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GEMEENTE RIEMST GEEFT NEGATIEF ADVIES AAN WINDMOLENPARK 
BASSENGE 

  
 Het college van burgemeester en schepenen is voorstander van windenergie maar niet op 

locaties waar het landschappelijk waardevolle karakter van de open ruimte in het gedrang 
komt. Het gemeentebestuur volgt hierin de visie van de Provincie Limburg, die stelt dat 
windturbines zoveel mogelijk in industriegebieden of langs autosnelwegen moeten worden 
gebouwd. Het project dat vandaag voorligt in Bassenge, past niet binnen deze visie.  

 
 Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: “Wij geven een negatief advies aan de inplanting 

van een windmolenpark op het grondgebied van Bassenge. Zoals bekend wil Windvision 
Belgium er 5 windturbines bouwen met een maximale hoogte van 150 meter. Het windpark ligt 
pal op de gemeentegrens met Riemst, op het plateau tussen Kanne, Zussen en Eben-Emael. 
Niet alleen wordt het open karakter van het landschap drastisch aangetast, dit windmolenpark 
ligt ook te dicht bij de woonkernen. Bovendien heeft dit gebied ook een grote biologische 
waarde. Het is een nationaal belangrijke site voor de vleermuizenfauna.” 

  
 Daarnaast wordt de onderlinge veiligheidsafstand tussen de windturbines niet overal 

nageleefd, wordt de minimale afstand tussen het windproject Eben-Emael en Wonck niet 
gerespecteerd, en zijn 2 van de 5 turbines zo gesitueerd dat de slagschaduw vooral overlast 
veroorzaakt voor de inwoners van Riemst.  
 

 Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: “Daarbovenop is ook de impact op het waardevolle 
karakter van ons erfgoed en het toerisme niet te onderschatten. De dorpen Zussen en Kanne 
bevatten heel wat karakteristieke mergelbouwen die beschermd zijn als monument en 
dorpsgezicht. Dat waardevolle zicht gaat voor een stuk verloren als er aan de horizon 5 
windturbines verrijzen. Niemand zal naast deze windturbines kunnen kijken. In die zin wordt 
ook het weids en uitgestrekt zicht onderbroken. Wij vrezen dat de aantrekkingskracht die 
Kanne vandaag heeft op toeristen voor een stuk zal verloren gaan, omdat de toeristen er niet 
langer kunnen genieten van het mooie uitzicht en authentieke karakter van het witte 
mergeldorp. En dat willen we voorkomen.” 
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-Einde persbericht-  

 

Voor meer informatie: 

Marina Pauly, schepen van Communicatie - gsm 0475 93 90 04 - marina.pauly@riemst.be 

Miranda Gijsen, diensthoofd Communicatie - gsm 0476 49 84 66 - miranda.gijsen@riemst.be 
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