
Beste,
Het openbaar onderzoek en de infomarkt over het 
windenergieproject in Olmen ligt al weer een tijdje achter de 
rug. We hebben geluisterd naar de vragen en bezorgdheden 
van de buurtbewoners en gezocht naar een antwoord of een 
oplossing. Intussen hebben we goedkeuring gekregen voor de 
bouw van twee windturbines op het Pidpa terrein achter het 
Pakawi Park.

Binnenkort starten we met de voorbereidingswerken. Met deze 
nieuwsbrief willen we u als buurtbewoner op regelmatige basis 
op de hoogte houden over het verloop van dit project.

Uiteraard stelt Elicio alles in het werk om eventuele overlast 
tijdens de uitvoering van deze werken te beperken tot het 
absolute minimum. 

Over de windturbines
Het windenergieproject komt aan het kanaal Kwaadmechelen-Dessel, bij het waterproductiecentrum van 
Pidpa (Balen). Het gaat over 2 Enercon windturbines met een vermogen van 2,35 megawatt. Deze turbines 
kunnen met hun gezamelijk vermogen van 4,7 megawatt meer dan 3.000 gezinnen van groene energie 
voorzien. Pidpa wordt de grootste afnemer. 

Zoals tijdens de infomarkt werd toegelicht, zal u ook de mogelijkheid krijgen om in te stappen via de 
Kempense coöperatie Campina Energie om zo als buurtbewoner mee te genieten van de voordelen van de 
opbrengsten uit dit windenergieproject. Later volgt hierover meer informatie. U kunt alvast een kijkje nemen 
op de website: www.campinaenergie.be.

PLANNING
Datum Bouwfase
04/2021 Voorbereidende werken

04/21 – 06/21 Aanleg toegangswegen en bouw van de montage platformen op terrein Pidpa

07/21 – 11/21 Bouw van funderingsvoeten en toren opbouw in betonnen segmenten

11/21 – 01/22 Installatie gondel en wieken van beide windturbines

01/22 – 02/22 Testfase van de windturbines

03/2022 Windturbines in werking

 
Vragen?
Indien u nog vragen heeft over geplande werkzaamheden,  
kunt u contact opnemen met Mvr. Tine Roels: 
mail: tine.roels@elicio.be - tel: 059 569 783 of 0468 116 752

Alvast bedankt voor uw begrip! Bij een volgende belangrijke fase (maand mei-juni) versturen wij een 
nieuwe update over de werken. 

2 2,35turbines MW capaciteit
3.000

Belgische
maart
2022 operationeel

+ 5
kiloton
CO2-reductieper windturbine

4,7 MW capaciteit
in totaal huishoudens

OLMEN
03.2021

Simulatie


