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1 Inleiding 

Sinds de oprichting van het windpark Houten van Eneco in de zomer 2013 ervaart een deel van de 
bevolking, hoofdzakelijk bewoners van de wijken Polders en Waters, over geluidsoverlast. De 
meeste klachten hebben betrekking op een bromtoon, die afkomstig zou zijn van het windpark. Dit 
rapport bevat de resultaten van onderzoek naar de herkomst van de bromtoon in Houten dat door 
M+P in opdracht van de RUD Utrecht/gemeente Houten is uitgevoerd.  
 
Het rapport heeft hoofdzakelijk betrekking op geluidsmetingen die in de nacht van 21 op 22 
november 2016 zijn verricht. In aanvulling hierop is gebruik gemaakt van metingen die in maart en 
september 2016 door ons zijn uitgevoerd. De ruwe data daarvan is opnieuw geanalyseerd. Voor 
een beschrijving van de metingen in maart en september wordt verwezen naar de rapporten 
M+P.RUDU.15.01.1 van 24 maart 2016 en M+P.RUDU.15.01.2 van 14 november 2016. 
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2 Methodiek 

De heer M. Bakker, bewoner van Rijnpolder 97, heeft in de late avond van 21 november 
geconstateerd dat de bromtoon die aanleiding geeft tot overlast duidelijk waarneembaar was. 
Conform de procedure die is afgesproken met de gemeente Houten heeft de heer Bakker aan M+P 
gevraagd om geluidsmetingen te verrichten.  
 
Bij aankomst in Houten zijn door ons twee geluidmeetposten ingericht bij WT01 en WT02. De 
meetmicrofoons zijn hierbij bevestigd in het centrum van een ronde harde plaat. De meetplaten zijn 
vlak op de bodem geplaatst op 150 meter afstand van windturbine WT01 en WT02. Met de 
apparatuur zijn doorlopend geluidsopnamen gemaakt.  
 
Vervolgens zijn handmatige metingen verricht op diverse plekken in de woonkamer en in de kleine 
slaapkamer van Rijnpolder 97. Hier zijn geluidsopnamen gemaakt met een duur van 1 minuut per 
meting. Naar het oordeel van de heer Bakker was de bewuste bromtoon tijdens de metingen wel 
aanwezig, maar in minder hevige mate dan op het moment van de oproep.  
 
Alle metingen zijn uitgevoerd met analyzers van het type NA-28 van RION. De geluidsopnamen zijn 
achteraf smalbandig geanalyseerd met behulp van FFT (Fast Fourier Transform) met een resolutie 
van 1 lijn per Hz. De resultaten zijn verwerkt in spectrogrammen, die de frequentie-inhoud van het 
signaal weergeven in de loop van de tijd. 
 
Tijdens de metingen was het gedeeltelijk bewolkt. De luchttemperatuur was 8-9 graden Celsius en 
er was geen sprake van neerslag. De windrichting was overwegend ZZO. De hoek tussen de 
windrichting en de meetposities bij WT01 en WT02 was ongeveer 45 graden. 
 
De windturbines draaiden gedurende de metingen in noise mode 2. De lengte-assen van de 
gondels stonden ongeveer parallel met de achtergevel van de woning aan de Rijnpolder. 
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3 Resultaten 

De meetresultaten worden weergegeven in spectrogrammen in de bijlagen A tot en met E.  
Bijlage A bevat de resultaten van de metingen op twee plekken in de woning aan de Rijnpolder 
(bovenste deel van de figuren). Het spectrum bevat een duidelijke toon, die zichtbaar is in de vorm 
van een rode lijn. De toon heeft geen vaste frequentie, maar varieerde tijdens de metingen met 
WT01 in noise mode 2 tussen 150 en 152 Hz. Deze waarden komen goed overeen met de 
frequentie die door de heer Bakker op basis van eigen onderzoek steeds is aangeduid met de 
bromtoon. We kunnen er dus vanuit gaan dat het fenomeen dat zichtbaar is in de figuren van 
bijlage A de hinderlijke bromtoon is. De onderste delen van de figuren in bijlage A bevatten de 
spectrogrammen van het signaal dat in hetzelfde tijdsraam bij WT01 is geregistreerd. Hierin is 
dezelfde toon zichtbaar. De variatie in frequentie is identiek, maar de amplitude is bij WT01 groter 
dan in de woning1. Hieruit kan worden afgeleid dat de bromtoon afkomstig is van WT01. 
 
In bijlage B zijn de spectrogrammen weergegeven van de metingen tussen 01:35 en 02:05 uur bij 
WT01. Het frequentiebereik van het bovenste deel van de figuren bedraagt 0-250 Hz. Het 
frequentiebereik van het onderste deel is groter, namelijk 0-2.800 Hz. Uit de figuren wordt duidelijk 
dat WT01 bij de onderhavige omstandigheden twee sterke tonen voortbrengt: één in het bereik van 
150-152 Hz en één in het bereik van 1.650-1.800 Hz. De toon met de hoogste frequentie is in de 
woning aan de Rijnpolder niet waarneembaar. Dit komt doordat de geveldemping toeneemt met de 
frequentie. De twee tonen zijn volledig gekoppeld aan elkaar. De verhouding tussen de frequenties 
ervan bedraagt 1:11,3. De fluctuaties in frequentie duiden er op dat de tonen evenredig zijn met het 
rotortoerental van de windturbine. Beide tonen ontstaan daarom zeer waarschijnlijk in de aandrijflijn 
van de windturbine. Mogelijk houden ze verband met tandingrijpfrequenties van een gear box. 
 
Bijlage C bevat de resultaten van de metingen die bij WT02 zijn verricht in het tijdsbestek van 01:31 
tot 02:01. Ook hier vinden we dezelfde tonen met vrijwel dezelfde sterkte terug. De bromtoon treedt 
dus niet alleen op bij WT01. Als dat het geval zou zijn, zou dat kunnen duiden op een mankement 
bij WT01.  
 
In bijlage D zijn spectrogrammen opgenomen van de metingen die in de nacht van 28 op 29 
september zijn verricht op 150 meter afstand van WT01. Het betreft vier metingen met WT01 in 
noise mode 0 (voor 00:00 uur) en vier metingen met WT01 in noise mode 2 (na 00:00 uur). De 
figuren laten zien dat de broomtoon ook in noise mode 0 voorkomt. Bij voldoende windaanbod is 
het rotortoerental bij noise mode 0 echter hoger dan bij noise mode 2. De frequentie van de 
bewuste toon stijgt dan uit boven 152 Hz tot maximaal 169 Hz. De sterkte van de toon is dan 
opvallend zwakker.  
 
Als de windsnelheid op ashoogte afneemt en het rotortoerental daalt, kan de toon echter ook bij 
noise mode 0 in het frequentiebereik van 150-152 Hz terecht komen. Dat verschijnsel zien we in 
figuur 10. Om 23:56 uur is de windsnelheid relatief laag en de amplitude van de toon hoog. Als de 
windsnelheid daarna toeneemt, stijgt het toerental en de frequentie, maar daalt de amplitude in 
sterke mate. De hoge geluidsemissie bij 150-152 Hz kan mogelijk worden verklaard door het 
optreden van resonanties in de aandrijflijn in dat frequentiegebied.  
 
  

                                                        
1 Let er op dat de schaalverdeling van het spectrogram van de meting bij de windturbine 20 dB is verschoven ten opzichte van de 

meting in de woning.  
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Bij de metingen in maart 2016 is een toon geconstateerd met een vaste frequentie van 182 Hz, die 
werd veroorzaakt door gondelgeluid afkomstig van het windpark. Deze toon werd ook bij stilstaande 
rotor waargenomen en is dus niet gekoppeld aan het rotortoerental. Het is nu duidelijk dat dit niet 
de bromtoon is waar over wordt geklaagd. Het is overigens opvallend dat de 182 Hz toon wel 
aanwezig was in de nacht van 28 op 29 september, maar niet in de nacht van 21 op 22 november.  
 
In de nacht van 19 op 20 maart was het toerental van de windturbine relatief laag. De frequentie 
van de bromtoon bedroeg ongeveer 125 Hz. Dit is te zien in bijlage E, waarin de meting op 100 
meter afstand van WT01 opnieuw is geanalyseerd. De frequentie ligt onder het gevoelige gebied, 
waarin de bromtoon problemen oplevert. Dit is de reden waarom de bromtoon in de nacht van 19 
op 20 maart niet is ontdekt. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

De signatuur van de bromtoon is als volgt: 
� De frequentie is evenredig met het rotortoerental en bedraagt bij noise mode 0 maximaal 

169 Hz en bij noise mode 2 maximaal 152 Hz. 
� De herkomst moet worden gezocht in de aandrijflijn van de windturbine. Mogelijk houdt de toon 

verband met een tandingrijpfrequentie van de gear box. 
� De toon treedt ook op bij WT02. Er is dus geen aanleiding om te vermoeden dat er een defect is 

in de aandrijflijn van WT01. 
 
Het is zinvol om bovenstaande signatuur van de bromtoon aan Eneco voor te leggen. In 
samenwerking met de leverancier Vestas zal het exacte ontstaansmechanisme van de bromtoon 
kunnen worden achterhaald. Als het ontstaansmechanisme bekend is, kan worden onderzocht of, 
en zo ja welke geluidsreducerende voorzieningen kunnen worden getroffen. 
 
Indien het niet mogelijk blijkt om technische voorzieningen te treffen, is het zinvol om de bromtoon 
van WT01 zo veel mogelijk uit het gevoelige frequentiegebied tussen 150 en 152 Hz te houden. Dat 
gebeurt in ieder geval niet door WT01 in noise mode 2 te schakelen. Noise mode 2 zorgt bij 
voldoende windaanbod voor begrenzing van het rotortoerental. Hierdoor wordt de bromtoon juist in 
het gevoelige frequentiegebied gedrukt. Mogelijk worden goede resultaten bereikt door WT01 in de 
nachtperiode in noise mode 1 te schakelen. Bij noise mode 1 ligt het maximale rotortoerental hoger 
dan bij noise mode 2. Het is te verwachten dat de bromtoon dan buiten het gevoelige gebied komt 
te liggen. Naar verwachting zal het totale A-gewogen geluidsvermogen bij noise mode 1 niet hoger 
zijn dan bij noise mode 2 en zal dit dus niet van invloed zijn op het wel of niet voldoen aan 
maatwerkvoorschriften. Dit komt doordat de emissie bij noise mode 2 sterk wordt beïnvloed door de 
bromtoon. 
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Bijlage A  

 

 Metingen Rijnpolder vs. WT01 21/22-11-2016  
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figuur 1 22-11-2016 01:43-01:44 uur, boven: in de hoek van de woonkamer, onder op 150 m van WT01  
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figuur 2 22-11-2016 01:51-01:52 uur, boven: voor raam woonkamer, onder: op 150 m van WT01 
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Bijlage B  

 

 Continumetingen WT01 21/22-11-2016  
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figuur 3 22-11-2016 01:35-01:45 op 150 m van WT01 
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figuur 4 22-11-2016 01:45-01:55 op 150 m van WT01 
  

 
 

 



 

M+P.RUDU.15.01.3 | 4 januari 2017 15

figuur 5 22-11-2016 01:55-02:05 op 150 m van WT01 
  

 
 

 



 

16 M+P.RUDU.15.01.3 

 
 
  

 
Bijlage C  

 

 Continumetingen WT02 21/22-11-216  
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figuur 6 22-11-2016 01:31-01:41 op 150 m van WT02 
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figuur 7 22-11-2016 01:41-01:51 op 150 m van WT02 
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figuur 8 22-11-2016 01:51-02:01 op 150 m van WT02 
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Bijlage D  

 

 Aanvullende analyse metingen 28/29-09-2016  
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figuur 9 noise mode 0, 28-09-2016 op 150 m van WT01, boven 23:26-23:27, onder: 23:36-23:37 
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figuur 10 noise mode 0, 28-09-2016 op 150 m van WT01, boven 23:46-23:47, onder: 23:56-23:57 
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figuur 11 noise mode 2, 29-09-2016 op 150 m van WT01, boven 00:06-00:07, onder: 00:16-00:17 
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figuur 12 noise mode 2, 29-09-2016 op 150 m van WT01, boven 00:26-00:27, onder: 00:36-00:37 
 

 
 

 



 

M+P.RUDU.15.01.3 | 4 januari 2017 25

 
 
  

 
Bijlage E  

 

 Aanvullende analyse metingen 19/20-03-2016  
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figuur 13 20-03-2016; meting op 100 meter van WT01; frequentie bromtoon circa 125 Hz 
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