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Werkgroep Lucht en Geluid (van het wijkoverleg Ridderkerk-West) 

Dick de Winter 

Acaciastraat 12, 

2982 CA Ridderkerk. 

0615473369/elsdick23@gmail.com 

ONDERZOEKSVERSLAG 

Gebruikte rapporten en gegevens 

1.Geluidbelastingkaarten derde tranche van 21 juli 2017 van Kuiper Compagnons met name de 

contourenkaart Lden cumulatief wegen inclusief tram, rail en industrielawaai Ridderkerk. 

2.Onderzoek akoestiek en slagschaduw windpark Nieuw Reijerwaard te Ridderkerk van Pondera 

Consult van 19 september 2017. 

3.Reken-en meetvoorschrift windturbines. Bijlage 4 bij de regeling algemene regels van inrichtingen 

milieubeheer. 

4. Wikipedia 

Inleiding en vraagstelling 

Enige tijd terug werd bekend dat er in 2019 2 windturbines geplaatst zouden gaan worden. En een 

jaar later in 2020 een derde. Die 3 windturbines zouden een plaats krijgen aan de Verbindingsweg in 

de polder Nieuw Reijerwaard. De werkgroep die zich al jaren bezighoudt met de geluidsoverlast van 

de Rijkswegen en zich zeer afwijzend toonde bij de voorgenomen plaatsing van windturbines in de 

beperkte ruimte van Nieuw Reijerwaard, vroeg zich het volgende af:  

Wat zou bijvoorbeeld de geluidbelasting op de gevel van de flat aan het Goudenregenplantsoen zijn? 

Zou dat tot eventuele gehoorbeschadiging van bewoners kunnen leiden? Immers het geluid van de 

windturbines voegt zich samen met het geluid van de Rijkswegen A15/A16. En dat het geluid van de 

Rijkswegen zeer luid kan zijn kan iedereen in Ridderkerk, en vooral Ridderkerk-West, beamen.  

Die bovengenoemde algemene vraagstelling was het begin van een lange onderzoekstocht. 

 

Binnen de werkgroep werden eerst pogingen gedaan berekeningen uit te voeren met een 

hypothetische windturbine van 3,6 MW. We bleven daarbij steken op een aantal onbegrepen zaken 

die - dat bleek later - alles te maken hadden met vaak lastige en ingewikkelde wiskundige 

problematiek bij de berekeningen. 

Pas toen we kennis kregen aan het rapport van Pondera Consult (voortaan het Pondera-rapport, zie 

hierboven 2) werd duidelijk dat Engie Energie Nederland opdracht had gekregen om voor 2 

windturbines onderzoek te doen naar de akoestiek en slagschaduw. Het Pondera-rapport was nodig 

om de bouwactiviteiten van de 2 windturbines in 2019 te kunnen starten. De Provincie moest 

toestemming voor verlenen. Dat is inmiddels gebeurd. 

Eerste bestudering van het rapport riep veel vragen op. Via projectontwikkelaar Hans Duivenvoorde 

van Engie hebben we stukje bij beetje de antwoorden op de vele vragen en de daarbij behorende 

achterliggende gegevens in handen gekregen. Ook de schrijver van het Pondera-rapport, Stefan 

Flanderijn was behulpzaam.  

Het Pondera-rapport is gebaseerd en uitgerekend met behulp van het programma Geomilieu van de 

module WT-versie V 4.30. Dit is een zeer uitgebreid en kostbaar softwarepakket en was helaas 

financieel niet haalbaar voor onze werkgroep. Het had veel tijdwinst kunnen opleveren. 
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Er zat dus niets anders op dan met de zakrekenmachine het zelf te gaan uitrekenen. Dat wil zeggen: 

op nog niet opgeloste vragen zelf een antwoord zien te vinden en tegelijkertijd controle van de  

berekeningen in het Pondera-rapport met behulp van het Reken- en meetvoorschrift van de overheid  

(zie hierboven 3). 

Voor controle hebben we gekozen voor 3 toetspunten (tp) (zie bijlage A en B): tp 15 Hoogzandweg 18 

[5 meter hoog],  tp 22 Flatseringenplantsoen [20 meter hoog] en tp 26 Flat Goudenregenplantsoen [5 

meter hoog] die aangestraald worden door 2 windturbines (WT) samen, te weten WT 05 en WT 06 

(zie bijlage C) 

Verder is gebruik gemaakt van invoergegevens van de fabrikant van Vestas WT: V117- 3,45/ 3,6 MW, 

d.d. 2016-06-20, waarbij de 486 geluidsbronsterkten per 18 stuks windsnelheden van 3 m/sec tot en 

met 20 m/sec met 27 frequentiewaarden vanaf 25 tot en met 10 kHz zijn weergegeven in een matrix. 

Deze geluidsbronsterkten zijn als input verwerkt in het door Pondera gebruikte softwarepakket en bij 

onze rekenpartij van de 3 toetspunten die in Ridderkerk aangestraald worden door WT 05 en WT 06. 

Er zijn dus geen metingen verricht buiten de meetgegevens van Vestas. 

De berekeningsresultaten van ons en Pondera Consult (zie bijlage D) waren: 

           Lnight(Pondera)   Lnight (Lucht en Geluid) afwijking in % Lden(Pondera) Lden(Lucht en Geluid) Afwijking in % 

tp 15          41                          40                           2,4%                     47                         47                     0 

tp 22          36                          36                            0                           43                         42                     2,3% 

tp 26          37                          37                            0                           43                         43                     0 

 

Het totale Pondera-rapport bevat een berekening over 47 toetspunten waarvan wij er dus als 

steekproef 3 (=6,4% van het totaal) gekozen hebben. De eigen berekening wijkt dus weinig af van die 

van Pondera Consult. Berekening van alle toetspunten met de hand en zakrekenmachine zou 

ongeveer 16 weken rekenwerk vergen! 

De conclusie van ons rekenwerk rechtvaardigt de constatering dat de Lden en Lnight als resultaten van 

de overige toetspunten en uitgevoerd met het softwarepakket dat door Pondera Consult is gebruikt, 

betrouwbaar zijn (mits de invoergegevens van Vestas juist zijn!) 

Op grotere afstanden (meer dan 1000 meter), gemeten vanaf de beide windturbines, geeft het 

Pondera-rapport geen geluidsgegevens. Daarom hebben we op 1000, 2000, 3000, 4000 en 5000 

meter richting de binnenstad van Ridderkerk een schatting gemaakt van de gecorrigeerde Lden-       

waarden van de windturbines. Dit is nodig om deze ook te kunnen optellen bij de cumulatieve Lden- 

waarden van wegverkeer en andere bronnen (zie verder pagina 5 van dit verslag: Rest van 

Ridderkerk). 

Aanvullende vragen 

We kunnen nu de volgende aanvullende vragen stellen: 

Vraag1. Welke waarden van Lden ontstaan op de gevels van gebouwen/eengezinshuizen/flats als het 

windturbine geluid samen optreedt met verkeer, rail en industrielawaai? 

Vraag 2. Wat gebeurt er als er nog een derde windturbine in 2020 bijkomt? Zo niet, zou het dan niet 

wenselijk zijn de plaats van de 2 windturbines aan te passen? 

Vraag 3. Hoe hinderlijk zijn de slagschaduwen van de draaiende rotor van de windturbines? 
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Eerst over definities en grenzen 

 

De geluidsbelasting is een in de Nederlandse wetgeving gedefinieerde term met symbool (L), die de 

waarde van het geluidsniveau op een woning of een of ander geluidsgevoelige bestemming aangeeft. 

Lawaaimetingen van de etmaalperioden dag, avond en nacht over één jaar leveren de waarden Ldag, 

Lavond en Lnacht op, uitgedrukt in dB (A), en worden gebruikt om de dosismaat Lden in dB (dB=decibel) uit 

te rekenen. Lden is een dosismaat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai, zoals lawaai van 

industrie, luchtvaart, railverkeer en wegverkeer, uit te drukken. Met ingang van 2004 werd het 

gebruik van Lden in alle Europese landen verplicht (Europese Richtlijn Omgevingslawaai). 

Lden is een berekende dosismaat en geeft het logaritmisch jaargemiddelde van de dag-, avond- en 

nachtgeluidsniveauwaarden in dB weer. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde 

energetische middeling. Dat betekent dat de tijdsduur van elke etmaalperiode ook wordt 

meegewogen. In formule is dat: 

Lden=10.10log(12/24.10Ldag/10 +4/24.10(Lavond+5)/10 + 8/24.10(Lnacht+10)/10)  

                                                       

Ldag = geluidsbelasting gedurende de dag van 7.00 uur tot 19.00 uur 

Lavond = geluidsbelasting gedurende de avond van 19.00 uur 23.00 uur, vermeerderd met een toeslag 

van 5dB(A) 

Lnacht = geluidsbelasting gedurende de nacht van 23.00 uur tot 7.00 uur, vermeerderd met een toeslag 

van 10 dB (A)  

Opmerking: De avond- en nachtperiode wegen dus zwaarder dan de dagperiode. 

 

Lnight in dB = Lnacht  in dB (A) 

Voor een windturbine (of meerdere) geldt dat grenswaarden niet mogen worden overschreden. Deze 

waarden zijn voor Lden= 47 dB en Lnight= 41 dB. De geluidshindernorm van één of meerdere 

windturbines is dus 47 dB. Deze norm geldt op de gevel van geluidsgevoelige gebouwen en bij 

gevoelige objecten op de grens van het terrein ten gevolge van blootstelling aan geluid van één 

enkele windturbine of van een combinatie van windturbines. Om zeker te stellen dat ook de 

nachtrust voldoende wordt beschermd is ervoor gekozen naast Lden ook de Lnight in te voeren met een 

normgrenswaarde van 41 dB. 

Als aan de normwaarde van ten hoogste Lden= 47 dB wordt voldaan, zal bij een turbine die in vol 

bedrijf is de Lnight= 41 slechts bij uitzondering overschreden mogen worden. Een Lnight groter dan 41 dB 

betekent stopzetten van één windturbine of meerdere windturbines. 

De grenswaarden van Lden  en Lnight in het Pondera-rapport worden weergegeven in bijlage E en F ( zie 

rode geluidcontourlijnen van  Lden=47 dB en Lnight =41 dB) 

 

 

Uitwerking vraag 1  

Geluid van windturbines is niet zomaar op te tellen bij het geluid van het wegverkeer. De 

rekenmethode kiest ervoor de andere geluidsbronnen te normeren naar het wegverkeer. Zo wordt er 

rekening gehouden met de verschillen in de dosismaateffecten van de verschillende geluidsbronnen. 

Alle grootheden dienen te zijn uitgedrukt in Lden.  
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Uit de geluidsbelastingkaart van het Kuiperrapport die in Ridderkerk de cumulatie Lden-waarden 

weergeeft van verkeer, tram, rail en industrie, hebben we de Lden-waarden van een zestal straten uit 

Ridderkerk-West en polder Nieuw Reijerwaard gedestilleerd. De kleuren op de kaart geven steeds 

gebiedswaarden van Lden weer van 50-55 dB tot en met 75-99 dB. Daarnaast hebben we voor 

dezelfde straten uit het Ponderarappot eveneens de Ldenwaarden gehaald en genormeerd naar de 

LWT*waarden via de formule LWT*=1,65 LWT -20,05.  

Deze LWT*waarden zijn dus de Lden waarden van de windturbines (LWT) genormeerd naar die van het 

wegverkeer. 

De Lden -dosismaatwaarden van de cumulatieve contourenkaart uit het Kuiperrapport zijn precies 

dezelfde waarden LcumV
* voor het cumulatieve verkeers- en turbinegeluid. Beide genormeerde 

waarden LWT
* en LcumV

*
 kunnen nu logaritmisch opgeteld worden met de formule 

 Lcum WT,cumV =10.log(10LWT*/10+10LcumV*/10). Dat is de zogeheten energetische sommatieformule.  

Dit alles vinden we in de Tabel 1 (zie hieronder) + de kwalificatie van de gecumuleerde 

geluidsniveaus. Het is een oordeel over het akoestisch klimaat in Ridderkerk, waarbij gebruik 

gemaakt is van het RIVM-rapport RIVM Milieuaandachtsgebieden in Nederland (RIVM Rapport B. du 

Pon et.al. nr.: 680300005-2008): 

Lden Cumulatief                                         Geluidskwaliteit  

Kleiner dan 45 dB                                      zeer goed 

45-50 dB                                                      goed 

50-55 dB                                                      redelijk 

55-60 dB                                                      matig 

60-65 dB                                                      slecht 

groter dan 65 dB                                        zeer slecht 

 

Tabel 1 

Gegevens van de zes straten (A t/m F): 

                                             LWT=                  LWT*=           LcumV*=kleur            Lcum WT,cumV             Kwalificatie 

                                                                      Lden Pondera      1,65 LWT-20,05    Kuiper rapport 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A Verbindingsweg            51-60              64-79          65-75 rood/paars          68-80               zeer slecht 

B Rijksstraatweg               40-42              46-49          60-70 oranje/rood        60-70          slecht/zeer slecht 

C Seringenplantsoen        42-43              49-51          60-70 oranje/rood        60-70         slecht/zeer slecht 

D Goudenregenpl.soen   43-43               51-51          60-70 oranje/rood        61-70         slecht/zeer slecht 

E Voorweg                         49-58               61-76          60-70 oranje/rood         64-77         slecht/zeer slecht 

F Krommeweg                   41-46              48-56          60-70 oranje/rood         60-70         slecht/zeer slecht 

 

Nu ook een kwalificatie van de gekozen 3 toetspunten, tp 15, 22 en 26 als controle: 
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                                                     LWT
*                                   LcumV

*                                    LcumWT,cum V                Kwalificatie        

 

tp 15 Hoogzandweg                58                           55-60    geel              60-62               slecht 

(hoogte 5m)  LWT=Lden=47 

tp 22 Seringenplantsoen        51                           65-70    rood            65-70            zeer slecht [Past in C] 

(hoogte 20 m)  LWT= Lden=43  

tp 26 Goudenr. plantsoen      51                           60-65    oranje          61-65             slecht [Past in D] 

(hoogte 5 m)  LWT=Lden=43 

Conclusie: 

Een bedroevend resultaat voor de bewoners van de bovengenoemde straten: een slecht tot zeer 

slecht akoestisch klimaat, waarbij Lden(=LcumV
*), dat wil zeggen cumulatief wegen (incl. tram), rail en 

industrielawaai in Ridderkerk, de dominante term is. 

Het kwalificatieresultaat “matig, slecht en zeer slecht”, alles boven de 55 dB, moet voor het bevoegd 

gezag een signaal zijn dat meer lawaaibronnen geweerd moeten worden. Daarnaast is 

geluidsreductie in de overbelaste Ridderkerkse gebouwen en woningen naar onze mening een 

topprioriteit. Het wegverkeer van de A15 en A16 en intern in Ridderkerk van de Rotterdamse weg zal 

zeker de komende jaren niet minder worden. Bovendien zal het aantal verkeersbewegingen in Nieuw 

Reijerwaard toenemen (nu al merkbaar via de tunnel Voorweg) als gevolg van toenemende 

bedrijvigheid waardoor meer lawaai geproduceerd zal gaan worden. 

Helaas is in het activiteitenbesluit geen wettelijke norm voor cumulatieve geluidsniveaus vastgesteld. 

Rest van Ridderkerk   

Een bijkomende vraag: hoe ziet het er akoestisch uit voor de rest van de gebouwen van Ridderkerk 

als gevolg van verkeerslawaai (inclusief tram-, rail- en industrielawaai) en als gevolg van aanstraling 

van de twee windturbines WT 05 en WT 06? Voor de LcumV* zijn de gegevens beschikbaar op de 

contourenkaart Lden  van Kuiper Compagnons.  

 

Voor de windturbines gaan we een schatting maken om te komen tot een kwalitatieve benadering: 

1. Ldag= Lavond=Lnacht dan geldt: Lden=Ld,a,n+6,4 (in dB) 

2. De 2 windturbines leveren ieder ongeveer 103 dB (A) en samen 106 dB(A); dat beschouwen we als 

één bron. 

3. De belangrijkste afnamefactor door de geometrische uitbreiding van het geluidsniveau is de 

afstand van bron tot gebouw. Volgens het rekenvoorschrift wordt de volgende formule gebruikt: 

Dgeo=20logx+11 dB, waarbij x de afstand is vanaf de bron tot het emissiepunt (trefpunt op de gevel 

van een gebouw). De factoren die op de Lbron=106 dB(A) in mindering worden gebracht, zoals lucht, 

bodem etc en de onderverdeling in 9 frequentiegebieden bij verschillende windsnelheidsklassen, 

verwaarlozen we. Die passen we dus niet toe. 

4. LWT
*=1,65 LWT - 20,05 dB 

We krijgen dan tabel 2a en tabel 2b. 
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Tabel 2a 

X=afstand van WT geluidsbron tot de betreffende plaats in Ridderkerk 

                                 Dgeo                   Lx=106-Dgeo                               Lden=Lx+6,4=LWT     LWT* 

X= 1000 m              71                        35                                      41,1                    48 

x= 2000 m              77                        29                                      35,4                    38 

x= 3000 m              81                        25                                      31,4                    32 

x= 4000 m              83                        23                                      29,4                    28 

x= 5000 m              85                        21                                      27,4                    25 

 

Tabel 2b 

                                LWT*                   LcumV*                                LcumWT,cumV            Kwalificatie 

X= 1000 m              48                   50-60  groen/geel                 52-60                  redelijk/matig 

x= 2000 m              38                    50-60  groen/geel                 52-60                  redelijk/matig 

x= 3000 m              32                    50-60  groen/geel                 52-60                  redelijk/matig 

x= 4000 m              28                    50-60  groen/geel                 52-60                  redelijk/matig 

x= 5000 m              25                             -                                        -                                - 

Conclusie 

Alle gebouwen binnen Ridderkerk ten oosten en noorden van de Rijkswegen A15 en A16 tot een 

afstand van ongeveer 5 kilometer van de geluidsbronnen van het wegverkeer (inclusief tram-, rail- en 

industrielawaai) en de 2 windturbines zijn geluidsgevoelig met de kwalificatie redelijk/matig wat het 

akoestisch klimaat betreft. 

 

Uitwerking vraag 2 

Met 2 windturbines bij het nu al te hoge verkeerslawaai van de Rijkswegen A15 en A16 met daarbij 

nog het interne verkeer binnen de gemeente, dringt de vraag zich op of de plaatsing van een 3e 

windturbine voor het bevoegd gezag te verdedigen valt. 

Afgezien van een 3e windturbine zou toch minimaal een heroverweging te rechtvaardigen zijn de 

plaatsbepaling van de hier besproken 2 windturbines langs de Verbindingsweg een andere, betere 

invulling te geven. De geluidsoverlast kan dan evenwichtiger over Nieuw Reijerwaard verdeeld 

worden. 

Uit veiligheidsoverweging en efficiënte energieopbrengst wordt een afstand tussen windturbines op 

gemiddeld 6 keer de rotordiameter genomen. De afstand tussen de beoogde windturbine 05 en 

windturbine 06 is nu 375 meter. Met een rotordiameter van 117 meter is dat hier slechts een factor 

van ongeveer 3,2 en geen 6. Herplaatsing langs de Verbindingsweg op een onderling grotere afstand 

van bijvoorbeeld 500 meter zou al een goede stap in de richting zijn. Er kan dan ook een grotere 

afstand tot de bebouwing van Ridderkerk-West worden gerealiseerd. Een grotere onderlinge afstand 

is ook gunstig voor de energieopbrengst. De turbines kunnen dan elkaars energieopbrengst niet 

beïnvloeden. Bovendien is de veiligheid gediend met een grotere onderlinge afstand, groter in elk 

geval dan 375 meter. 
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Uitwerking vraag 3  

 

Bij de opkomst en de ondergang van de zon kan de schaduw van een turbine aan de west- en de 

oostkant ver reiken. Binnen een afstand van 12 maal de rotordiameter (dat is hier 1404 meter), 

gerekend vanaf de locatie van de windturbines, bevinden zich woningen van derden. Daarom is ook 

een slagschaduwonderzoek uitgevoerd. Op afstanden groter dan 1404 meter wordt de slagschaduw 

niet meer als hinderlijk beoordeeld. 

Kijken we naar bijlage G dan kunnen we constateren dat tussen de grijze lijn die de slagschaduw 

aangeeft van 15 uur per jaar en de rode lijn die de slagschaduw van 5 uur per jaar aangeeft, de 

Goudenregen- en de Seringenflats liggen. Daar wonen zeer veel bewoners. Die worden toch al door 

geluidsoverlast geplaagd en kunnen nu dus jaarlijks ook tussen 5 en 15 uur slagschaduw verwachten. 

Kunnen deze bewoners hun woning in de toekomst nog wel verkopen? In elk geval zal de prijs van de 

woning zeer waarschijnlijk een dalende tendens te zien geven. 

Kijken we naar bijlage H waarop gevoelige objecten voor geluid samen met slagschaduw zijn 

aangegeven, dan zien we dat een groot aantal objecten binnen een straal van 1404 meter met de 

kleur zwart worden aangegeven. Dat betekent dat veel woningen en gebouwen in Ridderkerk 

overlast zullen ondervinden van zowel geluid als slagschaduw. Daaronder vallen ook veel 

eengezinswoningen die gelegen zijn achter het Goudenregen- en Seringenplantsoen. Daarom is het 

beslist noodzakelijk dat in verband met hinderlijke slagschaduw een automatische stilstandregeling 

bij de windturbines wordt geïnstalleerd.  

 

Bijlage Vestas V117-3,6 MW 

In alle berekeningen in het Pondera-rapport is uitgegaan van Windturbine Vestas V117-3,6 MW met 

een ashoogte van 91,5 meter en een rotordiameter van 117 meter. Hoogste punt van de rotor ten 

opzichte van de grond is 150 meter. Het toerental van de rotor is continu variabel tussen circa 6,2 en 

17,1 toeren per minuut. Bij Vwind groter dan 25 meter/seconde wordt de windturbine gestopt in 

verband met veiligheidsoverwegingen. Waarschijnlijk wordt gekozen voor rotorbladen met aan de 

randen van de wieken een zaagtandvormig sporenpatroon (Blades with serrated trailing edges). Die 

zorgen voor een geluidsbronreductie van 2,6 dB (A) bij een windsnelheid van 20 meter/sec. 

De geluidsbronsterkten van de windturbines variëren met de windsnelheden van 3 meter/sec tot en 

met 20 meter/sec, respectievelijk 91,8 dB (A) tot en met 107 dB(A). Alle berekeningen zijn uitgevoerd 

voor de combinatie van 2 windturbines met zaagtandvormig sporenpatroon aan de randen van de 

wieken. 

 

Volgens Engie is nog niet bekend welke windturbine definitief wordt gekozen. 

 

Namens de werkgroep Lucht en Geluid: 

ir. Frans de Winter, Jan Mulders en drs. Dick de Winter 
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Bijlage A 

 
 Bijlage B 
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Bijlage C 

 
Bijlage D 
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Bijlage E 

 
Bijlage F 
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Bijlage G 

 
Bijlage H 


