
1

Slagschaduw Pavijen
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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”.

Gevoelige objecten betreffen:
• Woningen
• Scholen
• Gebouwen met een zorgfunctie (Zoals een ziekenhuis of kinderdagverblijf)

Wettelijk kader slagschaduw

→ Bedrijven zijn niet wettelijk beschermd
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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.

Wettelijk kader slagschaduw

In het MER, strengste interpretatie: 5 uur en 40 minuten per jaar slagschaduwhinder (5:40-uur contour)

→ Keuze Windwinning Culemborg: max. 30 minuten per jaar slagschaduwhinder
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Plangebied
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Projectgebied alternatieven
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Alternatieven MER
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Voorkeursalternatief
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Voorjaar en najaar Voorjaar en najaar

Kortere schaduw tussen de 
middag (hoogstaande zon)

Direct ten zuiden geen 
schaduw, omdat de zon nooit 
vanuit het noorden schijnt

Zonsopkomst
(oost)

Zonsondergang
(west)

Slagschaduw: Contouren
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Voorjaar en najaar Voorjaar en najaar

Kortere schaduw tussen de 
middag (hoogstaande zon)

Direct ten zuiden geen 
schaduw, omdat de zon nooit 
vanuit het noorden schijnt

Zonsopkomst
(oost)

Zonsondergang
(west)

Slagschaduw: Contouren
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1 2

Slagschaduwhinder Geen slagschaduwhinder

Buiten 12x de rotordiameter afstand, geen sprake meer van slagschaduwhinder
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Slagschaduwcontouren
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Voorbeeld Pascalweg 2

In een gemiddeld jaar max.
5:35 uur slagschaduw per jaar

Let op: De grafiek houdt geen 
rekening met bewolking
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Voorbeeld Rolweg 45:

Totaal slagschaduw:   127 uur en 36 minuten
Tijdens kantooruren: 108 uur en 48 minuten

De meeste slagschaduw zal plaats vinden in de maanden:
April-Mei en Aug-Sept tussen 9:00 en 12:00
Febr-Mrt en Sept-Okt tussen 14:00 en 16:00

Let op: De grafiek 
houdt geen rekening 
met bewolking
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Slagschaduw uren per jaar

Totaal Kantooruren

Naam Adres Basis met stilstand Basis met stilstand

Henk Scholten Plantijnweg 31 113:36 107:13 96:59 91:32

Fischer PGH Pascalweg 29 84:11 58:25 71:52 49:52

Middelkoop Beesdeweg 2 11:06 00:30 09:28 00:30

Mulders Autobedrijf Rolweg 45 125:38 119:16 107:16 101:49

Total Rolweg 13 49:36 44:33 42:20 38:02

Toyota Helmond Anthonie van diemenstraat 6 01:31 01:00 01:17 00:51

Mulders Autobedrijf Rolweg 45 125:38 107:16 15%

Handmatige check bij een selectie bedrijven:



15

Slagschaduwcontouren

Voorbeeld winterse middag

Stilstand i.v.m. 
gevoelig object

Bedrijf

Geen stilstand 
benodigd

Bedrijf
1

2

Windturbine 1: Bedrijf heeft momenteel voordeel van de 00:30 regeling voor het gevoelige object
Windturbine 2: Bedrijf heeft op deze dag geen voordeel van nabijheid gevoelig object
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Slagschaduwcontouren


