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W Iftacht heeft plannen om twee windturbines te bouwen
Kracht, een
bedriif dat op
verschillende

heeft, heeft plannen om ook
in Bornem een
windmolenpark te bouwen.
Dat zou achter Qualiphar
komen.

.* Het bedrijf W Itacht heeÍt een
volledig dossier opgemaakt om
twee windturbines te bouwen op
de site achter het farmaceutische
bedrijf Qualiphar op de Rijksweg.
De plannen werden gisteravond
voorgesteld op het gemeentehuis
van Bornem. "Het gaat om twee
turbines van maximaal 149 meter
hoog. Zij kunnen stroom voorzien
voor 2.430 gezinnen in Bornem.
Dat is alleszins een mooie bijdra-
ge in de klimaataanpak", vertel-
1en Stephan Deweerdt en Jeroen
Lowette van W lkacht.
Dat er voor de site van Qualiphar

is gekozen, is geen toeval. "HeÍ
terrein ligt op 370 meter van de
dichtste woongebieden. Voor ons
is het dus een mooie en goede io-
catie voor zo'n project."

6een geluidsoverlast
Grootste b-ekommernis van de

bedrijven en woningen in de rui-
me omgeving blijven het lawaai
van de turbines en de problemen
van de slagschaduw die de draai-
ende wieken kunnen veroarza-
ken. "Iets waar veel mensen bang
voor zijn, dat klopt. Uiteindelijk
hoeven ze niet bang te zijn. We
houden ons perfect aan alle w-et-
telijke voorschriften en regeis",
zeggen de toplui van W ltacht.
"Op het vlak van geluid kunnen

we al stellen dat de windturbines
minder lawaai maken dan het la-

op het terre'in achter Quatiphar komen de twee turbines FororoRrsHERRi.oDs

milderende maatregelen in. Bij-
voorbeeld het stilleggen van de
wieken."
Dat het sevesobedrijf Ediaiux

plannen heeft om op een terrein
achter Quaiiphar een nieuwe ves-
tiging te bouwen, is volgens W
Itacht geen probleem. "De veilig-
heid komt nooit in het gedrang.
De paal of rotor kan niet op het
bedrijf vallen."
Het openbaar onderzoek loopt

nog tot eind deze maand. Begin
december moet de gemeente een
advies geven en het is uiteindelijk
de provincie Antwerpen die moet
beslissen of er een vergunning
wordt afgeleverd.
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"De windturbines
maken minder lawaai

dan het geluid
dat we nu horen
op de |Jtr6."

waai datwe vandaag al kennen in
de omgevingvan de N16 en in het
industriegebied. De turbines gaan
ook 's nachts draaien, maar 's
nachts spreken we van 39 decibel.
Dat is ongeveer vergelijkbaar met
het lawaai van enkele mensen die

normaal tegen elkaar praten.
Mensen hoeven zich echt geen
zorgen te maken dat ze niet gaan
kunnen slapen of dat ze de hele
dag cloor last hebben van her ge-
luid van de draaiende wicken."

Slagschaduw
Ook rzan de slagschaduw hebben

heel u,at mensen schrik. "Ook dat
is strikt bepaaid. Weinig of geen
vroningen gaan hier last van heb-
ben en we houden ons aan de
wetteiijke voorschriften. Op jaar-
basis mag er maximaal acht uur
aan slagschaduw zijn. In één dag
mag de slagschaduw maximaal
dertig minuten duren. Gaan onze
turbines daar over, dan voeren we
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