
 
 
Visualisatie 1 

Foto genomen aan Galgenberg vlakbij de E40. 

Oostelijke richting. 

 

Visualisatie 2 

Foto genomen in de Daalstraat vlak aan de E40. 

Westelijke richting. 

 



 
 
Visualisatie 3 

Foto genomen in de Keibergstraat. 

Oostelijke richting. 

 

Visualisatie 4 

Foto genomen in de Neervelpsestraat ter hoogte van nummer 44. 

Oostelijke richting. 

 

  



 
 
Visualisatie 5 

Foto genomen in de Bisschoppenstraat vlakbij het kruipunt met de Ezelbergstraat. 

Zuidelijke richting. 

 

Visualisatie 6 

Foto genomen in de Katspoelstraat op de brug over de E40. 

Westelijke richting. 

 

  



 
 
Visualisatie 7  

Foto genomen in de Ooienbergstraat ter hoogte van nummer 14. 

Noordwestelijke richting. 

 

Visualisatie 8 

Foto genomen in de Keizerstraat. 

Zuidoostelijke richting. 

 

 

 

  



 
 
Visualisatie 9 

Foto genomen in de Torenhofstraat net voor het kruispunt met de Honsemsestraat en de Koutemstraat. 

Zuidoostelijke richting. 

 

Visualisatie 10  

Foto genomen in de Torenhofstraat op de brug over de E40. 

Oostelijke richting. 

 

  



 
 
Visualisatie 11 

Foto genomen in de Willebringsestraat ter hoogte van nummer 100. 

Zuidoostelijke richting. 

 

Visualisatie 12 

Foto genomen in de parallelstraat van de E40 aan de Doornestraat. 

Noordwestelijke richting. 

 

  



 
 
Visualisatie 13  

Foto genomen in Hauthem. 

Oostelijke richting. 

 

Visualisatie 14 

Foto genomen net voorbij het kruispunt van de Sint-Jorisstraat en de Doelstraat richting Kumtich. 

Noordwestelijke richting. 

 

 

 

  



 
 
Visualisatie 15  

Foto genomen in de Oorbeeksesteenweg ter hoogte van nummer 199. 

Zuidelijke richting. 

 

Visualisatie 16 

Foto genomen in de Lange Grachtstraat ter hoogte van de Tiensestraat. 

Noordelijke richting.  

 

  



 
 
Visualisatie 17  

Foto genomen op het afrittencomplex van Altenaken. 

Noordwestelijke richting. 

 

Visualisatie 18 

Foto genomen in de Goetsenhovenstraat. 

Zuidoostelijke richting. 

 

  



 
 
Visualisatie 19 

Foto genomen op het kruispunt van de Pitsaertstraat en de Tiensebaan. 

Noordwestelijke richting. 

 

Visualisatie 20  

Foto genomen op de Boetsenberg. 

Noordoostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet, of slechts gedeeltelijk, zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

  



 
 
Visualisatie 21 

Foto genomen in de Parkstraat. 

Westelijke richting. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 22 

Foto genomen in de Milsestraat. 

Noordoostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 



 
 
Visualisatie 23 

Foto genomen in de Middelbosstraat. 

Noordwestelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet, of slechts gedeeltelijk, zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 24  

Foto genomen in de Herpendaalstraat. 

Oostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet, of slechts gedeeltelijk, zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 



 
 
Visualisatie 25 

Foto genomen in de Lovenjoelstraat. 

Westelijke richting. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 26 

Foto genomen in de Dassenstraat. 

Noordoostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 



 
 
Visualisatie 27  

Foto genomen in de Bovenbosstraat. 

Oostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 28 

Foto genomen te Hauthem. 

Oostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 



 
 
Visualisatie 29 

Foto genomen te Hauthem. 

Noordoostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet, of slechts gedeeltelijk, zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 30 

Foto genomen in Hoegaarden op het Gemeenteplein. 

Noordelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

 

 

  



 
 
Visualisatie 31  

Foto genomen in Hoegaarden op het Gemeenteplein. 

Oostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 32 

Foto genomen in Hoegaarden in de Doelstraat. 

Oostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

  



 
 
Visualisatie 33 

Foto genomen te Rommersom. 

Oostelijke richting. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 34 

Foto genomen te Rommersom. 

Noordwestelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet, of slechts gedeeltelijk, zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 



 
 
Visualisatie 35  

Foto genomen in Hoksem ter hoogte van de Bronstraat 6. 

Noordelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet, of slechts gedeeltelijk, zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 36 

Foto genomen in Hoksem ter hoogte van de Sint-Jansstraat. 

Oostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet, of slechts gedeeltelijk, zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

  



 
 
Visualisatie 37 

Foto genomen te Meldert in de Processieweg. 

Noordoostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet, of slechts gedeeltelijk, zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 38  

Foto genomen te Meldert in de Molenstraat. 

Noordoostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet, of slechts gedeeltelijk, zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

  



 
 
Visualisatie 39 

Foto genomen te Outgaarden in de Kerkstraat. 

Noordoostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet, of slechts gedeeltelijk, zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 40 

Foto genomen te Outgaarden in de Lummenstraat. 

Oostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet, of slechts gedeeltelijk, zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

  



 
 
Visualisatie 41 

Foto genomen in de Doornestraat. 

Noordoostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 42 

Foto genomen in de Bronstraat. 

Noordoostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

  



 
 
Visualisatie 43 

Foto genomen in de Katspoelhoeve. 

Zuidwestelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden.  

 

Visualisatie 44 

Foto genomen in de Katspoelhoeve. 

Westelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

  



 
 
Visualisatie 45 

Foto genomen in de Bronstraat. 

Oostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 46 

Foto genomen in de Bronstraat. 

Noordwestelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

  



 
 
Visualisatie 47 

Foto genomen in de Bronstraat. 

Noordwestelijke richting. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 48 

Foto genomen in de Bronstraat. 

Noordelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

  



 
 
Visualisatie 49 

Foto genomen te Klein Overlaar. 

Noordwestelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 50 

Foto genomen te Rommersom. 

Zuidoostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 



 
 
Visualisatie 51 

Foto genomen in de Bleystraat. 

Oostelijke richting. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 52 

Foto genomen in de Sint-Niklaasstraat ter hoogte van de begraafplaats. 

Noordoostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet, of slechts gedeeltelijk, zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 



 
 
Visualisatie 53 

Foto genomen in de Sint-Niklaasstraat ter hoogte van de begraafplaats. 

Noordelijke richting. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 54 

Foto genomen te Kouterhof. 

Noordelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet, of slechts gedeeltelijk, zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 



 
 
Visualisatie 55 

Foto genomen te Kouterhof. 

Oostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet, of slechts gedeeltelijk, zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 56 

Foto genomen te Outgaarden in de Pietrainstraat. 

Noordelijke richting. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 



 
 
Visualisatie 57  

Foto genomen te Outgaarden op het kruispunt van de Pietrainstraat en Steenije. 

Noordwestelijke richting. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 58 

Foto genomen in de Neervelpsestraat. 

Noordelijke richting. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

  



 
 
Visualisatie 59 

Foto genomen in de Begijnenstraat. 

Zuidwestelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 60 

Foto genomen in de Herpendalstraat. 

Zuidelijke richting. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

  



 
 
Visualisatie 61 

Foto genomen in Neervelp in de Klein-Heidestraat. 

Noordelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 62 

Foto genomen in Willebringen in de Hertenstraat. 

Noordoostelijke richting. 

De groene windturbines geven aan dat de windturbines niet zichtbaar zijn van op het aangegeven punt. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

  



 
 
Visualisatie 63 

Foto genomen in de Willebringsestraat. 

Noordoostelijke richting. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

Visualisatie 64 

Foto genomen in de Willebringsestraat. 

Zuidoostelijke richting. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 

  



 
 
Visualisatie 65 

Foto genomen in de Sint-Janstraat. 

Zuidoostelijke richting. 

Visualisatie vanop gezichtspunt gevraagd door omwonenden. 

 


