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GELUID EN SLAGSCHADUW
Windenergie en omgeving
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Slagschaduw en geluid van 
windturbines

Marc Noël de Wild MSc.
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De tekst uit art. 3.12 uit de Activiteitenregeling milieubeheer geeft aan dat bij gevoelige objecten “slagschaduw 
gemiddeld mag optreden gedurende maximaal 17 dagen met meer dan 20 minuten slagschaduwhinder”.
Veel interpretaties mogelijk (en toegestaan), gemeente en ontwikkelaar spreken af welke interpretatie gehanteerd wordt.

• Breedste interpretatie: 
Zolang de 20 minuten per dag niet meer dan 17x per jaar wordt overschreden, wordt aan de norm voldaan. (Al dan 
niet aangevuld met een gemiddelde benadering middels de Wagendorpse methode)

• Strengste interpretatie:
Slagschaduw op een gevoelig object is maximaal 5 uur en 40 minuten (17x20min) per jaar toegestaan.

Slagschaduw

Bosch & van Rijn geeft in MER-studies de volgende resultaten weer: 
Ø Geen slagschaduwhinder (0-uur contour)
Ø 5 uur en 40 minuten per jaar slagschaduwhinder (5:40-uur contour)
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Slagschaduw
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Slagschaduwreductie

Mitigerende maatregelen:

Stilstandvoorziening
• Windturbines kunnen computergestuurd stilgezet worden op minuten dat de zon laag staat en de windturbines 

een schaduw op de gevel van een woning veroorzaken.
• Een of meer sensoren meten of de zon schijnt, zodat windturbines bij bewolking niet onnodig stil staan.
• Als de zon achter een wolk vandaan komt, zal het even duren voordat de windturbine stilstaat. Vandaar dat 0 uur 

stilstand per jaar uitgesloten is. Wel is het mogelijk slagschaduw te beperken tot een niveau lager dan de norm uit 
het activiteitenbesluit.

• Slagschaduwmitigatie heeft slechts een beperkte invloed op de jaarlijkse elektriciteitsproductie.
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Figuur: Schematische weergave van Emissie tot Immissie

Geluid
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Emissie Geluid geproduceerd door een windturbine, gemeten vanaf de bron

LWmax Maximale geluidproductie van de betreffende windturbine

LE Jaargemiddelde geluidproductie van de betreffende windturbine

LE(den) Jaargemiddelde geluidproductie inclusief straffactoren

Immissie Invallend geluid, bijvoorbeeld gemeten vanaf de gevel van een woning

L Jaargemiddeld invallend geluid

Lden Jaargemiddeld invallend geluid (den = day, evening, night), inclusief straffactoren 

Lnight Jaargemiddeld invallend geluid gedurende de nacht (23.00-7.00u)

Geluid
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Situatie Duitsland (m.u.v. de bondsstaat Beieren)

• Huidige regelgeving: Minimale afstand windturbines tot woningen van 600m, er is voor deze afstand gekozen omdat windturbinegeluid vanaf 600m onmeetbaar is gebleken, zodat met 
zekerheid gesteld kan worden dat er geen hinder optreedt. (Uit onderzoek namens de Duitse overheid in 2014).

• Verkiezingsbelofte CDU: Afstand van minimaal 1000m tot een nederzetting aanhouden, met als doel de acceptatie en het draagvlak voor windenergie te vergroten. Deze regel zal gelden 
voor nederzettingen niet voor individuele losstaande verspreide woningen. Het CDU heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend waarover in November zou worden gestemd.

• I.v.m. het ontbreken van een dosis-effectrelatie op gezondheid en een te grote beperking voor de energietransitie volgens diverse coalitiepartijen en oppositiepartijen, is de beslissing 
over het 1000m afstandsvoorstel uitgesteld tot een nader te bepalen moment in 2020. CDU laat daarbij het gezondheidsaspect links liggen en focust zich vanaf nu op het argument 
draagvlak.

• Laagfrequent geluid: De Duitse Federale Milieudienst (Umwelt Bundesambt) heeft in 2016 onderzoek gedaan naar laagfreqeunt geluid van windturbines en geconcludeerd dat 
“laagfrequent geluid van windturbines in vergelijk met andere natuurlijke en menselijke bronnen dusdanig gering is dat er geen negatieve effecten op de gezondheid optreden”.

Situatie Nederland

• De minimale afstand tot woningen is locatieafhankelijk en wordt bepaald op basis van de aspecten externe veiligheid en geluid. In verband met schaarse ruimte en een hoge 
bevolkingsdichtheid, is landelijk besloten dat een bepaalde mate van overlast en risico’s acceptabel zijn. Dergelijk beleid is in Nederland voor alle ontwikkelingen opgesteld, denk aan 
wegverkeer, luchtvaart, industrie. Voor windenergie geldt hiervoor het Activiteitenbesluit als wetgeving.

• Acceptabel risico derden: PR 10-6. Wanneer de kans dat een omstander omkomt door een ongeval kleiner is dan 1 op de miljoen per jaar, betreft dit een acceptabel risico.
• Acceptabele geluidsoverlast: De 47dB Lden geluidsnormering is gebaseerd op het gegeven dat de overheid het acceptabel acht tot 10% van de omwonenden op de normgrens van 

windturbines ernstige hinder ervaren. Dit is een beleidskeuze. Met het ronde getal 47, blijkt uit onderzoek van RVO dat 8 a 9% van de omwonenden die op de normgrens woont 
ernstige hinder ervaart, waarmee de regeling voldoet aan de acceptabele overlast.

WHO

• Om hinder door windenergie te beperken en ernstige hinder uit te sluiten, wordt door de WHO voorgesteld 45dB Lden toe te passen voor windturbinegeluid. Dit is strenger dan de 
Nederlandse 47dB Lden normering. De discrepantie tussen dezen, heeft te maken met de totstandkoming van Nederlands beleid op de ruimtelijke ordening. In verband met schaarste en 
hoge bevolkingsdichtheid wordt een bepaalde mate van overlast acceptabel geacht bij totstandkoming van wet- en regelgeving. Deze mate, is afhankelijk van de belangen van 
ontwikkelingen, zo is vanwege economische belangen de acceptabele mate van hinder voor luchtverkeer relatief hoog en voor wegverkeer relatief laag.

Luchtvaart: Op basis van huidige regelgeving kan gesteld worden dat ca. 17% ernstig gehinderden op de normgrens wordt  acceptabel geacht
Weg/rail/vaar verkeer: 3% ernstig gehinderde wordt acceptabel geacht

Geluid
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Hoe ver het geluid draagt, is afhankelijk van:

• Windsnelheid
• Bronsterkte: Geluidemissie van de windturbine
• Frequentie: Verhouding lage en hoge tonen
• Bodem: Reflecterende of absorberende ondergrond

Geluid
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• Bodemfactor, CBS bestand bodemgebruik (BBG) à Geluid draagt verder over harde bodem
• Windsnelheid, KNMI windverdeling op ashoogte à Geluidproductie afhankelijk van windverdeling en brongeluidverdeling
• Brongeluid winturbine, data WTB à Geluidproductie afhankelijk van windverdeling en brongeluidverdeling

Geluid
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• 0-20 Hz        - Infrasoon geluid
• 20-125 Hz    - Laagfrequent 

geluid
• (125-20.000 Hz - Regulier geluid)
• >20.000 Hz  - Ultrasoon geluid

Belangrijk de frequentie van geluid mee te 
wegen, want laagfrequent geluid draagt verder 
dan hoogfrequent geluid. 

Geluid
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Geluid

De ‘gele’ bron is gemiddeld 10dB stiller, maar van grotere afstand hoorbaar vanwege het lage geluid
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Geluid
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Geluid

Bestaand windpark (Strijenas, Zuid-Holland) Fictief windpark als voorbeeld andere weergave
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Mitigerende maatregelen:

Geluid reducerende modi
• Windturbines kunnen in een geluid reducerende modus draaien
• De wieken worden dan licht ‘uit de wind’ gedraaid, waardoor minder turbulentie (dus minder geluid) ontstaat
• Brongeluid kan technisch tot ca. 5dB worden beperkt
• Het uit de wind draaien van de wieken heeft een relatief grote negatieve impact op de elektriciteitsproductie

• N.B. De nieuwste generatie windturbines bevat enkele relatief stille modellen, die bovendien efficiënter zijn. 
Het kiezen van een modern type kan in sommige gevallen dus een win-win situatie opleveren voor zowel opbrengst 
als geluid. 

Geluidreductie
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LANDSCHAP
Windenergie en inrichting van het buitengebied

































GEZONDHEID
Windenergie en gezondheid
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Gezondheid en windmolens

1. Wat doet de GGD? 

2. Gezondheid en invloedsfactoren

3. Geluid en gezondheid

4. Windmolens en gezondheid



Wat doet de GGD?

“bescherming en bevordering 
van de volksgezondheid”

• om gezond op te groeien
• om gezond op te voeden
• om gezond(er) te leven
• om langer gezond te blijven



Gezondheid in breed perspectief



Wat beïnvloedt onze gezondheid? 



Wat doet GGD? 

• Behandelen van meldingen, vragen, klachten
• Signaleren van ongewenste situaties
• Beleidsadvisering 
• Onderzoek 
• Inspecties 
• Voorlichting, risicocommunicatie
• Incidenten en rampen

-> op basis van wetenschappelijk onderbouwde
landelijke richtlijnen  





Wat is geluid?

•

“gewoon geluid”“LFG”



Mogelijke gezondheidseffecten 

– Geluidshinder
– Stress
– Slaapverstoring
– Andere gezondheidsklachten niet bekend



Hinder door windturbine-geluid

• Beperkt aantal studies beschikbaar, 
uiteenlopende situaties en dosis-effect relaties,

• o.a. beïnvloed door houding t.o.v. bron
• Bij wettelijk toegestane maximum nivo’s kan nog 

steeds sprake zijn van enige mate van (ernstige) 
hinder

• Gezondheid Effect Scores (GES)

•
Goed

Vrij matig Slecht



Bron: Website gemeente Harderwijk



Laag frequent geluid

• Geluid met frequentie lager dan 100 Hz

• Vaak omschreven als:
* brommen, dreunen, zoemen
* druk op de oren, druk op het hoofd of trillingen in het lichaam

• Gezondheidsklachten: 
hinder, concentratieverlies, slaapverstoring

• Oorzaken:
* geluidsbron (wasmachine, ventilator, etc.)
* intern: biomedische reden.   



Laag frequent geluid - vervolg

• vergelijkbare effecten als geluid

• LFG draagt verder (grote golflengte), 
maar ook sterk afgevlakt in sterkte 

-> er zijn geen aanwijzingen dat specifiek het LFG van 
windmolens in de praktijk tot hinder leidt, anders dan het totaal 
aan geluid  



Windmolens: 
factoren die gezondheid 
negatief beïnvloeden

– Geluid: zoeven, zwiepen
– Slagschaduw
– Zichtbaarheid van windmolens
– Als omwonenden zich niet betrokken 

voelen/invloed hebben
– Bezorgdheid (onbekendheid)



Windmolens: 
factoren die gezondheid 
positief beïnvloeden

– Gehoord/betrokken voelen
– Economisch voordeel
– Positieve houding tegenover windenergie

(verduurzaming energie is noodzaak,
en goed voor volksgezondheid op lange termijn) 

– Duidelijkheid over bij wie je terecht kunt als er 
toch vragen/problemen ontstaan



Voor vragen:

GGD Gelderland-Zuid
Afdeling Gezondheid en Milieu

Contact:
• gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl
• (088) 144 71 44 

http://ggdgelderlandzuid.nl


ECOLOGIE
Windenergie en natuur



Windenergie en natuur

Roland van der Vliet



Inhoud
• Effecten op natuur – waar hebben we het over?

– Aanlegfase
– Gebruiksfase

• Hoe bepaal je deze effecten?
– Welke informatie is nodig?
– Welke methodes zijn voorhanden om effecten te bepalen?



Effecten op natuur – aanlegfase (1)
• Wet natuurbescherming (beschermde gebieden)

– Verstoring
– Ruimtebeslag
– Indirecte aantasting beschermde habitats

• Wet natuurbescherming (beschermde soorten)
– Verstoring
– Vernietiging vaste rust- en verblijfplaatsen

• Natuurnetwerk Nederland (NNN)
– (voormalige Ecologische Hoofdstructuur)
– Geen externe werking in Gelderland



Effecten op natuur – aanlegfase (2)
• Verstoring

– Vogels op nest (broedseizoen)
– Vogels (rust- en foerageergebieden in/nabij N2000-gebieden)
– Zoogdieren (b.v. zeehonden door heiwerkzaamheden)
– Vissen (trillingen en geluid tijdens heien)

• Vernietiging vaste rust- en verblijfplaatsen 
(soortbescherming)

– Zoogdieren (b.v. vleermuizen in gebouwen en bomen)
– Vogels (jaarrond beschermde nesten, 16 soorten, o.a. roofvogels)
– Overige fauna (b.v. dempen sloten)
– Planten (groeiplaatsen beschermde soorten)



Effecten op natuur – aanlegfase (3)
• Ruimtebeslag en fysieke aantasting gebieden 

(gebiedsbescherming)
– Beschermde habitattypen (N2000-gebieden)
– Verandering grond- of oppervlaktewater

• Emissie van schadelijke stoffen (stikstof)
– Aerius-berekening
– Input: uitstoot per gebruikte machine

– Geen PAS!



Effecten op natuur – gebruiksfase (1)
• gebiedsbescherming (voornamelijk vogels)

– Verstoring
– Sterfte
– Barrièrewerking

• soortbescherming
– Sterfte (vogels en vleermuizen)
– Barrièrewerking (vleermuizen)



Effecten op natuur – gebruiksfase (2)
• Verstoring vogels (gebiedsbescherming)

– Locaties en functies gebied van belang
• foerageergebieden
• slaapplaatsen en dagrustplaatsen
• broedgebieden

– Soortgroep specifieke verstoringsafstanden…
– …verschilt binnen het jaar

• in broedtijd kleine verstoringsafstanden
• buiten broedtijd groter

– Geen 100% verstoring, maar gradiënt

– Gewenning mogelijk



Effecten op natuur – gebruiksfase (3)
• Sterfte

– Vleermuizen
• beperkt aantal soorten met hoog risico
• omvang sterfte relatief weinig over bekend
• risicolocaties goed te benoemen

– Vogels
• locaties met veel slachtoffers vooral in buitenland
• in NL tot nu toe beperkt (c. 20 vogels / turbine / jaar)
• aan de kust soms veel meer, in binnenland vaak veel minder
• vooral zangvogels, eenden en meeuwen
• ook soortgroepen met lage aanvaringsrisico’s



Slachtofferonderzoek in 20 parken in NL/België:
• Aantal slachtoffers: 1 – 47 / turbine / jaar
• Locatiespecifieke uitkomsten
• Flux, locatie, configuratie, turbinegrootte van belang
• Gemiddeld c. 20 slachtoffers / turbine / jaar



Effecten op natuur – gebruiksfase (4)
• Barrièrewerking (gebiedsbescherming)

– Mogelijk bij lange lijnopstellingen
– Vooral hinder, vogels komen wel van A naar B
– Doorsnijding vliegroutes vleermuizen, b.v. boomsingels (Ffwet)
– Moeilijk te kwantificeren, effectbepaling daarom kwalitatief



Bepalen van effecten op natuur (1)
• Bronmateriaal

– Recente informatie (<3-5 jaar) over:
• welke beschermde soorten aanwezig
• waar in en rond het plangebied 
• wat doen ze daar (functie: broed-, rust-, voedselgebied)
• hoe en waar vindt uitwisseling plaats (vliegroutes)

– Gegevens via NDFF, Provincies, lokale werkgroepen, etc.
– Aanvullende gegevens uit publicaties en internet
– Eigen veldonderzoek (b.v. slaaptrek in schemering, vlieghoogtes)

• Nabij-liggende Natura 2000-gebieden:
– Rijntakken: VR+HR
– (Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem: HR)
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Voorbeeld van onderzoek – vogeltrek & radar
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Voorbeeld van onderzoek – vogeltrek & radar

- info over: 
- vlieghoogte
- ruimtelijk patronen
- flux (aanbod)
- omstandigheden

- risicovolle locaties
- data voor rekenmodellen



Bepalen van effecten op natuur (2)
• Verstoring kwantificeren via verstoringscontouren (GIS)

– In zoverre relevant (ganzen)

• Sterfte kwantificeren vogels
– Rekenmodellen beschikbaar (Flux-Collision-Model)
– Vraagt input / aannames over:

• kenmerken windturbines (o.a. ashoogte, rotor, tussenafstand)
• flux / aanbod vogels (aantal passages per dag)
• % uitwijken voor windpark (macro)
• % uitwijken voor turbines (micro), b.v. meeuwen onderdoor
• % in donker (risicovolle vliegbewegingen)
• soortspecifieke aanvaringskans (gemeten in referentiepark)



Bepalen van effecten op natuur (3)
• Barrièrewerking vogels

– Kwalitatief, deskundigenoordeel
– Soorten wel (o.a. duikeenden) of niet (o.a. meeuwen) omvliegen
– Lengte extra vliegroute t.o.v. dagelijkse vliegroutes
– Veel extra vliegkosten/inspanning? 
– Tot nu toe geen rekenmodel beschikbaar



Bepalen van effecten op natuur (4)
• Sterfte kwantificeren vleermuizen

– Nog geen rekenmodel beschikbaar
– Indirect afgeleid uit referentiestudies (NL, Dld, UK):

• hoog (10-100), middel (1-10), laag (0-1 / turbine / jaar)
– Ordegroottes van aantallen o.b.v. risicoanalyse

• Barrièrewerking vleermuizen
– Kwalitatief, deskundigenoordeel
– Bepalen doorsnijding vliegroutes (grote gaten?)
– In NL waarschijnlijk zelden relevant



Roland van der Vliet - r.van.der.vliet@buwa.nl


