
 
 

 

 
Hand-out: Geluid 
 
Windturbines produceren naast elektriciteit ook geluid. Dit geluid wordt deels veroorzaakt door de bewegende onderdelen in de gondel, maar is 
voornamelijk afkomstig van de bladen die door de lucht 'zoeven'.  
 
Hoe berekenen we windturbinegeluid? 

• Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement 
• Geluidsbelasting in decibel (dB) Lden of dB Lnight 
• Lden is een gewogen jaargemiddelde geluidsbelasting tijdens de dag-, de avond- en de nachtperiode 
• De avond- en nachtperiode krijgen bij het berekenen van het gewogen jaargemiddelde een opslag van 

respectievelijk +5 en +10 omdat in deze periode geluid hinderlijker wordt ervaren 
• Lnight is de geluidsbelasting tijdens de nachtperiode 
• Lnight wordt gebruikt om effecten die kunnen leiden tot slaapverstoring te bepalen  
• Lden en Lnight zijn goede voorspellers van hinderlijkheid omdat windturbinegeluid redelijk constant is 

 
Hoe ervaren we windturbinegeluid? 

• In vergelijking met andere geluidbronnen relatief constant van karakter 
• In vergelijking met andere geluidbronnen relatief weinig verschil tussen het gemiddelde geluidniveau 

en het daadwerkelijk optredende geluidniveau (circa 3-5 dB) 
• Grootste geluidsproductie wanneer het hard waait, maar geluid valt dan vaak weg in het 

achtergrondgeluid. 
• Geluidnorm is relatief streng ten opzichte van andere geluidbronnen (zoals wegverkeer, 

industriegeluid etc.) maar het geluid is ook relatief hinderlijker. 
 
 
 



 
 

 

 

 
Hoe onderzoeken we windturbinegeluid? 

• Rekening houden met: 
o Geluidbronvermogen van de windturbine (gemeten nabij windturbine) 
o De geometrie van de omgeving (verhard, water, land, gebouwen) 
o Het windaanbod 

• Onderscheid (wettelijk) tussen geluidsgevoelige objecten (woningen, scholen en zorginstellingen) en overige objecten (bedrijven en 
kantoren) 

• Gekeken naar: 
o Individuele geluidsbelasting 
o Cumulatie met andere windparken/windturbines (bestaand en vergund) 
o Cumulatie met andere geluidbronnen (bv. industrie, scheepvaart en spoor- en wegverkeer) 
o Laagfrequent geluid (beschrijvend, vroeger ook berekend maar steeds zelfde uitkomst welke overeenkomt met conclusie 

ministerie) 
 

Hoe beoordelen we windturbinegeluid? 
• Activiteitenbesluit 

o Geluidniveau 47 dB Lden en 41 dB Lnight 
o Komt overeen met de maximaal toelaatbare waarde ernstig gehinderden binnenshuis (9%) voor industrie-, spoorweg- en 

verkeersgeluid.  
• Advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

o Geluidniveau 45 dB Lden  
o Komt overeen met de maximaal toelaatbare waarde ernstig gehinderden binnenshuis van 5 tot 6%. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Individuele geluidsbelasting 
In onderstaande figuur is aan de hand van verschillende Lden-geluidscontouren inzichtelijk gemaakt wat het optredende gemiddelde 
geluidniveau is. De resultaten van de 20 toetspunten staan in de navolgende tabel. 
 
Lden-geluidscontouren 

 



 
 

 

 

 
Rekenresultaten [dB(A)] 

Toetspunt Adres 
Geluidsbelasting 

Lnight Lden 

1 Dr. Albert Schweitzerdreef 257 33 39 

2 Korhoenstraat 1 26 32 

3 Krabbeweg 7 20 27 

4 Lichtboei 2 20 26 

5 Logger 19 22 29 

6 Nieuw Oranjekanaal 115 18 24 

7 Oranjedijk 58 27 33 

8 Oranjedijk 71 28 34 

9 Oude Veerdam 14 21 27 

10 Polderhaakweg 29 27 33 

11 Polderhaakweg 9 23 29 

12 Poortershaven 3 37 43 

13 Sleepseweg 1 12 18 

14 Sleepseweg 11 17 24 

15 Sleepseweg 3 12 19 

16 Spanjaardweg 1 15 22 

17 Staaldiepseweg 14 20 26 

18 van Almondeweg 88 16 22 

19 Vinkseweg 10 21 27 

20 Zandweg 14 20 26 
 
Conclusies: 

• Bij alle woningen ligt de individuele geluidbelasting onder de 45 dB Lden.   
• De hoogste waarde is 43 dB Lden. Dit betreft een solitaire woning direct langs de Nieuwe Waterweg/Het Scheur (Poortershaven 3).   
• Alle andere woningen hebben een Lden van 39 dB of lager.  

 



 
 

 

 

 
Cumulatie met bestaande/vergunde windturbines 
In onderstaande figuur is aan de hand van verschillende Lden-geluidscontouren inzichtelijk gemaakt wat het optredende gemiddelde 
geluidniveau is. De resultaten van de 20 toetspunten staan in de navolgende tabel. 
 
Lden-geluidscontouren (cumulatief) 

 



 
 

 

 

 
Geluidbelasting gecumuleerd met bestaande windturbines [dB(A)] 

Toetspunt Adres 
Referentie situatie Cumulatie 

Lnight Lden Lnight Lden 

1 Dr. Albert Schweitzerdreef 257 35 41 36 42 

2 Korhoenstraat 1 28 34 30 36 

3 Krabbeweg 7 37 43 37 43 

4 Lichtboei 2 26 32 27 33 

5 Logger 19 27 33 28 34 

6 Nieuw Oranjekanaal 115 43 50 43 50 

7 Oranjedijk 58 39 45 39 45 

8 Oranjedijk 71 38 44 38 45 

9 Oude Veerdam 14 39 45 39 45 

10 Polderhaakweg 29 45 51 45 51 

11 Polderhaakweg 9 44 51 44 51 

12 Poortershaven 3 37 43 39 46 

13 Sleepseweg 1 33 40 33 40 

14 Sleepseweg 11 31 37 31 38 

15 Sleepseweg 3 32 38 32 38 

16 Spanjaardweg 1 34 41 35 41 

17 Staaldiepseweg 14 44 51 44 51 

18 van Almondeweg 88 32 38 32 38 

19 Vinkseweg 10 30 36 30 36 

20 Zandweg 14 31 37 31 37 
 
Conclusies: 

• Bij de meeste woningen heeft de nieuwe windturbine geen effect op de al bestaande geluidsbelasting 
• Grootste verschil is zichtbaar bij Poortershaven 3. Deze woning krijgt een cumulatieve geluidsbelasting van 46 dB Lden.  
• Alle overige woningen, waarbij een toename in geluidsbelasting is, hebben een cumulatieve geluidsbelasting van 42 dB Lden en lager.  



 
 

 

 

 
Cumulatie met andere geluidbronnen 
Een gangbare en (door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) geaccepteerde methodiek om cumulatieve geluideffecten te 
beoordelen is de 'Methode Miedema'. In deze methode wordt de akoestische kwaliteit van de omgeving bepaald voor en na toevoeging van een 
nieuwe geluidbron. Hiermee kan de leefomgeving objectief worden beoordeeld. Voor de omgeving van de beoogde windturbine is uitgegaan 
van de volgende andere geluidbronnen: 

• Bestaande/vergunde windturbines; 
• Nabijgelegen snel- en spoorwegen; 
• Scheepvaart op Nieuwe Waterweg/Scheur en Calandkanaal; 
• Industrieterreinen van de Rotterdamse haven. 

 
Geluid van windturbines telt het zwaarste mee in de optelsom van de cumulatieve geluidbelasting vanwege het continue karakter van de 
geluidbelasting. De cumulatieve geluidbelasting wordt bepaald door de afzonderlijke waarden bij elkaar op te tellen. Aan de hand van de 
methode Miedema wordt vervolgens de akoestische kwaliteit van de omgeving ten gevolge van de cumulatieve effecten bepaald en kan de 
leefomgeving objectief worden beoordeeld. De beoordeling van de akoestische kwaliteit vindt dan plaats op basis van het overzicht in 
onderstaande tabel. 
 

Kwaliteit van de akoestische omgeving Geluidbelasting 

Goed < 50 dB Lden 

Redelijk < 55 dB Lden 

Matig < 60 dB Lden 

Tamelijk slecht < 65 dB Lden 

Slecht < 70 dB Lden 

Zeer slecht ≥ 70 dB Lden 

 
In onderstaande tabel staan de resultaten van de 20 toetspunten. 
 
 



 
 

 

 

 
Cumulatieve geluidbelasting toekomstige situatie [dB(A)] 

Toetspunt  Adres 
Ref. situatie Na realisatie WTG 

Verschil 
Lcum L WT L*WT  Lcum  

1 Dr. Albert Schweitzerdreef 257 60 39 50 60 0 

2 Korhoenstraat 1 57 32 40 57 0 

3 Krabbeweg 7 63 27 51 63 0 

4 Lichtboei 2 58 26 35 58 0 

5 Logger 19 57 29 37 57 0 

6 Nieuw Oranjekanaal 115 64 24 62 64 0 

7 Oranjedijk 58 58 33 54 59 1 

8 Oranjedijk 71 58 34 53 58 0 

9 Oude Veerdam 14 61 27 54 61 0 

10 Polderhaakweg 29 65 33 65 66 1 

11 Polderhaakweg 9 64 29 63 64 0 

12 Poortershaven 3 61 43 55 62 1 

13 Sleepseweg 1 59 18 46 59 0 

14 Sleepseweg 11 59 24 42 59 0 

15 Sleepseweg 3 59 19 43 59 0 

16 Spanjaardweg 1 58 22 47 58 0 

17 Staaldiepseweg 14 68 26 63 68 0 

18 van Almondeweg 88 59 22 43 59 0 

19 Vinkseweg 10 57 27 40 57 0 

20 Zandweg 14 58 26 42 58 0 
 
Conclusies: 

• Bij de meeste woningen heeft de nieuwe windturbine geen effect op de al bestaande geluidsbelasting 
• Voor geen van de toetspunten is sprake van een verschuiving naar een andere categorie van de kwaliteit van de akoestische 

omgeving. 
• Bij toetspunten 7, 10 en 12 is sprake van een beperkte verandering van de geluidskwaliteit aangezien Lcum slechts met 1 dB toeneemt. 



 
 

 

 

 
Laagfrequent geluid 

• Laagfrequent geluid (LFG) is geluid in het voor mensen laagst hoorbare frequentiegebied, onder 200 Hz.  
• Windturbines stralen, net als de meeste geluidbronnen, ook laagfrequent geluid (LFG) uit. Windturbines hebben geen sterk 

laagfrequent geluidspectrum zoals bv transformatoren, maar zijn meer vergelijkbaar met bijvoorbeeld wegverkeer. 
• Er is geen algemeen geaccepteerd normstelsel voorhanden waarmee laagfrequente geluidhinder kan worden geobjectiveerd.  
• Het aandeel laagfrequent geluid is niet significant toegenomen met het formaat van de windturbine 

 
Hinder 

• Onderzoek RIVM (2013): geen bewijs dat laagfrequente deel van het geluid van windturbines een factor van belang is voor de 
hinderbeleving. Geen aparte beoordeling nodig. 

• Literatuuronderzoek Agentschap NL (2013): geen aanwijzingen dat het aandeel laagfrequent geluid een bijzondere dan wel belangrijke 
rol speelt. 

• Brief staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (2014), mede namens de minister van Economische Zaken en de minister van 
Infrastructuur en Milieu over het onderwerp laagfrequent geluid van windturbines een brief aan de Tweede Kamer gestuurd (2014). Op 
grond van de brief van de staatssecretaris en het rapport van het RIVM kan gesteld worden dat toetsing aan de standaard Nederlandse 
geluidnormen tevens voldoende bescherming biedt tegen laagfrequent geluid. Het specifiek toevoegen van een norm voor laagfrequent 
van windturbines leidt daarmee niet tot een betere beoordeling van de optredende effecten van geluid. Daarom volstaat het hanteren 
van een Lden en eventueel een Lnight norm. 

 
Gezondheidseffecten 
Literatuurstudie GGD Amsterdam (2017, update 2020):  

• Bevestigt nogmaals dat een windturbinegeluid geen directe effecten heeft op de gezondheid van omwonenden.  
• Er treedt mogelijk wel hinder op als gevolg van geluid.  
• Laagfrequent geluid van windturbines zorgt niet voor extra hinder dan de hinder die optreedt van 'gewoon' geluid.  
• Voor andere gezondheidseffecten zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet eenduidig: deze effecten hangen niet 

duidelijk samen met het geluidniveau, maar soms wel met de ervaren hinder.   



 
 

 

 

 
Beoordeling niet-geluidgevoelige objecten 
Een bedrijf/kantoor wordt in de Wet Geluidhinder niet aangemerkt als geluidgevoelig object. Een specifiek wettelijk kader ontbreekt, maar in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening zal toch een akoestische afweging moeten worden gemaakt, om te beoordelen of de 
bedrijven/kantoren in het gebied niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare geluidhinder.  
 
Gezien de al hoge reguliere geluidsbelasting op het industrieterrein en de relatief grote afstand tot de windturbine is de invloed van het 
windturbinegeluid relatief beperkt en zal er geen sprake zijn van onaanvaardbare geluidhinder. 
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