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Bijlage E9  

Effecten van licht of straling 

 

 

1. Beschrijf de bronnen van licht of straling. 

 

Het volledige gebouw zal worden omgeven met een zogenaamde architecturale schil. Deze zal naar 

verwachting deels semi-transparant worden uitgevoerd. Dit houdt in dat doorzichtige en 

ondoorzichtige delen elkaar afwisselen in een bepaald patroon. Vermits de installatie aan de 

binnenkant van de schil continu verlicht zal worden in functie van de werkomstandigheden van de 

operatoren, zullen er dus lichtemissies naar de onmiddellijke omgeving optreden. Dit houdt 

eveneens verband met de zichtbaarheid van de nieuwe installatie vanuit de omgeving, en evt. 

visuele hinder. 

 

Voor de constructie van het gebouw en de plaatsing van de verlichting wordt er rekening mee 

gehouden dat de zuidzijde en de oostzijde van het gebouw georiënteerd zijn naar kwetsbaar 

gebied en/of een natuurverbinding. Daarom wordt voorzien om de noordelijke zijde die uitgeeft 

op de A12 eerder doorzichtig uit te voeren en de zuidelijke en oostelijke zijde van de schil zonder 

vensters uit te voeren. Ter hoogte van de loskade wordt deze zuidzijde wel translucent uitgevoerd 

om overdag met daglicht te kunnen werken. De diffuse lichtemissies zullen beperkt worden door 

tijdens de nachtperiode met gefocuste neerwaartse verlichting te werken. De stortbunker wordt 

volledig ondoorzichtig uitgevoerd. Er wordt voorzien dat het semitransparante gedeelte van de 

architecturale schil start vanaf een hoogte van ordegrootte 5 à 10 m boven het maaiveld, zodat er 

poorten e.d. kunnen voorzien worden. 

 

Bij speciale gelegenheden kan op het nieuwe gebouw evt. een tijdelijk lichtspel plaatsvinden. 

 

Bronnen van straling worden er niet verwacht. 

 

 

2. Geef de maatregelen die worden ingezet om de effecten van licht of straling te voorkomen of te 
beperken. 

 

Gezien de dichtstbijzijnde bewoning zich op enige afstand bevindt, en het om diffuus licht gaat, 

wordt geen rechtstreekse lichthinder ten aanzien van de omliggende bewoning verwacht. 

Eventuele hinder ten gevolge van de hoger beschreven lichtemissies zal zich in voorkomend geval 

eerder situeren op het vlak van landschapsbeleving.  

 

Licht kan een oorzaak zijn van aantrekking van dieren, waardoor ze gedesoriënteerd geraken en 

op hun beurt een verhoogd risico vormen voor predatoren. Andere diersoorten zijn eerder 

lichtschuw en zullen gebieden met veel kunstlicht eerder vermijden. Om lichtverstoring van het 

gebouw van ISVAG te voorkomen wordt voorgesteld om over de volledige site gebruik te maken 

van verlichting met full cutoff armaturen, neerwaartse en monochromatische amberkleurige 

verlichting1.  Ook voor de verlichting in de installatie zelf zal gebruik worden gemaakt van 

amberkleurig licht. 

 

                                                           
1 Dit is bv. veel minder schadelijk voor vleermuizen dan groen-blauw licht met korte golflengtes. 
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Wat het hoger vermelde voorkomen van een evt. lichtspel betreft, kan worden vermeld dat dit  

sowieso nooit lange tijd zal duren, waardoor hier geen hinderlijke effecten van worden verwacht. 

 

 

3. Motiveer waarom de effecten van licht of straling al dan niet aanzienlijk zijn. 

 

Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld 

in bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van 

de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening). 

 

Deze vraag moet niet beantwoord worden als het voorwerp van de aanvraag louter een hernieuwing 

van een milieu- of omgevingsvergunning of een mededeling met de vraag tot omzetting van een 

milieuvergunning betreft en de hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die geen 

fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben. 

Houd bij het beantwoorden van deze vraag rekening met de maatregelen die u hebt vermeld bij vraag 

2. 

 

Deze vraag is strikt genomen niet van toepassing maar voor de duidelijkheid wordt hier op dit vlak 

verwezen naar bijlage E6 van deze aanvraag en naar het MER deel IX, punt 5, waarin de effecten 

van het aspect licht mee wordt geëvalueerd en beoordeeld in de discipline biodiversiteit. 

 

 


