
 

* Afwijkend van de originele plannen, kiest Umicore Olen ervoor om één, grotere windturbine met 
hogere efficiëntie te bouwen in plaats van twee. Deze komt op één van de eerder gecommuniceerde 
locaties (zie inplantingsplan onderaan deze brief).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Olen, 17 februari 2023 
 
 

 
Beste,  
 
Umicore en Storm hechten veel belang aan open communicatie en een goede relatie 
met de Olense gemeenschap. In de zomer van 2020 maakten we onze plannen om 
windmolens te bouwen, openbaar.  
 
Met deze brief informeren we je dat wij binnenkort met de werken starten.  
 
Nieuwe windturbine bij Umicore Olen 
Op vraag van Umicore Olen start projectontwikkelaar Storm met de bouw van een 
nieuwe windturbine op haar terrein. De windturbine heeft een vermogen van 6 MW 
en produceert jaarlijks 16.500 MWh aan groene energie. Met de installatie van deze 
nieuwe windturbine, brengt Umicore Olen haar groene energievoorziening van 52% 
naar 80%. Hiermee is site Olen voorloper in het duurzaamheidsverhaal van Umicore 
wereldwijd.    
 
Geplande werken in de omgeving van Basisschool Toermalijn 
Eind februari start projectontwikkelaar Storm met de voorbereidingswerken in de 
buurt van Basisschool Toermalijn. Om hinder te beperken, voeren we zoveel 
mogelijk werken uit tijdens de schoolvakanties  
 
Tijdens de krokusvakantie starten we met rooiwerken op het perceel tussen de 
school en Umicore Olen. Hierbij worden riet en bomen gekapt om de weg vrij te 
maken voor de transporten van de windturbineonderdelen (na de zomer). De 
vrijgemaakte ruimte wordt opnieuw aangeplant aan het einde van alle werken 
(voorzien eind 2023). Er wordt ook een natuurcompensatie voorzien die rechtstreeks 
naar het Agentschap Natuur en Bos gaat. 
 
Verder verloop van de werken 
In april starten de bouwwerken op de site van Umicore. In de eerste fase werken we 
aan de fundering voor de windturbine. Na de zomer arriveren de onderdelen en 
starten we met de bouw. Doorheen deze periode verwachten we op bepaalde dagen 
extra verkeer. We informeren je tijdig zodat de werken altijd veilig kunnen verlopen.  
 
 
 
 
 



 

Blijf op de hoogte van het windturbineproject.  
Schrijf je in op de nieuwsbrief van Storm of volg hen op sociale media 

 
Facebook: www.facebook.com/stormwindenergy of @stormwinderergy 

Instagram: www.instagram.com/stormwindenergy of @stormwindenergy 
 

 
Melden van hinder 
Umicore en Storm stellen alles in het werk om eventuele hinder van de bouwwerken 
tot een minimum te beperken. Ondervind je hinder van de bouw van de nieuwe 
windturbine, neem dan contact op met ontwikkelaar Storm via info@storm.be of op 
het telefoonnummer 03 210 07 20. Voor alle andere meldingen gebruik je het gratis 
groene nummer van Umicore Olen 0800 90 212. 
 
Wij zijn trots om verder te bouwen aan het duurzaamheidsverhaal van Umicore Olen 
én om dit met de Olense gemeenschap te delen. 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 

 
 
Geert Defieuw  
Site-manager Umicore Olen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volg het project op de voet: 
Storm website 
Storm socials 

Voorziene locatie voor plaatsing 
van de nieuwe windturbine op de 
Umicore site in Olen 

mailto:info@storm.be

