
Geluid
Windturbines maken een zoevend, of zwiepend geluid doordat de 
wieken zich door de lucht bewegen. Dit kan hinder veroorzaken. Daarom 
gelden in Nederland normen die overlast moeten beperken. 

Wat is laagfrequent geluid?
Bijna alle geluidbronnen produceren 
een combinatie van ‘gewoon’ geluid en 
laagfrequent  geluid (LFG). LFG klinkt als 
een lage bromtoon, dreunen of zoemen. 
De voornaamste bronnen van LFG zijn 
wegverkeer, railverkeer en vliegverkeer. Ook 
airconditioning, mechanische ventilatie en 
windturbines zijn bronnen van LFG.

Naar de effecten van LFG is nog maar 
weinig onderzoek gedaan. Uit Nederlands 
onderzoek blijkt dat in ons land 
ongeveer 2% van de bevolking ernstige 
hinder heeft van LFG en 8% enigszins 
gehinderd is. In onderzoeken is nog 
geen relatie aangetoond tussen LFG en 
gezondheidsrisico’s. 

Op de gevel van een woning mag het geluid 

gemiddeld nog maximaal 47 dB Lden zijn. 

’s Nachts is dit lager, namelijk 41 dB Lnight. 

Recent heeft de Raad van State bepaald dat 

deze normen niet meer zomaar toegepast 

mogen worden. Gemeenten moeten zelf een 

passende norm vaststellen. Dit kan 47 dB Lden 

zijn, maar het kan ook lager zijn. De WHO geeft 

vanuit gezondheid bijvoorbeeld een richtlijn van 

45 dB. 

Wat onderzoeken we:
• De minimaal aan te houden afstand tot 

woningen vanwege geluidhinder

• De effecten van laagfrequent geluid 

• De effecten van de windturbines in 

combinatie met andere geluidsbronnen in de 

omgeving (zoals industrie en wegverkeer) 

Bron: Windplan Blauw

https://windplanblauw.nl/wp-content/uploads/2019/05/
Factsheet-Windplanblauw.pdf

Bron: RVO

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/06/RVO-042-
1601_FS-DUZA%20Geluid%20infoblad%20AW.PDF

https://windplanblauw.nl/wp-content/uploads/2019/05/Factsheet-Windplanblauw.pdf
https://windplanblauw.nl/wp-content/uploads/2019/05/Factsheet-Windplanblauw.pdf


Welk zoekgebied blijft over als we rekening houden met geluidhinder? 

Geluid
Indicatie van minimaal aan te houden afstanden tot woningen

Turbineafmetingen

Geluidniveau op 
gevel woning

sshoogte: 
120 m
rotordiameter: 
120 m
tiphoogte: 
180 m

ashoogte: 
140 m
rotordiameter: 
136 m
tiphoogte: 
208 m

ashoogte: 
160 m
rotordiameter: 
160 m
tiphoogte: 
246 m

47 dB contour zonder 
mitigatie 230 m 310 m 400 m

47 dB contour met 
3 dB mitigatie 150 m 200 m 275 m

45 dB contour zonder
 mitigatie 300 m 395 m 500 m 

45 dB contour met 
3 dB mitigatie 210 m 265 m 350 m

De afstanden gelden voor een enkele turbine. Als meerder windturbines bij elkaar in de 
buurt worden geplaatst, en daardoor samen meer geluid produceren, is de minimale 
afstand tot woningen circa 100 tot 300 meter groter.

De hoogte en het vermogen bepalen hoe 

groot de geluidscontouren zijn. We brengen de 

geluidscontouren in beeld voor windturbines met 

een ashoogte van 120 (3,6 MW), 140 (4,2 MW) en 

160 m (5,5 MW). 



Als de zon op de mast en rotor 
van een windturbine schijnt, 
veroorzaakt dit een (bewegende) 
schaduw die in de loop van de 
dag met de zon meedraait. Dit 
wordt slagschaduw genoemd. 

Als slagschaduw op het raam van een woning 
valt, kan de wisseling tussen schaduw en zon 
hinderlijk zijn, doordat deze wordt ervaren 
als een flikkering. De kans dat slagschaduw 
voorkomt is in het voor- en najaar het 
grootst, omdat de zon dan lager aan de 
hemel staat. 

De wet* schrijft voor dat de hinderduur door 
slagschaduw jaarlijks gedurende 17 dagen 
meer dan 20 minuten mag bedragen. De 
overige dagen mag de slagschaduw maximaal 
20 minuten per dag duren. Dit wordt ook wel 
vertaald naar maximaal 6 uur slagschaduw 
per jaar. 

Slagschaduw

* deze wet is door een uitspraak van de Raad van State echter niet meer zomaar 
toepasbaar. Gemeenten moeten zelf een passende norm vaststellen.  

Hoe werkt slagschaduw?

Bron: Windplan Blauw

https://windplanblauw.nl/wp-content/uploads/2018/09/WPB-A0_
Posters_slagschaduw_DEFia.pdfa

Bron: NWEA
https://www.nwea.nl/kb/hoe-zit-het-met-slagschaduw-en-windturbines/

https://windplanblauw.nl/wp-content/uploads/2018/09/WPB-A0_Posters_slagschaduw_DEFia.pdfa
https://windplanblauw.nl/wp-content/uploads/2018/09/WPB-A0_Posters_slagschaduw_DEFia.pdfa
https://www.nwea.nl/kb/hoe-zit-het-met-slagschaduw-en-windturbines/


Slagschaduw
De ashoogte en rotordiameter zijn 
van invloed op de grootte van de 
slagschaduwcontour. 
Daarom onderzoeken we de 
slagschaduwcontouren voor windturbines 
met een ashoogte van 120, 140 en 160 m.

Wat onderzoeken we:
• Aantal gehinderden door slagschaduw. 

Daarbij kijken we zowel naar slagschaduw 
op woningen, ziekenhuizen crèches etc. 
(waarvoor een norm geldt), als kantoor- 
en bedrijfspanden (waarvoor nu nog geen 
norm geldt). 

• Benodigde maatregelen 
(stilstandvoorziening) om hinder te 
beperken

De 1400 m contour op de kaart geldt voor een windturbine met een ashoogte van 

120 meter.

Waar is kans op slagschaduw

Bron: NWEA



Waar moet het geld in het 

omgevingsfonds aan worden 

besteed?

Lokale lusten

RendementDeelneming
Aandeel

Heeft u interesse?

OmgevingsfondsObligatie
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