
OPNIEUW AANPLANTING OP DE GEBOORTEBOOMGAARD AAN DE WCD’S
VAN LENNIK.

Het is een traditie gewor-
den. Jaarlijks worden er
nieuwe hoogstamfruit-
bomen aangeplant op ge-
meentelijke gronden.
Schepen van Milieu Geert
De Cuyper “leidde” deze
ontmoeting 

HOORZITTING OVER DE GEPLANDE WINDTURBINES IN EIZERINGEN. 
Het is reeds lang geweten : Lennik wil binnen afzienbare tijd zelf instaan voor de elektriciteitsvoorziening.
Na voorlichting van de verschillende adviesraden en de gemeenteraad werd de eerste hoorzitting georganiseerd op
20 mei voor de bevolking van Eizeringen. Eerst werd de situatie geschetst. Enerzijds kunnen we er vanuit gaan dat,
gelet op de schaarste van de fossiele brandstoffen (vorig jaar schoten de prijzen drastisch omhoog), de prijzen van
elektriciteit binnen de kortste termijn opnieuw zullen omhoog gaan en we een gedeelte van ons comfort zullen moe-
ten inleveren indien we niets doen. Anderzijds dient iedereen zijn steentje bij te dragen om de opwarming van de
aarde tegen te gaan, een opwarming van de aarde die te wijten is aan milieuvervuiling en verbranding van fossiele
brandstoffen. We zijn dus genoodzaakt om een alternatieve, niet vervuilende energieopwekking te zoeken, die be-
taalbaar blijft. Lennik wil niet bij de pakken blijven zitten en begon reeds drie jaar geleden uit te kijken naar oplos-
singen. Gelet op de huidige technologie werd windenergie als de “goedkoopste” manier weerhouden om elektriciteit
op te wekken. Er werd dus uitgekeken naar de “beste plaats” om windturbines te plaatsen. Een uitgebreide studie
werd uitgevoerd. De plaatsen moesten voldoen aan verschillende criteria  :  een windrijke plaats om rendabel te
zijn, ver genoeg van huizen en natuurgebieden, niet op een vogeltrekroute en op een plaats waar reeds infrastructuur
aanwezig is, zodat het landschap zo min mogelijk wordt geschaad. Nu is het wel zo, en iedereen is zich daarvan be-
wust, dat in een prachtige streek als het Pajottenland het optrekken van drie windmolens (meteen voldoende voor
de elektriciteitsbehoefte van de Lennikse gezinnen) sowieso het landschap wordt geschonden. Toch moeten we er
ons bewust van zijn dat indien we zeker willen zijn van de aanvoer van elektriciteit en dit aan een betaalbare prijs,
we de bluts met de buil moeten nemen.  Eizeringen werd ter hoogte van zijn voetbalterrein weerhouden als de beste
plaats voor Lennik voor de eerste windmolen. De overige molens zullen in een evenwijdige lijn met de Steenweg
Asse-Edingen worden geplaatst richting Gooik. Om de prijzen in de hand te houden en de inspraak van de bevolking
te maximaliseren werd in de gemeenteraad (éénparig) beslist om dit project te realiseren via een Coöperatieve Ven-
nootschap (CV) waar de Lennikenaren (uit de eerste hand) aandelen in kunnen kopen. Deze aandelen hebben een
rendement van ongeveer 6% (vb CV Ecopower) en als lid van de CV kan men elektriciteit aan de laagste prijs aan-
kopen. Tevens heeft men als aandeelhouder inspraak in het beleid van de CV. Hierdoor vermijden we dat de prijs
wordt bepaald door de grote elektriciteitsmaatschappijen en dat de winsten in het buitenland  worden opgestreken
(de elektriciteitsmarkt in België is voor het ogenblik voor het grootste gedeelte in handen van de Franse staat).  Het
mag gesteld worden dat de gemeente Lennik momenteel een voortrekkersrol heeft met dit project in het Pajottenland
en Vlaams-Brabant,  en reeds felicitaties kreeg van ondermeer de
gouverneur van Vlaams-Brabant voor de manier van werken. We hopen van harte dat dit project tot een goed einde
zal gebracht worden en volledig ten goede komt van de inwoners van Lennik. Heeft u interesse in de
problematiek ? Aarzel dan niet om een volgende hoorzitting bij te wonen. 




