
 
 

 

 
Hand-out: Slagschaduw 
 
De draaiende rotorbladen van windturbines kunnen een bewegende schaduw op hun omgeving werpen. Deze ‘slagschaduw’ kan onder 
bepaalde omstandigheden als hinderlijk worden ervaren. De mate van hinder wordt onder meer bepaald door de frequentie en de intensiteit van 
de flikkering en de blootstellingsduur. Daarbij zijn de afstand tot de turbines, de stand en aanwezigheid van de zon en het al dan niet draaien 
van de windturbines bepalende aspecten.  
 
Wanneer is sprake van slagschaduw? 
Om te kunnen spreken van slagschaduw(hinder) op de omgeving moet aan een paar voorwaarden worden voldaan: 

• er is sprake van een minimale afdekking van de lichtbron (in dit geval de zon) van 20% van het oppervlak van bron. Indien dit minder is, 
zal zoveel licht rond het object – in dit geval het windturbineblad - buigen dat van een effectieve schaduw geen sprake is. Hoe kleiner 
de afdekking, hoe ‘diffuser’ de schaduw 

 
Minimale afdekking als voorwaarde voor optreden ‘schaduw’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

• Er moet sprake zijn van dunne of geen bewolking (minimale stralingsintensiteit van 120 Watt/m2) om het voor een hinderervaring 
benodigde contrast (schaduw) te kunnen laten optreden. 

• De windturbine moet in bedrijf zijn (draaien) om te kunnen spreken van hinderlijke slagschaduw 
• Er dient sprake te zijn van een ruimte met een beperkt aantal lichtbronnen (ramen) die significant kunnen worden afgeschermd door 

een bewegende slagschaduw.  
• De schaduw moet daadwerkelijk de gevel van het gevoelige object kunnen bereiken en dus niet afgeschermd worden door obstakels 

zoals gebouwen of bomen (‘line of sight’). 
 

Hoe onderzoeken we slagschaduw? 
• Onderscheid tussen slagschaduwgevoelige objecten (woningen en zorginstellingen) en overige objecten (bedrijven en kantoren) 
• Gekeken naar: 

o Individuele slagschaduw 
o Cumulatie met andere windparken/windturbines (bestaand en vergund) 
o Overige objecten 

 
Hoe beoordelen we slagschaduw? 
De blootstellingsduur is de belangrijkste parameter om de effecten van optredende slagschaduw te beoordelen. De uiterste contour waarbuiten 
slagschaduw als verwaarloosbaar kan worden beschouwd (de ‘0 uur per jaar contour’) ligt maximaal op een afstand waarbij de zon voor 
minimaal 20% (of meer) kan worden afgeschermd. De Nederlandse wet legt de verste contour op maximaal 12 x diameter van de rotor. 

• Activiteitenbesluit 
o maximaal 17 dagen per jaar meer dan 20 minuten slagschaduw  
o komt overeen met circa 14-16 uur per jaar  
o in de praktijk veelal vertaald naar een maximale slagschaduwduur van 6 uur per jaar 

 
 



 
 

 

 
Individuele slagschaduw 
In onderstaande figuur is met een groene, oranje en rode isolijn aangegeven waar de totale jaarlijkse verwachte hinderduur respectievelijk 0, 6 
of 16 uur bedraagt per gevel. De resultaten van de 20 toetspunten staan in de navolgende tabel. 
 
Slagschaduwcontouren 

 



 
 

 

 
 
Slagschaduwduur [uu:mm per jaar] 

Toetspunt Adres Verwachte slagschaduw per jaar [uu:mm] 

1 Dr. Albert Schweitzerdreef 257 05:02 

2 Korhoenstraat 1 00:40 

3 Krabbeweg 7 -- 

4 Lichtboei 2 -- 

5 Logger 19 -- 

6 Nieuw Oranjekanaal 115 -- 

7 Oranjedijk 58 -- 

8 Oranjedijk 71 -- 

9 Oude Veerdam 14 -- 

10 Polderhaakweg 29 -- 

11 Polderhaakweg 9 -- 

12 Poortershaven 3 10:05 

13 Sleepseweg 1 -- 

14 Sleepseweg 11 -- 

15 Sleepseweg 3 -- 

16 Spanjaardweg 1 -- 

17 Staaldiepseweg 14 -- 

18 van Almondeweg 88 -- 

19 Vinkseweg 10 -- 

20 Zandweg 14 -- 
--: geen slagschaduw 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
Conclusies: 

• Bij 3 van de 20 referentietoetspunten kan mogelijk slagschaduw optreden 
• De hoogste waarde is 10:05 uur bij toetspunt 12. Dit betreft een solitaire woning direct langs de Nieuwe Waterweg/Het Scheur 

(Poortershaven 3).   
• De 2 andere referentietoetspunten en alle andere woningen in de wijk Steendijkpolder in Maassluis hebben een waarde lager dan 6:00 

uur per jaar. 
• In Rozenburg is geen sprake van slagschaduw.  

 

Netto slagschaduw duur 
per jaar 

Percentage van de totale 
daglichtperiode per jaar 

Percentage van het totaal aantal 
zonuren per jaar 

25 uur 0,57% 1,61% 

20 uur 0,46% 1,29% 

15 uur 0,34% 0,97% 

10 uur 0,23% 0,65% 

8 uur 0,18% 0,52% 

6 uur 0,14% 0,39% 

2 uur 0,05% 0,13% 

 
  



 
 

 

 
Cumulatie met bestaande/vergunde windturbines 
In onderstaande figuur is met een groene, oranje en rode isolijn aangegeven waar de totale jaarlijkse verwachte hinderduur respectievelijk 0, 6 
of 16 uur bedraagt per gevel. De resultaten van de 20 toetspunten staan in de navolgende tabel. 
 
Slagschaduwcontouren (cumulatief) 

 



 
 

 

 
Slagschaduwduur cumulatief [uu:mm per jaar] 

Toetspunt Adres Ref. situatie WTG Cumulatief 

1 Dr. Albert Schweitzerdreef 257 03:38 05:02 08:40 

2 Korhoenstraat 1 00:58 00:40 01:38 

3 Krabbeweg 7 08:52 -- 08:52 

4 Lichtboei 2 09:21 -- 09:21 

5 Logger 19 -- -- -- 

6 Nieuw Oranjekanaal 115 -- -- -- 

7 Oranjedijk 58 03:42 -- 03:42 

8 Oranjedijk 71 07:38 -- 07:38 

9 Oude Veerdam 14 43:42 -- 43:42 

10 Polderhaakweg 29 82:13 -- 82:13 

11 Polderhaakweg 9 69:35 -- 69:35 

12 Poortershaven 3 16:30 10:05 26:35 

13 Sleepseweg 1 04:00 -- 04:00 

14 Sleepseweg 11 -- -- -- 

15 Sleepseweg 3 -- -- -- 

16 Spanjaardweg 1 -- -- -- 

17 Staaldiepseweg 14 -- -- -- 

18 van Almondeweg 88 -- -- -- 

19 Vinkseweg 10 -- -- -- 

20 Zandweg 14 -- -- -- 
--: geen slagschaduw 

 
Conclusies: 

• Bij de meeste woningen heeft de nieuwe windturbine geen effect op de al bestaande slagschaduw 
• Grootste verschil is zichtbaar bij Poortershaven 3. Deze woning krijgt een cumulatieve slagschaduw van 26:35 uur.  

 
 



 
 

 

 
Overige objecten 
Voor een selectie niet-gevoelige objecten, gelegen op het industriegebied Europoort, is de slagschaduwduur inzichtelijk gemaakt. Daarbij is 
berekend hoeveel slagschaduw tijdens werktijd optreedt. Voor deze berekening is uitgegaan van werktijden tussen 7:30u en 18u, de zomertijd-
periode van het jaar 2021 en 5/7e kans dat de slagschaduw op een weekdag optreedt. De slagschaduw van de nieuwe windturbine vindt plaats 
in de vroege ochtend (voor 8 uur). Deze tijden vallen meestal buiten kantoortijden. 
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