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1.1 Inleiding 

Bosch & Van Rijn heeft een slagschaduwonderzoek uitgevoerd naar de slagscha-
duwduur bij woningen in het buitengebied van Culemborg als gevolg van diverse 
windenergie opstellingsalternatieven ten behoeve van een milieueffectrapportage 
(MER). Naast deze alternatieven wordt, op verzoek van de opdrachtgever, een ex-
tra opstelling onderzocht in onderhavig rapport. 
 
Hierbij wordt uitgegaan van sanering van het bestaande windpark Culemborg. 
Daarom is cumulatie met slagschaduw van de bestaande drie windturbines in de 
gemeente Culemborg niet betrokken in het slagschaduwonderzoek. 

 
Deze studie volgt de beoordelingscriteria zoals opgenomen in de Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau van Windwinning Culemborg. Daarnaast wordt de slagschaduw-
duur vanwege de windturbines ter plaatse van nabijgelegen geluidsgevoelige be-
stemmingen getoetst aan de norm zoals beschreven in het Activiteitenbesluit. 

Figuur 1 Ligging van het bestaande windpark in het onderzoeksgebied (referentiesituatie) 
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1.2 Opstelling 

Dit slagschaduwonderzoek beschouwt één opstelling (Zie Figuur 2 en Tabel 1). 
Daarnaast wordt het bestaande windpark op dezelfde manier onderzocht als de  
opstelling, om een vergelijking met de huidige situatie mogelijk te maken. 

Figuur 2 De  onderzochte opstelling voor windwinning Culemborg.  

 

Tabel 1  Opstellingen.  

  Opstelling Ref 
Aantal windturbines 4 3 

     

Afmetingen   

Ashoogte (m) 140 78 

Rotordiameter (m) 140 80 

Tiphoogte (m) 210 118 
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Figuur 3 Schematische weergave van de afmetingen van de opstellingen 

 

1.2.1 Windturbinetypes 

Voor de opstelling is een windturbinetype geselecteerd dat representatief is voor 
de betreffende klasse van windturbines. Er is uitgegaan van het model Senvion 3.4 
M140 met een ashoogte van 140 meter.  
 

 Opstelling Windturbinetype Ashoogte Rotordiameter 
 Referentie Vestas V80-2.0 MW 

 
78 80 

 Opstelling Senvion 3.4 M140 140 140 

 
De locatie van de windturbines in de opstelling is gegeven in onderstaande tabel. 
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Tabel 2 Locaties van de windturbines in de onderzochte opstellingen. 

Opstelling Omschrijving X Y 
1 BuitenMER 140 N320 142117 438510 

1 BuitenMER 140 N320 141584 438614 

1 BuitenMER 140 N320 142823 438508 

1 BuitenMER 140 N320 143216 438659 

Ref Bestaand WP Culemborg 141584 438614 

Ref Bestaand WP Culemborg 141840 438540 

Ref Bestaand WP Culemborg 142117 438510 

1.3 Wettelijke norm 

Windturbines vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteiten-
regeling milieubeheer1. In artikel 3.12 van de Activiteitenregeling is voorgeschreven 
dat een turbine moet zijn voorzien van een automatische stilstandvoorziening die 
de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige 
objecten2 voor zover de afstand tussen de turbine en de woning minder bedraagt 
dan twaalf maal de rotordiameter en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedu-
rende meer dan 20 minuten slagschaduw kan optreden, 17 maal 20 minuten. In 
deze rapportage interpreteren we deze grenswaarden op de strengst mogelijke ma-
nier: maximale slagschaduwbelasting is 5 uur en 40 minuten. 

1.4 Stilstandvoorziening 

Om normoverschrijding te voorkomen kan een stilstandvoorziening op de windtur-
bine worden aangebracht zoals vermeld in het Activiteitenbesluit. Deze zorgt er-
voor dat bij overschrijding van de slagschaduwnorm, de windturbine wordt uitge-
schakeld. De voorziening wordt per schaduwgevoelige woning vooraf ingeregeld, 
aangezien het gaat om specifieke momenten die van te voren bepaald kunnen wor-
den afhankelijk van de zonnestand. Daarnaast wordt gemeten of er daadwerkelijk 
voldoende zon (en dus slagschaduw) is op die momenten. 
 
 

1.5 Gevoelige objecten 

In de omgeving van het geplande windpark liggen enkele gevoelige objecten. De 
bron van de locatie van de woningen (rode stippen in onderstaande afbeelding) is 
de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG, september 2019).  

 
1 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 no-

vember 2007, nr. DJZ 2007104180 houdende algemene regels voor inrichtingen - Regeling alge-
mene regels voor inrichtingen milieubeheer 

2 Onder gevoelige objecten worden verstaan: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, ver-
pleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagen-
standplaatsen en ligplaatsen voor woonschepen. Bron: Wet geluidhinder. 
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Figuur 4 Gevoelige objecten in omgeving van de beoogde windlocaties.  
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1.6 Beoordelingscriteria slagschaduwonderzoek 

In dit slagschaduwonderzoek wordt het milieueffect slagschaduw beoordeeld aan 
de hand van drie criteria: 
 

❖ Aantal gevoelige objecten binnen 340-minuten slagschaduwcontour  
❖ Aantal gevoelige objecten binnen 0-minuten slagschaduwcontour  
❖ De elektriciteitsproductie die wordt gederfd met een bepaalde windturbine 

door toepassing van mitigerende3 maatregelen. 
 
In het slagschaduwonderzoek worden de eerste twee beoordelingscriteria onder-
zocht. Er wordt een grove inschatting gemaakt van de opbrengstderving.  

1.7 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt uitgelegd hoe de berekeningen uitgevoerd zijn. Hoofdstuk 3 
presenteert de resultaten van deze berekeningen, inclusief mitigatiemaatregelen 
en hoofdstuk 4 presenteert de conclusies. 
 

 
 

 
3 Met mitigerende maatregelen worden alle maatregelen bedoeld die zorgen voor een 
vermindering van nadelige milieueffecten. Voor slagschaduw is dit tijdelijke stilstand. 
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Hoofdstuk 2 Berekening 
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2.1 Inleiding 

Slagschaduw van een windturbine is de bewegende schaduw van de draaiende wie-
ken. Als slagschaduw op het raam van een woning valt kan dat als hinderlijk worden 
ervaren.  
 
De stand van de zon is een vast gegeven voor elke datum en elk tijdstip en voor elke 
breedtegraad. Voor elk object (bijvoorbeeld een windturbine) is het daarom moge-
lijk een berekening te doen om het tijdvak te bepalen wanneer er slagschaduw valt 
op een bepaald punt (bijvoorbeeld het raam van een huis). Om dit te kunnen doen 
is de volgende informatie nodig: 
 
➢ De grootte van het object dat slagschaduw veroorzaakt; voor een windtur-

bine is de grootte van de wieken van belang; 
➢ De positie van de windturbine en het beschaduwde object (met name ten 

opzichte van elkaar); 
➢ De ashoogte van de windturbine; 
➢ De grootte, richting en oriëntatie (hellingshoek) van het beschaduwde ob-

ject; met de richting wordt bedoeld hoe het raam (lichtdoorlatende deel van 
de gevel) gericht is ten opzichte van de windturbine(s), oriëntatie is in het 
algemeen verticaal, maar ook kan gedacht worden aan een dakraam in een 
schuin dak onder een bepaalde hoek. 

2.2 Windaanbod 

Om de hoeveelheid slagschaduw op een specifieke locatie te berekenen, is het van 
belang om te weten uit welke richting de wind waait, en hoe hard het waait. Immers 
als de windsnelheid te laag is, staat de windturbine stil. Deze grens ligt op ongeveer 
3 m/s. Een moderne windturbine met een ashoogte boven de 80 meter is gemid-
deld maximaal 95% van de tijd in bedrijf. Wij gaan in dit onderzoek uit van 96%. 
Onderstaande grafiek geeft de langjarige windrichtingsverdeling weer van meteo-
station Cabauw. 

Figuur 5 Windroos van meteostation Cabauw op 140 meter hoogte. 
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2.3 Zonaanbod 

Het zonaanbod is in de berekening gebaseerd op het zonaanbod in de Bilt (de 
dichtstbijzijnde meetpost waarvan bij de auteur data bekend is). Zie de bijlage met 
de WindPRO-rekenresultaten voor de precieze waarden. 
 
Zomer- & wintertijd hebben geen effect op de duur van de schaduw, maar wel op 
het moment van de dag waarop schaduw plaatsvindt. Tijdswijzigingen vinden 
plaats iedere laatste zondag van maart en laatste zondag van oktober. Het effect 
hiervan is meegenomen in de berekening. 

2.4 Rekenmethode 

Met het software pakket is voor de opstelling en de referentiesituatie twee contou-
ren getekend. Eén contour van de norm van 5:40 uur slagschaduw per jaar en  één 
contour van de 0 uur slagschaduw per jaar. 

2.5 Aannames 

De berekening gaat uit van de realistisch gemiddelde situatie. Hiertoe wordt een 
aantal aannames gedaan om de situatie te benaderen zoals die werkelijk zal optre-
den: 
 

❖ Correctie voor de gemiddelde zonneschijnduur; 
De zon schijnt (overdag) niet altijd vanwege de aanwezigheid van bewol-
king (en mist); op basis van klimatologische gegevens van het KNMI voor de 
gemiddelde zonneschijnduur wordt een maandelijks getal afgeleid voor de 
kans dat de zon daadwerkelijk schijnt. Op deze locatie is gebruik gemaakt 
van KNMI-gegevens van station de Bilt(afstand tot de parklocatie: ca. 
20km). 
 

❖ Correctie voor stilstand; 
Als een windturbine niet draait is er ook geen sprake van slagschaduw. Dit 
is bijvoorbeeld het geval bij lage windsnelheden (minder dan ca. 3m/s), dan 
draait een windturbine (nog) niet en bij zeer hoge windsnelheden (boven 
25m/s) wordt een windturbine uit veiligheidsoverwegingen stilgezet. Ver-
der worden windturbines stilgezet tijdens onderhoudswerkzaamheden. In 
praktijk is een windturbine maximaal 95% van de tijd in bedrijf. 
 

❖ Correctie voor de windrichting; 
Op basis van windmetingen op de gondel wordt de windturbine zo gedraaid 
dat bladen altijd staan in de richting waar de wind vandaan komt. Afhan-
kelijk van de gemiddelde windrichtingsverdeling wordt een correctiefactor 
afgeleid aangezien de grootte en positie van de schaduw verandert met de 
positie van de gondel. 
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Bovenstaande correcties zijn gebaseerd op gegevens over het klimaat. De correctie 
van de gemiddelde zonneschijnduur wordt op de maandgemiddelde metingen ge-
baseerd en de overige twee correcties op de jaargemiddelde metingen. Dit zijn 
langjarige gemiddelden. In een individueel jaar is de schaduwhinder soms meer, en 
soms minder dan dit gemiddelde. De berekening is uitgevoerd met het software-
pakket WindPRO, een programma dat slagschaduw nauwkeurig berekent en dat 
veel gebruikt wordt in de windenergiesector. 
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Hoofdstuk 3 Resultaten 
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3.1 Slagschaduwcontour 

Onderstaande afbeeldingen tonen de slagschaduwcontouren van 5 uur en 40 mi-
nuten slagschaduw per jaar en 0 uur slagschaduw per jaar, uitgaande van een rea-
listische meteorologische situatie (in tegenstelling tot een worst case scenario), 
voor de opstelling. Binnen de 5 uur en 40 minuten slagschaduw contour treedt naar 
verwachting jaarlijks meer dan 5 uur en 40 minuten slagschaduw op, en erbuiten 
minder. De contouren van de opstelling is vergroot weergegeven in Bijlage B. 

Figuur 6 5:40u en 0:00u slagschaduwcontouren van de opstelling (volgorde: referentiesituatie, opstelling). 
Hierbij zijn ook de gevoelige objecten van derden weergegeven. Dit zijn immers de objecten waar-
voor de norm geldt.) 
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3.2 Woningen binnen de contour 

Er bevinden zich een aantal woningen binnen ten minste één van de 5 uur en 40 
minuten slagschaduwcontouren, niet zijnde de woningen in de sfeer van de in-
richting. Onderstaande tabel geeft de aantallen en in Bijlage A is een lijst van adres-
sen opgenomen met de hoeveelheid slagschaduw die deze woningen ontvangen.  

Tabel 3 Aantal woningen binnen de slagschaduwcontouren van de opstellingen. 

Kop 1 Opstelling Aantal woningen binnen de 
 5:40 uur-contour 0 uur-contour 
 Referentiesituatie 10 900 

 Opstelling  121 2780 

 
N.B. Bij de modellering is per abuis geen rekening gehouden met het gevoelige ob-
ject (BSO) aan de Lange Aventuurseweg 1b. Derhalve zijn voor deze locatie de waar-
den van Lange Aventuurseweg 1a gekopieerd en toegevoegd in de resultatentabel-
len, maar mist deze locatie in de bijlage. In de volgende versie van het slagschaduw-
rapport zal dit worden gecorrigeerd door de Lange Aventuurseweg 1b als toetspunt 
mee te modelleren in het onderzoek. 

3.3 Slagschaduw per woning 

In Bijlage A is voor woningen die ten minste 5 uur en 40 minuten slagschaduw ont-
vangen, beschreven hoeveel slagschaduw te verwachten is per jaar als er geen mi-
tigerende maatregelen genomen zouden worden. Het onderzoek is uitgevoerd voor 
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alle woningen binnen 12x de rotordiameter van het grootste alternatief uit het 
Combi-MER voor Windwinning Culemborg4. De resultaten zijn te vinden in de uit-
draai van het rekenprogramma (Bijlage C). 

3.4 Slagschaduw per windturbine 

WindPRO berekent naast hoeveel slagschaduw er jaarlijks naar verwachting op-
treedt bij elke woning ook hoeveel slagschaduw er door windturbines wordt ver-
oorzaakt. Dit is niet simpelweg een som van de schaduw per woning, omdat de 
schaduw bijna altijd meerdere woningen tegelijk zal beslaan. 

Tabel 4 Verwachte jaarlijkse slagschaduw per opstelling 

Kop 1 Opstelling Slagschaduw per jaar 
(uu:mm) 

Derving (%) 

 Referentiesituatie 153:54 0,30% 

 Opstelling  621:40 1,85% 

3.5 Stilstand per windturbine 

Om te bereken hoeveel van de slagschaduw normoverschrijdend is wordt bij elke 
woning 5:40u van de totale berekende hoeveelheid slagschaduw afgetrokken (ui-
teraard met een minimum van 0 uur per jaar). 
 
De overgebleven normoverschrijdende slagschaduw moet worden voorkomen 
door middel van stilstand. 
 
De benodigde stilstand van de windturbines geschat met de volgende berekening: 
 

𝐵𝑒𝑛𝑜𝑑𝑖𝑔𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 = (𝑆𝑆𝑊𝑇1 + 𝑆𝑆𝑊𝑇𝑛) ∗
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑆𝑆𝑤𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑆𝑆𝑤𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
  

 
Waarbij SS staat voor slagschaduw, en SSWTn voor de som van de slagschaduw van 
alle windturbines van de betreffende opstelling. 

  

 
4 Zie Combi-MER Windwinning Culemborg, 10-12-2019 
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Tabel 5 Verwachte jaarlijkse stilstand per opstelling om normoverschrijding te voorkomen 

Kop 1 Opstelling Stilstand per jaar (uu:mm) Derving (% van  draaiuren) 

 Referentiesituatie 28:57 0,11% 

 Opstelling  57:49 0,17% 
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Hoofdstuk 4 Conclusie 
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4.1 Conclusie slagschaduwonderzoek CombiMER 

Voor de opstelling en de referentiesituatie hebben woningen in de omgeving van 
het windpark jaarlijks meer slagschaduw dan volgens de Activiteitenregeling is toe-
gestaan. Om aan de wettelijke norm voor slagschaduw te voldoen zal een stilstand-
voorziening in de turbines moeten worden aangebracht. Deze stilstandvoorziening 
schakelt de turbine uit wanneer deze norm overschrijdende slagschaduw veroor-
zaakt, afhankelijk van tijd, datum, windrichting en bewolking. 
 
Met meteorologische gegevens is voor de onderzochte opstelling berekend hoe 
lang de windturbines moeten worden stilgezet om de slagschaduw op woningen te 
reduceren tot de 5:40 uur norm. Dit geeft een derving van 0,17% van de energie-
opbrengst. Een dergelijke kleine opbrengstderving brengt rendabele exploitatie van 
de opstelling niet in gevaar. 
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Hoofdstuk 5 Bijlagen 
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Bijlage A Resultaten per woning 

Hieronder staan de woningen die ten minste 5 uur en 40 minuten slagschaduw ontvangen bij de BuitenMER alternatieven. De adresgegevens komen uit de 
Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), download van september 2010. 
 
Uren schaduw per jaar, per opstelling. 
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Bijlage B Slagschaduwcontouren 

Figuur 7 Slagschaduwcontour referentiesituatie 
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Figuur 8 Slagschaduwcontour BuitenMER 
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Figuur 9 Slagschaduwcontour Bovengrens 

Figuur Slagschaduwcontour Ondergrens 
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Bijlage C Uitdraai WindPRO 

Bijgevoegde WindPRO uitdraaien geven per adres een waarde voor de slagschaduw 
per jaar voor de twee alternatieven en de bandbreedte onderzoeken. De adressen 
zijn aangegeven met een lettercode. 
 
N.B. Bij de modellering is per abuis geen rekening gehouden met het gevoelige ob-
ject (BSO) aan de Lange Aventuurseweg 1b. Derhalve zijn voor deze locatie de waar-
den van Lange Aventuurseweg 1a gekopieerd en toegevoegd in de resultatentabel-
len, maar mist deze locatie in de bijlage. In de volgende versie van het slagschaduw-
rapport zal dit worden gecorrigeerd door de Lange Aventuurseweg 1b als toetspunt 
mee te modelleren in het onderzoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


