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1 Inleiding 

M+P heeft in opdracht van RUD Utrecht onderzoek verricht naar de geluidsbelasting door windpark 
Houten, gelegen aan de Veerwagenweg in Houten. De metingen zijn uitgevoerd naar aanleiding 
van klachten van omwonenden over geluidshinder door windturbinegeluid en geven invulling aan 
het advies van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Houten d.d. 9 juli 2015 om 
aanvullend onderzoek te verrichten (Bezwaarschriftencommissie Houten, 2015). 
 
Het onderzoek is gericht op de meest oostelijk gelegen windturbine (WT01) van het windpark. Deze 
windturbine staat het dichtst bij de woningen in Houten Zuid-West. Uit dit woongebied komen sinds 
de oprichting van het windpark klachten, vooral over het optreden van een bromtoon. Ten behoeve 
van het onderzoek zijn in de nacht van 28 op 29 september 2016 geluidsemissiemetingen verricht 
bij WT01. Gelijktijdig zijn immissiemetingen uitgevoerd voor de gevel en in de slaapkamer van de 
woning op het adres Rijnpolder 97 in de wijk “Polders”.  
 
De metingen die in dit rapport worden beschreven zijn gedaan in het kader van toezicht en 
handhaving. De metingen zijn daarom uitgevoerd bij meewindcondities (westenwind). Separaat 
hieraan loopt een onderzoek naar de herkomst van de bromtoon. Naar verluidt is deze bromtoon 
sterker bij noorder- en zuiderwind. Deze metingen kunnen daarom niet worden gecombineerd. 
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2 Achtergrondinformatie 

2.1 Activiteitenbesluit 

Het windpark omvat drie windturbines van het fabricaat Vestas type V90-2.0 MW Gridstreamer. De 
ashoogte bedraagt 105 m. De windturbines staan meer dan 800 meter uit elkaar en staan langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal. De windturbines zijn aangegeven in figuur 1. 
 
Het windpark is in de zomer van 2013 door Eneco in bedrijf genomen en valt volledig onder het 
Activiteitenbesluit. Dit besluit bevat algemene geluidsregels voor windturbines. Deze regels houden 
in dat het windpark moet voldoen aan geluidsnormen voor de jaargemiddelde niveaus 47 dB Lden en 
41 dB Lnight. Door het bureau LBP Sight is aangetoond dat zonder restricties (noise mode 01) wordt 
voldaan aan deze norm (LBP Sight, 2015).  
 
 

2.2 Maatwerkvoorschriften 

Voor het windpark zijn door de gemeente Houten maatwerkvoorschriften gesteld, die strenger zijn 
dan de standaard norm (Gemeente Houten, 2012). Het voorschrift stelt het toegestane equivalente 
geluidsniveau, gemiddeld over 10 minuten, afhankelijk van de windsnelheid op 10 meter hoogte. 
Deze windsnelheid wordt continu gemeten op een meetmast, die onderdeel is van het windpark en 
staat aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal, achter Kanaaldijk-Zuid 16 in Schalkwijk. De 
positie van de meetmast is weergegeven in figuur 1.  
 
De maatwerkvoorschriften lijken op de systematiek van de oude WindNormCurve (zie InfoMil, 
2002) en zijn in dit rapport opgenomen in bijlage B. De grenswaarden zijn verwoord in 
voorschrift 1.1 en worden hieronder weergegeven: 
 
1.1 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als gevolg van het in werking zijn van het windpark mag 
bij de volgende gedurende 10 minuten op de meetmast gemeten windsnelheden, op de gevels van 
de woningen en andere geluidsgevoelige objecten in de omgeving van het windpark, niet meer zijn 
dan: 

 

 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (in dB(A)) 

V10 (in m/s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ≥11 

dagperiode 

(07:00-19:00 uur) 
34 34 34 34 38/39* 42 43 43 42 42 42 42 

avondperiode 

(19:00-23:00 uur) 
34 34 34 34 38/39* 42 43 43 42 42 42 42 

nachtperiode 

(23:00-07:00 uur) 
34 34 34 34 38 39 40 43 42 42 42 42 

*  38/38 dB(A): 38 dB(A) geldt bij windrichting 130-210 graden, 39 dB(A) bij wind uit de windrichting 210-130 graden 

(gerekend met de klok mee; noord is 0 graden) 

  

                                                        
1 In noise mode 0 is het geleverde elektrisch vermogen van de windturbine optimaal en de geluidsemissie maximaal. Als de 

windturbine in noise mode 2 wordt geschakeld, is de geluidsemissie volgens opgave van de leverancier 3 dB lager dan in noise 

mode 0. Dit gaat wel ten koste van het rendement van de windturbine. 
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2.3 Regelsysteem voor geluidsbeheersing 

Om aan de maatwerkvoorschriften te voldoen, kunnen de windturbines niet altijd onbelemmerd in 
werking zijn. Door LBP Sight zijn regels voorgesteld om aan de gestelde normen te voldoen (LBP 
Sight, 2014). Eneco heeft dit regelsysteem overgenomen en ingevoerd in het SCADA systeem van 
de windturbines. De regels komen neer op het volgende: 
� de windturbines worden stilgezet als V10<3,5 m/s, met 

V10: windsnelheid op 10 meter hoogte, gemeten op de meetmast van het windpark; 
� de windturbines worden stilgezet als V10<4,5 m/s en VH>7,5 m/s2, met  

VH: windsnelheid op ashoogte van de betreffende windturbine; 
� van 07:00 tot 23:00 uur zijn de turbines in noise mode 0 in bedrijf, met 

noise mode 0: geluidsvermogen niet meer dan LW=104 dB(A) (Vestas, 2011); 
� van 23:00 tot 07:00 uur zijn de turbines in noise mode 2 in bedrijf 3, met 

noise mode 2: geluidsvermogen niet meer dan LW=101 dB(A) (Vestas, 2011). 
 
 

2.4 Aanleiding van het onderzoek 

Sinds de ingebruikname van het windpark geeft een deel van de inwoners van Houten aan 
geluidsoverlast te ervaren van de windturbines. Naar aanleiding hiervan zijn door diverse partijen 
geluidsmetingen verricht (onder andere LBP Sight, 2012, gemeente Houten, 2013, Peutz, 2014). 
De hinder is eind 2014 voor een omwonende aanleiding geweest om een handhavingsverzoek in te 
dienen. Als reactie op dit verzoek zijn door de RUD Utrecht controlemetingen uitgevoerd (RUD 
Utrecht, 2015). Bij deze controlemetingen werd geen overschrijding van de maatwerkvoorschriften 
geconstateerd. Op grond hiervan is door de RUD Utrecht besloten om het verzoek tot handhaving 
af te wijzen. De omwonende kon hiermee niet instemmen en heeft een bezwaarschrift tegen dit 
besluit ingediend. De bezwaarschriftencommissie van de gemeente heeft hierover advies 
uitgebracht (Bezwaarschriftencommissie Houten, 2015). Het oordeel van de commissie was dat 
aanvullende geluidsmetingen conform de geldende meetvoorschriften moeten worden verricht.  
 
In de maatwerkvoorschriften wordt verwezen naar de Handleiding Meten en Rekenen 
Industrielawaai (Ministerie van VROM, 1999), verder aangeduid met “HMRI” en naar de 
emissiemeetmethode voor windturbines volgens NEN-EN-IEC-61400-11:2002 (Nederlands 
Normalisatie-Instituut, 2002), verder aangeduid met “IEC-61400-11”.Over de wijze waarop de 
metingen precies moeten gebeuren, bestaan verschillende opvattingen.  
 
De gangbare praktijk is om gebruik te maken van een emissiemeetmethode (meting bij de bron) in 
combinatie met een overdrachtsberekening volgens methode II.8 van de HMRI. Uitvoering van 
directe immissiemetingen (meting bij de ontvanger volgens methode II.1 van de HMRI) is bij 
windturbines gecompliceerd en alleen onder bepaalde randvoorwaarden mogelijk. Paragraaf 3.9 
van de HMRI geeft dit expliciet aan. Bij windturbines waarop de regels van het Activiteitenbesluit 
van toepassing zijn, zijn immissiemetingen zelfs volledig uitgesloten.  
 
  

                                                        
2 Oorspronkelijk voorstel van LBP Sight was 6,5 m/s, maar is later opgehoogd tot 7,5 m/s, bron: Universiteit Utrecht, 2015. 
3 Als optie geldt dat noise mode 0 kan worden toegepast bij V10>6,5 m/s. Het is ons niet bekend of deze optie is ingevoerd. 
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De maatwerkvoorschriften sluiten uitvoering van directe immissiemetingen op de gevel echter niet 
uit. De bewoners hebben aangegeven een duidelijke voorkeur te hebben voor uitvoering van 
directe immissiemetingen. Overdrachtsberekeningen zouden onvoldoende nauwkeurig zijn, vooral 
bij bronnen op grote hoogte, zoals windturbines. In het verleden zou bovendien nooit rekening 
gehouden zijn met waterpartijen in het overdrachtsgebied tussen turbine en woonwijk. Bij 
immissiemetingen wordt dit effect direct meegenomen. 
 
De RUD en de gemeente Houten hebben besloten om metingen volgens beide methodieken te 
laten uitvoeren en hebben M+P opdracht gegeven om gelijktijdig emissie- en immissiemetingen te 
verrichten. De resultaten worden beschreven in het voorliggende rapport. 
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3 Onderzoeksmethode 

3.1 Meetprogramma 

Het onderzoek is gericht op WT01. Deze windturbine staat op ongeveer 550 meter van de dichtst 
bijgelegen woningen in de wijken Polders en Waters, waar de meeste klachten vandaan komen. De 
andere twee windturbines, WT02 en WT03, staan op meer dan 1.300 meter afstand en leveren 
geen relevante bijdrage aan de geluidsbelasting op deze woningen. 
 
De metingen zijn uitgevoerd van 28 september 2016 van 23:00 uur tot 29 september 03:30 uur. Het 
meetprogramma omvat de volgende onderdelen: 
 
1 Geluidsemissiemetingen op referentieafstand van WT01. 

Op basis van deze metingen is het geluidsvermogen LW vastgesteld. De geluidsbelasting op de 
woningen is vervolgens berekend met een akoestisch rekenmodel conform methode II.8 van de 
HMRI (zie hoofdstuk 4). De berekende waarden zijn getoetst aan de maatwerkvoorschriften (zie 
paragraaf 2.2). 
De metingen zijn verricht conform de meetmethode IEC-61400-114. Hierbij is de microfoon 
bevestigd in het centrum van een ronde plaat van hard materiaal. De meetplaat is vlak op de 
bodem geplaatst op referentie-afstand van de windturbine. Deze afstand is gelijk aan de 
ashoogte, vermeerderd met de straal van de rotor en bedraagt 150 meter. Het ontstaan van 
pseudogeluid door luchtstroming om de microfoon is tegengegaan met behulp van een primaire 
en een secundaire windbol.  
 

2 Geluidsimmissiemetingen bij Rijnpolder 97. 
De bedoeling van deze meting is om het gemeten geluidsniveau direct te toetsen aan de 
maatwerkvoorschriften. Deze toetsing vindt plaats nadat procedurele correcties in mindering zijn 
gebracht op het resultaat. 
De geluidsmetingen zijn zo veel mogelijk uitgevoerd in overeenstemming met methode II.1 van 
de HMRI. De metingen zijn verricht op een hoogte van 1,5 meter boven het plaatselijke 
maaiveld op een afstand van 1,5 meter voor de gevel van de woning5. Ook hier is gebruik 
gemaakt van een primaire en secundaire windbol.  

 
3 Geluidsmetingen in de slaapkamer van Rijnpolder 97.  

Het doel van deze meting is meer inzicht te krijgen in de aard van de hinder die wordt 
ondervonden door de omwonenden. Resultaten van geluidsmetingen binnenshuis spelen geen 
rol in het kader van handhaving en toezicht. De resultaten zijn ter informatie in dit rapport 
opgenomen en dienen als referentie voor geluidsmetingen ter bepaling van de herkomst van de 
bromtoon, die in een later stadium zullen worden verricht. 
De metingen zijn uitgevoerd in de grote slaapkamer aan de achterzijde van de woning op 30 cm 
boven het midden van het bed. Gemeten is met open rolluiken, maar met gesloten ramen en 
gesloten ventilatieroosters. De kamerdeur stond tijdens de metingen open. 
 

  

                                                        
4 De meest recente Nederlandse uitgave van IEC-61400-11 dateert van 2013. Op het moment dat de maatwerkvoorschriften van kracht 

werden, was deze uitgave nog niet beschikbaar. Daarom is uitgegaan van uitgave 2002.  
5 Om stoorgeluid door windgeruis zo veel mogelijk te beperken, is niet gekozen voor h=5,0 m. 
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4 Windsnelheidsmetingen op 10 meter hoogte bovenwinds van de windturbine. 

De windgegevens zijn gebruikt om de geluidsmetingen te corrigeren voor stoorgeluid. Volgens 
IEC-61400-11 moet de stoorgeluidcorrectie worden vastgesteld afhankelijk van de optredende 
windsnelheid op 10 meter hoogte. Om de stoorgeluidcorrectie te kunnen doen, heeft Eneco de 
windturbines op ons verzoek stopgezet. Dit gebeurde van 01:19 tot 02:10uur. 
Eneco heeft de windgegevens aangeleverd die zijn gemeten op de meetmast van het windpark 
(zie paragraaf 3.3). Deze gegevens hebben betrekking op gemiddelde waarden over een 
periode van 10 minuten. Deze periode is te lang om de stoorcorrectie uit te voeren. Daarom is 
ten behoeve van het corrigeren van stoorgeluid gebruik gemaakt van eigen metingen. 

 
 
De meetposities 1 tot en met 4 zijn weergeven in figuur 1.  
 
 

 

figuur 1 situering van de windturbines WT01, WT02 en WT02, de meetmast van Eneco (wind) en de 
meetpunten 1, 2, 3 en 4 (beeldmateriaal afkomstig van Google); de nummers 1 t/m 4 komen 
overeen met de beschrijving in de bovenstaande allinea’s. 
 
 
De meetposten 1 en 2 waren continu bemand om stoorgeluid te markeren. Alle metingen zijn 
synchroon uitgevoerd. Het meetinterval bedroeg 10 seconde. De geluidsmetingen zijn gedaan in 
1/3 octaafbanden. 
 
 
  

1, emissie 

WT01 

WT02

WT03

2/3, immissie 

4, wind 

wind Eneco 
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3.2 Gebruikte meetapparatuur 

Bij de metingen is gebruik gemaakt van de in tabel I vermelde apparatuur. De 
geluidmeetapparatuur voldoet aan IEC-61672-1:2002, klasse I (precisie sound level meter) en 
wordt tweejaarlijks extern gekalibreerd. Voor aanvang en na afloop van de metingen is de 
apparatuur gecontroleerd met behulp van een akoestische kalibrator. Hierbij zijn geen afwijkingen 
geconstateerd. Dit betekent dat de apparatuur goed functioneerde. 
 
 

tabel I gebruikte meetapparatuur 

omschrijving merk type intern nummer 

real-time tertsbandanalyzer RION  NA-28  41/42/45/77 

meetmicrofoon RION UC-59  

kalibrator RION NC-74  

utrasone windsensor Gill Instruments Windsonic  

 
 

3.3 Gegevens Eneco 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die door Eneco zijn verstrekt. Het betreft onder 
meer de windsnelheid op 10 meter hoogte, gemeten op de meetmast van het windpark, de 
productiegegevens van de turbines en de windsnelheid op ashoogte. De data is aangeleverd met 
een tijdsinterval van 10 minuten. De tijdmarkering heeft betrekking op de periode van de 
voorgaande 10 minuten (eindtijd) en is aangeduid in de tijdzone CET (wintertijd). De tijdsregistratie 
van onze eigen metingen is gerelateerd aan de komende periode (starttijd) en is uitgedrukt in CEST 
(zomertijd). Wij hebben de gegevens van Eneco aangepast aan deze tijdsaanduiding, dus 
vermeerderd met 50 minuten. 
 
De 10 minuten data van de windsnelheid is door ons gebruikt om te bepalen welke geluidsbelasting 
volgens het maatwerkvoorschrift was toegestaan. De correctie voor achtergrondgeluid kon niet 
worden gebaseerd op de 10 meter winddata van Eneco. De 10-minuten gemiddelden zijn namelijk 
onvoldoende representatief voor fluctuaties in stoorgeluid door windgeruis. Daarom is voor de 
stoorgeluidcorrectie gebruik gemaakt van eigen windsnelheidsmetingen met een korter 
meetinterval. 
 
De 10 meter winddata van Eneco zijn overigens niet de waarden die gemeten zijn in de betreffende 
periode, maar in de periode van 10 minuten daarvoor. Met deze waarde heeft het regelsysteem 
bepaald of stilstand nodig was om te voldoen aan de maatwerkvoorschriften. Het regelsysteem kan 
de turbine immers niet met terugwerkende kracht stilzetten. 
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4 Overdrachtsberekeningen 

De HMRI schrijft voor hoe de geluidsbelasting in de omgeving van een geluidsbron dient te worden 
berekend. De berekening gaat uit van het geluidsvermogen van de bron en een verzwakking die 
plaats vindt door overdracht van de bron naar het immissiepunt. In de voorliggende situatie zijn 
verzwakkingen door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie, bodemeffecten en reflecties in 
objecten van toepassing. De berekening loopt als volgt: 
 

(1) Li = LW - Dgeo - Dlucht - Dbodem - Drefl = LW - ΣD met 

Li gestandaardiseerde immissieniveau op het immissiepunt 
Dgeo  afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding  
Dlucht  afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht  
Dbodem  afname ten gevolge van reflectie tegen, verstrooiing aan en absorptie door bodem (deze 

term kan ook negatief zijn)  
Drefl  afname door reflectie tegen obstakels (deze term is negatief)  
ΣD som van bovenstaande overdrachtstermen 
 
Methode II.8 van de HMRI is bedoeld voor complexe situaties en verloopt in octaafbanden. Ten 
behoeve van het project hebben wij conform methode II.8 een rekenmodel opgesteld. Dit is gedaan 
met de software Geomilieu, versie 4.01. De actuele situatie is gemodelleerd. Dit betekent dat de 
waterpartijen in het overdrachtsgebied zijn aangemerkt als “akoestisch hard” en overige gebieden 
als “akoestisch zacht”. Het rekenmodel is afgebeeld in figuur 12 in Bijlage A. De relevante 
invoergegevens zijn opgenomen in Bijlage C. 
 
Omdat de overdrachtsdemping conform methode II.8 afhankelijk is van de frequentie, is het 
geluidsspectrum van de geluidsbron van invloed op het resultaat. De ingevoerde spectrale 
brongegevens zijn afkomstig van de metingen die door ons op 150 meter afstand van de turbine 
zijn verricht met de windturbine geschakeld in noise mode 2 en VH tussen 8 en 10 m/s.  
 
Bij de berekeningen is alleen WT01 geschouwd. Op de immissiepunten 002, 008, 011 en 012 is de 
bijdrage van WT02 en WT03 niet relevant. Dit geldt echter niet voor de immissiepunten 009, 001 en 
006. Omdat bij WT02 en WT03 geen geluidsmetingen zijn verricht, is die bijdrage niet 
meegenomen.  
 
In overeenstemming met de HMRI is de overdrachtsverzwakking zonder reflecties in de 
achterliggende gevel berekend. De resultaten zijn samengevat in tabel II.  
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tabel II berekende overdrachtsverzwakking ΣD van WT01 naar de immissiepunten 

Naam 

 

Omschrijving 

 

Hoogte  

[m] 

LW 

[dB(A)] 

LAr,LT berekend 

[dB(A)] 

ΣD 

[dB] 

008 Kanaaldijk Zuid 16 5 101,9 39,0 62,9 

002 Veerwagenweg 1 5 101,9 38,3 63,6 

009 Kanaaldijk Zuid 18 5 101,9 36,8 65,1 

001 Veerwagenweg 5 5 101,9 35,5 66,4 

011 Sodawater 75 1.5 101,9 35,1 66,8 

011 Sodawater 75 5 101,9 35,1 66,8 

006 Kanaaldijk Zuid 20 5 101,9 34,9 67,0 

012 Rijnpolder 97  5 101,9 34,6 67,3 

012 Rijnpolder 97  1.5 101,9 34,1 67,8 

 
 
Uit tabel II blijkt dat de overdrachtsverzwakking naar Kanaaldijk Zuid 16 het laagst is. Dit betekent 
dat de geluidsbelasting door WT01 op dat beoordelingspunt het hoogst is en daarom maatgevend 
is voor de beoordeling. De overdrachtsverzwakking naar het immissiemeetpunt, Rijnpolder 97 met 
h=1,5 meter, is 5 dB groter dan naar het maatgevende immissiepunt. De geluidsbelasting is bij 
Rijnpolder 97 dus 5 dB lager. 
 
De invloed van de waterpartijen tussen WT01 en de woningen aan de Rijnpolder kan worden 
berekend met methode II.8. In aanvulling op bovenstaande berekeningen hebben wij alle 
bodemgebieden als akoestisch zacht ingevoerd. In de situatie zonder reflecties in de waterpartijen 
is de overdrachtsverzwakking naar Rijnpolder 97 circa 2 dB groter dan de in tabel II genoemde 
waarde.  
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5 Meetresultaten 

5.1 Meteorologische omstandigheden 

Op 28/29 september 2016 van 23:00 uur tot 03:30 uur was het gedeeltelijk bewolkt. De 
luchttemperatuur was 16-18 graden Celsius en er was geen sprake van neerslag. De 
meteogegevens van onze meetmast zijn gegeven in figuur 13 en figuur 14 van bijlage A. Deze 
figuren bevatten ook de gegevens van Eneco.  
 
De windrichting was overwegend zuidwest. De hoek tussen de meetpositie 1 (emissie) en de 
windrichting was niet groter dan 20 graden. Er werd dus voldaan aan de voorwaarden voor 
emissiemetingen conform IEC-61400-11. De hoek tussen de meetpositie 2 (immissie) en de 
windrichting was niet groter dan 60 graden. Dit betekent dat werd voldaan aan de 
meteoraamcondities, zoals beschreven in de HMRI. 
 
 

5.2 Geluidsemissiemetingen op referentieafstand van WT01 

5.2.1 Beschrijving van het geluid 

Het verloop van het totale A-gewogen geluidsniveau gedurende de meetperiode is weergegeven in 
figuur 2. Op 150 meter afstand van de windturbine was nauwelijks sprake van stoorgeluid. Dat blijkt 
ook uit de geringe fluctuaties van het geluidsniveau. Wegverkeer was op de meetpositie vrijwel 
onhoorbaar. Tijdens de metingen passeerden enkele schepen door het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Deze schepen waren door het laagfrequente karakter van het geluid wel waarneembaar. Om 
00:00 uur daalde het geluidsniveau abrupt. Dit fenomeen wordt besproken in paragraaf 5.2.2. Van 
01:19 uur tot circa 2:10 uur stonden de windturbines stand by in verband met de correctie voor 
stoorgeluid, zie paragraaf 5.2.3. 
 

 

figuur 2 tijdssignaal van het geluidsniveau gemeten op een referentieafstand van 150 meter van WT01 
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5.2.2 Inschakeling noise mode 2 

Uit figuur 2 blijkt dat het geluidsniveau om 00:00 uur abrupt daalt met 2 dB. De daling wordt 
veroorzaakt doordat WT01 van noise mode 0 naar noise mode 2 wordt geschakeld. Dit blijkt uit 
figuur 3, waarin het door WT01 geleverde vermogen is uitgezet tegen de windsnelheid op ashoogte 
(gegevens Eneco). De datapunten van de perioden tussen 23:00 uur en 00:00 uur sluiten goed aan 
bij de power curve van noise mode 0 en niet bij noise mode 2 (bron: Vestas, 2011).  
 
 

 

figuur 3 het door WT01 geleverde elektrisch vermogen versus de windsnelheid op ashoogte voor 
verschillende tijdvakken, vergeleken met de power curves behorende bij noise modes 0 en 2 die 
gelden bij een luchtdichtheid van ρ=1,225 kg/m3; tijd in CEST 
 
 
Volgens de procedure van het regelsysteem dat overschrijding van maatwerkvoorschriften moet 
tegengaan, dienen de turbines na 23:00 uur in noise mode 2 te worden geschakeld6. Op 28/29 
september gebeurde dit kennelijk pas om 00:00 uur (23:00 uur CET). De meest waarschijnlijke 
verklaring hiervoor is dat het regelsysteem geen rekening houdt met zomertijd.  
 
 
  

                                                        
6 V10 was niet hoger dan 6.5 m/s, zodat het niet mogelijk was om met noise mode 0 te draaien, zie voetnoot 2 op pagina 7 
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5.2.3 Stoorgeluidcorrectie 

Om 01:19 uur werden de turbines in verband met de stoorgeluidcorrectie door Eneco stilgezet 
(stand by), waardoor, zo blijkt uit figuur 2, het geluidsniveau met 8 dB daalde. De rotor van de 
windturbine stond toen stil, maar uit de gondel van WT01 kwam nog steeds geluid. Dat de 
geluidsemissie van de windturbine tijdens stilstand nog relevant is, is ongebruikelijk. De bijdrage 
van de windturbine in stand by modus is niet goed te scheiden van het omgevingsgeluid. Hierdoor 
is de correctiefactor voor stoorgeluid ook niet nauwkeurig te bepalen.  
 
 

 

figuur 4 het geluidsdrukniveau op de meetplaat als functie van de windsnelheid op 10 meter hoogte; tijden 
in CEST 
 
 
In figuur 4 zijn de geluidsdrukniveaus uitgezet tegen de windsnelheid op 10 meter hoogte, die is 
gemeten op onze meetpost aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal. De datapunten zijn 
1-minuut gemiddelde waarden. Meetwaarden die werden beïnvloed door scheepvaart, zijn niet 
meegenomen. 
 
Uit de figuur blijkt dat er geen duidelijk progressief verband is tussen de windsnelheid en het 
geluidsniveau, ook niet als de windturbine stand by staat. Dit betekent dat de invloed van 
windgeruis op de meting gering is7. We zien dat de wind tijdens stilstand van de turbine minder 
krachtig was dan in de periode daarvoor en daarna. Met de windturbine in stand by mode 
ontbreken datapunten bij V10 > 6 m/s. Uit stoorgeluidmetingen die door Peutz zijn uitgevoerd, bleek 
echter dat de het geluidsniveau bij windsnelheden tussen 6 en 11 m/s niet toenam (Peutz, 2014, 
figuur 3.2). Daarom hebben we het stoorgeluidniveau geëxtrapoleerd uit de beschikbare 
datapunten. Zoals gezegd bevat het stoorgeluidniveau een bijdrage van de windturbine in stand by 
mode. De omvang van deze bijdrage is echter onbekend.  
  

                                                        
7 Het betekent ook dat de windsnelheid op ashoogte VH zo hoog is dat de geluidsemissie niet toeneemt. 
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5.2.4 Toetsing aan maatwerkvoorschriften 

De gemeten equivalente geluidsdrukniveaus LAeq zijn verwerkt als 1-minuut gemiddelde waarden. 
De tijdsperioden waarin schepen passeerden, zijn niet meegenomen bij de analyse. Conform  
IEC-61400-11 is de stoorgeluidcorrectie Lstoor per minuut berekend met de regressieformule in 
figuur 4. Hierna is het equivalente geluidsniveau ten gevolge van de windturbine LAeq,WT conform 
IEC-61400-11 berekend, volgens: 
 

(2) 






 −= 10/10
10/

10lg10 stoorAeq
WTAeq,

LLL  

Uit het gecorrigeerde geluidsdrukniveau LAeq,WT is het geluidsvermogensniveau LWeq berekend met  
 

(3) ( )21WTAeq,Weq 4lg106 RLL π+−=  en 22
1 150105 +=R , dus 

(4) 50,2WTAeq,Weq += LL  

Door energetische middeling van de 1-minuut waarden is vervolgens het 10-minuut gemiddelde 
geluidsvermogen berekend. Met formule (1) en ΣD= 62,9 (zie tabel II) is de equivalente 
geluidsbelasting bij het maatgevende immissiepunt bepaald. De waarden zijn vervolgens 
vergeleken met de norm die voor die periode van toepassing was. Hierbij is gebruik gemaakt van 
de meetwaarden van V10 die door Eneco zijn verstrekt. Het resultaat is verwerkt in tabel III.  
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tabel III toetsing aan de geluidsnorm volgens het maatwerkvoorschrift 

start tijd 

CEST 

LAeq 

[dB(A)] 

Lstoor 

[dB(A)] 

LAeq,WT 

[dB(A)] 

LWeq 

[dB(A)] 

ΣD 

[dB] 

Li 

[dB] 

V10 

[m/s] 

norm 

[dB(A)] 

verschil* 

[dB] 

23:00:00 54,8 45,9 54,2 104,4 62,9 41,5 5,3 39 2,5 

23:10:00 54,7 45,9 54,1 104,3 62,9 41,4 6,1 40 1,4 

23:20:00 55,0 45,9 54,4 104,6 62,9 41,7 5,8 40 1,7 

23:30:00 54,7 45,8 54,1 104,3 62,9 41,4 6,0 40 1,4 

23:40:00 54,7 45,8 54,1 104,4 62,9 41,5 5,1 39 2,5 

23:50:00 54,8 45,7 54,2 104,5 62,9 41,6 5,2 39 2,6 

0:00:00 53,1 45,7 52,3 102,5 62,9 39,6 5,4 39 0,6 

0:10:00 53,3 45,8 52,5 102,7 62,9 39,8 4,9 39 0,8 

0:20:00 53,1 45,8 52,2 102,4 62,9 39,5 5,2 39 0,5 

0:30:00 53,2 45,8 52,3 102,5 62,9 39,6 5,6 40 -0,4 

0:40:00 53,2 45,8 52,3 102,5 62,9 39,6 4,8 39 0,6 

0:50:00 53,2 45,7 52,3 102,6 62,9 39,7 4,9 39 0,7 

1:00:00 53,0 45,8 52,0 102,3 62,9 39,4 4,5 39 0,4 

2:20:00 52,6 45,8 51,6 101,8 62,9 38,9 5,3 39 -0,1 

2:30:00 52,9 45,9 52,0 102,2 62,9 39,3 5,6 40 -0,7 

2:40:00 52,8 45,8 51,9 102,1 62,9 39,2 5,8 40 -0,8 

2:50:00 52,8 45,9 51,8 102,0 62,9 39,1 5,6 40 -0,9 

3:00:00 52,6 45,9 51,6 101,8 62,9 38,9 5,8 40 -1,1 

3:10:00 52,7 45,7 51,7 102,0 62,9 39,1 5,3 39 0,1 

3:20:00 52,2 45,2 51,2 101,4 62,9 38,5 4,6 39 -0,5 

* dikgedrukte waarden geven een overschrijding aan van de norm 

 
 
Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met de meetnauwkeurigheid, die ±1,0 dB(A) 
bedraagt, en afronding op gehele dB’s. Er is buiten elke twijfel sprake van een overschrijding als 
het verschil tussen de berekende waarde en de norm 1,5 dB bedraagt. Uit tabel III blijkt dat dit geldt 
voor het grootste deel van de periode tussen 23:00 en 00:00 uur. De overschrijding werd 
veroorzaakt doordat de windturbine niet om 23:00 uur, maar om 00:00 uur naar noise mode 2 
schakelde. De periode tussen 23:00 uur en 00:00 uur behoort tot de nachtperiode. In de 
nachtperiode is de norm 3 dB strenger dan in de avondperiode (bij heersende windtoestand).  
 
Rekening houdend met de meetnauwkeurigheid en afronding op gehele dB’s kan in de periode na 
00:00 uur geen overschrijding van de maatwerkvoorschriften worden vastgesteld. 
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5.2.5 Spectrale analyse 

In figuur 5 worden de 1-minuut gemiddelde 1/3 octaafbandniveaus weergegeven voor zes 
verschillende momenten. Deze spectra zijn representatief voor de gehele meetperiode. Twee 
spectra zijn gemeten met WT01 in stand by mode, twee tijdens noise mode 2 en twee tijdens noise 
mode 0. De piek in de 160 Hz 1/3 octaafband tijdens noise mode 2 is opvallend. 
 

 

figuur 5 gemeten 1/3 octaafbandniveaus in drie verschillende situaties 
 
Het verloop van geluidsniveau in de 160 Hz 1/3 octaafband wordt gepresenteerd in figuur 6. De 
periodes waarin WT01 in stand by mode, in noise mode 2 en in noise mode 0 stond, zijn duidelijk 
herkenbaar. Zoals ook uit figuur 5 blijkt, neemt het 160 Hz 1/3 octaafbandniveau met 5 dB toe als 
de turbine in noise mode 2 wordt geschakeld. 
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figuur 6 tijdssignaal van het 160 Hz 1/3 octaafbandniveau gemeten op referentieafstand 
 
 
Met formule (4) hebben wij het spectrale geluidsvermogen berekend, waarna de 1/3 
octaafbandwaarden energetisch zijn gesommeerd tot octaafbandniveaus. Dit is gedaan voor de 
situatie met WT01 in noise mode 2. Het resultaat is samengevat in figuur 7. Deze figuur bevat ook 
de door Vestas opgeven octaafbandniveaus (Vestas, 2011). De gemeten 125 Hz 
octaafbandwaarde, waar de 160 Hz 1/3 octaafband onderdeel van uitmaakt, is 8 dB hoger dan het 
door de leverancier opgegeven niveau. Dit is een aanwijzing dat er mogelijk iets mis is met WT01. 
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figuur 7 gemeten octaafbandspectrum vergeleken met leveranciersgegevens 
 
 

5.3 Immissie bij Rijnpolder 97 

5.3.1 Beschrijving van het geluid 

Het tijdsverloop van het totale A-gewogen geluidsniveau bij Rijnpolder 97 is gegeven in figuur 8. In 
tegenstelling tot het bij de turbine gemeten niveau fluctueert het geluid op het immissiepunt zeer 
sterk. De hoge pieken bij Rijnpolder 97 worden veroorzaakt door voertuigpassages over de 
Rondweg. Het was de bedoeling om de Rondweg tijdens de metingen gedeeltelijk af te laten sluiten 
voor wegverkeer. Om reden van verkeersveiligheid bleek dit echter niet mogelijk te zijn. Vanwege 
de hoge voertuigintensiteit zijn de meetgegevens van voor 00:30 uur onbruikbaar. Ander 
stoorgeluid werd veroorzaakt door eenden, schepen die door het Amsterdam-Rijnkanaal voeren en 
windgeruis. 
 
Bij de metingen op korte afstand van de windturbine was de invloed van windgeruis zeer gering. Bij 
Rijnpolder is dat zeker niet het geval. Het grootste deel van de tijd werd het totale A-gewogen 
geluidsniveau gedomineerd door windgeruis, veroorzaakt door bomen, struiken en riet. Dit 
bladgeruis is vooral hoogfrequent van karakter. De dip in het geluidsniveau om 01:48 valt samen 
met een korte periode van relatieve windstilte en stilstand van de turbine.  
 
Het geluid van de WT01 was bij de woning op rustige momenten duidelijk waarneembaar. In de 
periode waarin de turbines stil stonden, was het geluid van de windturbines nog licht te horen. 
 
In figuur 9 worden vier representatieve 1/3 octaafbandniveaus weergegeven. Twee spectra zijn 
gemeten met WT01 in stand by mode en twee tijdens noise mode 2. Als de turbine in noise mode 2 
draait, is de 160 Hz piek duidelijk zichtbaar. Op basis van auditieve waarneming beoordelen wij het 
karakter van het geluid niet als tonaal. 
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figuur 8 tijdssignaal van het geluidsniveau gemeten bij Rijnpolder 97 op een hoogte van 1,5 meter 
 
 

 

figuur 9 gemeten 1/3 octaafbandspectra bij Rijnpolder 97 bij WT in noise mode 2 (doorgetrokken lijn) en bij 
WT in stand by mode (gestippelde lijn); 
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5.3.2 Analyse en toetsing aan de maatwerkvoorschriften 

Door de invloed van stoorgeluid bij Rijnpolder 97 en doordat de windsnelheid tijdens de 
stoorgeluidmetingen relatief laag was, is het niet mogelijk om de resultaten per 10 minuten uit te 
werken. Als alternatief hebben we de metingen als volgt geanalyseerd: 
 
� Bepaal de minuutgemiddelde geluidsniveaus in octaafbanden voor de situatie waarin WT01 in 

noise mode 2 in werking was. De datapunten worden alleen meegenomen als er geen sprake 
was van stoorgeluid van wegverkeer, eenden of schepen. Datapunten van voor 00:30 uur 
worden niet beschouwd. Zet de datapunten uit tegen de windsnelheid op 10 meter hoogte en 
bepaal de best passende eerste orde regressiecurve. 

� Herhaal voor de periode waarin de windturbines stand by zijn gezet (stoorgeluidmeting).  
� Gebruik de regressieformule om de geluidsbelasting in octaafbanden tijdens ingeschakelde 

turbine te berekenen. Doe dit bij een windsnelheid van 3,0, 4,0 en 5,0 m/s. De geluidsbelasting 
bij hogere windsnelheden kan niet nauwkeurig worden bepaald en wordt daarom niet 
beschouwd. Dit komt vooral doordat stoorgeluidmetingen bij V10 > 6 m/s ontbreken. Dat 
windsnelheden hoger dan 5,0 m/s niet worden meegenomen, is niet bezwaarlijk. De 
geluidsemissie van de windturbine was gedurende de gehele periode constant en bij 
hooggelegen geluidsbronnen zal de geluidsoverdracht bij meewind niet sterk variëren met de 
windsnelheid. 

� Herhaal voor de periode waarin de windturbines stand by zijn gezet. Het berekende 
geluidsniveau bij 3,0, 4,0 en 5,0 m/s merken we aan als stoorgeluid. 

� Corrigeer de octaafbandwaarden bij een windsnelheid van 3,0, 4,0 en 5,0 m/s voor stoorgeluid 
met behulp van formule (2). 

� Bereken de totale A-gewogen geluidsbelasting door energetische sommatie van de 
gecorrigeerde octaafbandniveaus. 

� Bereken de gemiddelde waarde van de geluidsbelasting bij 3,0, 4,0 en 5,0 m/s.  
� Hanteer een procedurele aftrek van 3,0 dB voor reflectie in de achterliggende gevel. 
� Toets de berekende waarde aan de norm 39 dB(A), die een belangrijk deel van de nacht van 

toepassing en maatgevend was, zie tabel III. 
 
De regressieformules die zijn afgeleid zijn weergeven in figuur 15 van Bijlage A. De resultaten zijn 
verder uitgewerkt in tabel IV (3,0 m/s), tabel V (4,0 m/s), tabel VI (5,0 m/s). De octaafbanden met 
middenfrequenties van 32 en 63 Hz zijn niet meegenomen, omdat er geen verschil was tussen de 
situatie met draaiende en stilstaande turbine. 
 
 

tabel IV uitwerking van de geluidsbelasting bij 3,0 m/s  

 
LAeq 125 Hz 

[dB(A)] 

LAeq 250 Hz 

[dB(A)] 

LAeq 500 Hz 

[dB(A)] 

LAeq 1 kHz 

[dB(A)] 

LAeq 2 kHz 

[dB(A)] 

LAeq 4 kHz 

[dB(A)] 

LAeq 8 kHz 

[dB(A)] 

LAeq 

[dB(A)] 

WT in bedrijf 32,1 34,9 37,5 37,0 35,3 33,7 27,8 43,3 

WT stand by 27,1 32,6 34,1 33,1 32,6 32,1 26,8 40,4 

Gecorrigeerd 30,4 31,1 34,7 34,7 32,0 28,7 20,7 40,3 
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tabel V uitwerking van de geluidsbelasting bij 4,0 m/s  

 
LAeq 125 Hz 

[dB(A)] 

LAeq 250 Hz 

[dB(A)] 

LAeq 500 Hz 

[dB(A)] 

LAeq 1 kHz 

[dB(A)] 

LAeq 2 kHz 

[dB(A)] 

LAeq 4 kHz 

[dB(A)] 

LAeq 8 kHz 

[dB(A)] 

LAeq 

[dB(A)] 

WT in bedrijf 32,1 34,9 37,7 37,4 36,4 35,1 29,3 43,9 

WT stand by 27,5 32,9 34,5 34,4 34,3 33,4 28,1 41,3 

Gecorrigeerd 30,3 30,6 34,8 34,4 32,2 30,0 23,0 40,4 

 
 

tabel VI uitwerking van de geluidsbelasting bij 5,0 m/s  

 
LAeq 125 Hz 

[dB(A)] 

LAeq 250 Hz 

[dB(A)] 

LAeq 500 Hz 

[dB(A)] 

LAeq 1 kHz 

[dB(A)] 

LAeq 2 kHz 

[dB(A)] 

LAeq 4 kHz 

[dB(A)] 

LAeq 8 kHz 

[dB(A)] 

LAeq 

[dB(A)] 

WT in bedrijf 32,2 34,9 37,9 37,8 37,5 36,4 30,8 44,5 

WT stand by 28,0 33,2 34,8 35,6 36,0 34,8 29,4 42,4 

Gecorrigeerd 30,1 30,1 34,9 33,7 32,0 31,3 25,2 40,3 

 
 
De uitwerking bij 3,0, 4,0 en 5,0 m/s leidt tot vrijwel exact hetzelfde resultaat. De berekende 
geluidsbelasting is 40,3, 40,4 en 40,3 dB(A). De gemiddelde waarde bedraagt 40,3 dB(A). De 
berekende stoorgeluidcorrectie is gelijk aan of groter dan 3,0 dB. Dit is de correctie die formeel 
volgens de HMRI ten hoogste mag worden toegepast.  
 
Na aftrek van de gevelcorrectie volgt dat de geluidsbelasting 40,3-3,0 = 37,3 dB(A) bedraagt. In de 
meetperiode gold voor het grootste deel van de tijd een geluidsnorm van 39 dB(A). Het niveau dat 
is afgeleid uit de metingen ligt hier 1,7 dB onder. De gemeten geluidsbelasting bij Rijnpolder 97 
voldoet na 00:30 dus aan de maatwerkvoorschriften. 
 
De gemiddelde geluidsemissie van WT01 in noise mode 2 bedroeg LW=101,9 dB(A). Met 
formule (1) volgt voor de totale gemeten overdrachtsverzwakking: ΣD=101,9-37,3=64,6 dB. 
Volgens rekenmethode II.8 bedraagt de overdrachtsverzwakking, rekening houdend met de 
waterpartijen in het bodemgebied, ΣD=67,8 dB, zie tabel II. Het verschil bedraagt 3,2 dB. De 
gemeten overdrachtsdemping van WT01 naar Rijnpolder 97 is dus minder groot dan berekend met 
methode II.8. 
 
We merken op dat de onzekerheidsmarges door stoorgeluid relatief groot zijn. Het resultaat moet 
worden aangemerkt als “beste schatting”. Om de nauwkeurigheid van het resultaat te verhogen 
zouden meer metingen moeten worden verricht. Het is dan van belang om de Rondweg af te sluiten 
voor verkeer. Bovendien dient dan geregeld te worden dat WT01 daadwerkelijk stil is in stand by 
mode, zodat het stoorgeluidsniveau correct kan worden vastgesteld. Echter, om een overschrijding 
te constateren, zal het gemeten geluidsniveau 39+1,5=40,5 dB(A) moeten bedragen. We achten 
het niet waarschijnlijk dat uitvoering van meer metingen zal leiden tot dat resultaat. 
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5.4 Geluidsmetingen in de slaapkamer van Rijnpolder 97 

Het geluidsniveau LAeq,10 sec dat gedurende de meetperiode in de slaapkamer van de woning is 
gemeten, wordt weergegeven in figuur 10. De pieken boven 25 dB(A) werden veroorzaakt door 
stoorgeluid vanuit de woning; pieken tot 25 dB(A) door schepen en vrachtverkeer op de Rondweg. 
In het tijdssignaal is te zien dat de rotor van 01:19 uur tot 02:10 uur heeft stilgestaan.  
 
De geluidspectra in de slaapkamer tijdens draaiende rotor (noise mode 2) en stilstaande rotor zijn 
verwerkt in figuur 11. De piek bij 160 Hz, die afkomstig is van de windturbine, is prominent in de 
slaapkamer aanwezig. Hoewel het geluidsniveau nog relatief laag was, was deze component wel 
duidelijk als gebrom hoorbaar. In figuur 11 is te zien dat hogere frequenties effectief worden 
gedempt door de gevel. De 1/3 octaafbanden boven 500 Hz komen niet boven de ruisvloer van de 
apparatuur uit. 
 
De vijfde kolom van tabel III laat zien dat het totale A-gewogen geluidsniveau met 2 dB daalt als 
WT01 van noise mode 0 naar noise mode 2 wordt geschakeld. Uit figuur 5 en figuur 6 blijkt dat de 
160 Hz piek veel sterker aanwezig is als de windturbine in noise mode 2 draait. Omdat hoge 
frequenties effectief worden verzwakt door de gevel, bepaalt deze 160 Hz piek de geluidssituatie in 
de slaapkamer. Het is dus goed mogelijk dat de hinder in Houten door het inschakelen van noise 
mode 2 niet afneemt, maar juist toeneemt. 
 
De bewoners klagen al geruime tijd over een bromtoon met een frequentie van ongeveer 150 Hz. 
Deze frequentie valt in de 160 Hz 1/3 octaafband. Er is dus waarschijnlijk een band tussen klachten 
en de piek in de 160 Hz 1/3 octaafband. De controlemetingen zijn gedaan onder omstandigheden 
die volgens de omwonenden voor het optreden van de bromtoon niet gunstig zijn. De omwonenden 
geven aan dat de bromtoon in specifieke situaties (krachtige noorder- of zuiderwind) veel sterker 
aanwezig is. Dit zal nog verder moeten worden onderzocht.  
 
 

 

figuur 10 tijdssignaal van het geluidsniveau gemeten in de slaapkamer van Rijnpolder 97 
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figuur 11 geluidsspectra in tertsbanden in de slaapkamer van Rijnpolder 97 bij ingeschakelde WT 
(doorgetrokken lijn) en bij WT in stand by mode (gestippelde lijn); tertsbanden vanaf 500 Hz worden 
gedomineerd door de ruisvloer van de apparatuur 
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6 Conclusies  

Naar aanleiding van emissiemetingen bij WT01 van windpark Houten, kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
� WT01 werd om 00:00 uur in noise mode 2 geschakeld, terwijl dit om 23:00 uur had moeten 

gebeuren. Vrijwel zeker wordt dit veroorzaakt doordat het regelsysteem geen rekening houdt 
met zomertijd. 

� De windturbines zijn in stand by mode niet stil. Hierdoor kan de correctie voor stoorgeluid niet 
goed worden uitgevoerd. Normaal zijn windturbines wel stil als de rotor wordt stilgezet voor 
achtergrondmetingen.  

� Als WT01 in noise mode 2 draait, heeft het geluidsspectrum een forse piek in de 160 Hz 1/3 
octaafband. Deze piek hoort niet in die mate voor te komen bij een Vestas V90-2.0 MW 
windturbine. Dit geeft aanleiding om te denken dat er iets mis is met WT01. Het is aan te 
bevelen om metingen te verrichten bij WT02 en WT03 om te bezien of deze piek daar ook 
opspeelt. 

 
De gemeten geluidsemissie is in combinatie met een overdrachtsberekening gebruikt om de 
geluidsbelasting op het maatgevende beoordelingspunt te berekenen. Op grond hiervan 
concluderen wij het volgende: 
� Doordat de windturbine tussen 23:00 uur en 00:00 uur in noise mode 0 draaide in plaats van in 

noise mode 2, werden de maatwerkvoorschriften in deze periode met ongeveer 2 dB 
overschreden.  

� Na 00:00 uur draaide de windturbine in noise mode 2. Het totale A-gewogen geluidsvermogen 
daalde daardoor met 2 dB. Onder deze omstandigheden was er geen sprake van een 
structurele overschrijding van de voorschriften. 

 
Naar aanleiding van immissiemetingen op de gevel van de woning aan de Rijnpolder 97 trekken we 
de volgende conclusies: 
� Uitvoering van immissiemetingen bij Rijnpolder kan niet zonder grondige toepassing van 

technieken ter correctie van stoorgeluid. 
� De uit metingen afgeleide overdrachtsverzwakking van WT01 naar Rijnpolder 97 is circa 3 dB 

lager dan berekend met methode II.8. Hierdoor is de geluidsbelasting bij Rijnpolder 97 hoger 
dan berekend met het rekenmodel. 

� Ondanks de 3 dB hogere geluidsbelasting blijkt uit de metingen niet dat de 
maatwerkvoorschriften bij Rijnpolder 97 zijn overschreden. Dit komt doordat dit adres niet de 
maatgevende woning is en de voorschriften voor alle woningen gelden. 

 
Geluidsmetingen in de slaapkamer van Rijnpolder 97 hebben geleid tot de volgende 
constateringen: 
� Als WT01 in noise mode 2 in werking is, is de 160 Hz 1/3 octaafband prominent in de 

slaapkamer aanwezig. Deze frequentiecomponent is mogelijk het gebrom waar de omwonenden 
geregeld over klagen.  

� Hoewel het totale A-gewogen geluidsvermogen van WT01 daalt als noise mode 2 wordt 
ingeschakeld, neemt het niveau van de 160 Hz 1/3 octaafband toe. Omdat deze component de 
belangrijkste bijdrage levert aan het geluid in de slaapkamer, is het goed mogelijk dat de hinder 
verergert door het inschakelen van noise mode 2. 

� Verder onderzoek naar de hinder voor omwonenden is gewenst. Metingen dienen te worden 
uitgevoerd als de hinder maximaal is. Dat wil zeggen: wind uit noordelijke of zuidelijke richting.  
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figuur 12 weergave van het rekenmodel 
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figuur 13 gemeten windsnelheid, boven: M+P, onder Eneco 
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figuur 14 gemeten windrichting; boven: M+P, onder: Eneco 
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figuur 15 regressie-analyse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

M+P.RUDU.15.01.2 | 14 november 2016 33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Bijlage B  

 

 Maatwerkvoorschriften  
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Bijlage C  

 

 Invoergegevens rekenmodel  
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puntbronnen 
 

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) 

WT01 Windturbine 1 138809.87 447326.78 105.00 0.00 Normale puntbron 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

Naam Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 

WT01 Windturbine 1 71.40 81.80 93.00 92.10 94.30 96.10 95.30 91.10 82.00 101.87 

 
 
 
 
ontvangerpunten 
 

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel 

011 Sodawater 75 139312.00 447431.89 0.00 Relatief 1.50 5.00 -- -- -- -- Ja 

012 Rijnpolder 97  139358.78 447259.83 0.00 Relatief 1.50 5.00 -- -- -- -- Ja 

002 Veerwagenweg 1 138511.18 447496.26 0.00 Relatief 5.00 -- -- -- -- -- Ja 

001 Veerwagenweg 5 138422.24 447581.88 0.00 Relatief 5.00 -- -- -- -- -- Ja 

006 Kanaaldijk Zuid 20 138304.03 447473.65 0.00 Relatief 5.00 -- -- -- -- -- Ja 

009 Kanaaldijk Zuid 18 138378.73 447392.12 0.00 Relatief 5.00 -- -- -- -- -- Ja 

008 Kanaaldijk Zuid 16 139004.34 447021.97 0.00 Relatief 5.00 -- -- -- -- -- Ja 

 
 


