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1. Enkele begrippen inzake geluid
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Enkele definities
Geluidsemissie

= het geluid dat een machine of toestel uitzendt

Geluidsvermogen of bronvermogen
= totale geluidsenergie die per tijdseenheid wordt 
geproduceerd door een machine of een toestel, 

de bron van het geluid.

Geluidsimmissie
= wat men op één specifiek punt in de omgeving 

opvangt van het uitgezonden geluid

Geluidsdruk
= de druk die geluidsgolven uitoefenen op het 
trommelvlies of de ontvanger van het geluid
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 De decibel (dB) is geen echte eenheid, maar een verhouding van twee waarden op een logaritmische schaal. 

  concreet: de verhouding van geluidsdruk tot een referentiedruk (gelijk aan de gehoordrempel  van 20 µPa)

  Logaritmische schaal heeft ‘eigen’ rekenregels:

• Optellen van geluid: 40 dB + 40 dB = 43 dB

40 dB + 40 dB + 40 dB = 44,8 dB

40 dB + 30 dB = 40,4 dB  (niet-waarneembaar verschil)

• Geluid en afstand: verdubbeling afstand tot puntbron: - 6 dB

vb: 40 dB op 300m van een machine = 34 dB op 600m van een machine

verdubbeling afstand tot lijnbron: - 3 dB

vb: 40 dB op 300m van een autoweg = 37 dB op 600m van een autoweg

Decibelschaal

© Arcadis 2020

Geluidsniveaus
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Bij geluidniveaus uitgedrukt in dB(A) wordt de A-weging toegepast

Gewogen gemiddelden op basis van wegingsfactoren (correctiefactoren) voor de geluidswaarden van  
verschillende frequenties.

A-weging komt overeen met de gevoeligheid van ons oor voor geluid: we horen de lage en hoge 
frequenties minder goed. 

De geluidswaarde in dB(A) is representatief voor gehoorschade op lange termijn

Concreet:

• Tot 1000 Hz worden geluidsniveaus gedempt

• Bij 1000 Hz is er geen versterking of demping

• Tussen 1000 en 6000 Hz worden geluidsniveaus
met enkele dB versterkt

• Vanaf 6000 Hz worden de geluidsniveaus opnieuw
gedempt

Wegingsfactoren over de frequentie

© Arcadis 2020

 Geluidsindicatoren zijn een maat voor het (gemiddelde) geluid over een bepaalde periode

• Lden: gewogen gemiddelde van de geluidsniveaus gedurende de dag (7u ’- 19u), de avond (19u – 23u) en 
de  nacht (23u – 7u), waarbij de geluidsniveaus tijdens de avond en de nacht zwaarder worden 
doorgerekend (respectievelijk + 5 dB en +10 dB), omdat geluidsoverlast ’s avonds en ’s nachts als 
hinderlijker wordt ervaren. Lden wordt meestal bepaald als een jaargemiddelde.

 Voor continu emitterende bron: Lden = Lsp + 6,4 dB

• Lnight: gemiddelde geluidsniveau tijdens de nacht (23u - 7u). Ook Lnight wordt meestal bepaald als een 
jaargemiddelde.

• Leq,1h: het constante geluidsdrukniveau dat gedurende het tijdsinterval (1 uur) dezelfde geluidsenergie zou 
veroorzaken als het werkelijk gemeten geluidsdrukniveau gedurende hetzelfde tijdsinterval (1 uur)

• L95,1h: het geluidsdrukniveau dat gedurende 95 % van het tijdsinterval (1 uur) wordt overschreden

Wegingsfactoren over de tijd
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 Laagfrequent geluid:

• Geluid met frequentie tussen ca. 20 Hz en ca.125 Hz (grensgebied tussen normaal hoorbaar en onhoorbaar
geluid – wordt deels gevoeld in plaats van gehoord)

• Bronnen: alles wat geluid maakt: natuurlijke bronnen (zee, wind, onweer,…) en man-made bronnen 
(industrie, huishoudelijke apparaten, airco’s, ventilatiesystemen, transport, windturbines, warmtepompen,…)

• Plant zich goed voort door de lucht

• Slechts waarneembaar (met menselijk oor) door 5 à 10% van de bevolking

Infrasoon geluid:

• Geluid met frequentie onder ca. 20 Hz

• Bronnen: grote verplaatsende volumes lucht of bewegende oppervlakken (exploderende vulkaan, explosies, 
stormen,…)

• Onhoorbaar voor de mens

Laagfrequent en infrasoon geluid

2. Windturbinegeluid
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• Geluidsproductie wordt gedomineerd door de bladen, mechanisch 
geluid uit de gondel is ondergeschikt (vroeger: tandwielkast)

• Geluid ontstaat vooral nabij de tip van de bladen (hoogste 
bladsnelheden)

• Geluid wordt vooral geproduceerd tijdens de neergaande beweging 
van de bladen (zoevende karakter van het geluid)

Door turbulente wervels aan de ‘achterzijde’ van het blad 
(trailing edge)

Dit geluid propageert vooral richting voorzijde van het blad, dus 
met de beweging van het blad mee

wanneer de bladen naar beneden bewegen gaat het meeste 
geluid naar de grond

Voor de eenvoud van berekeningen, wordt een
windturbine vaak benaderd door een equivalente

puntbron op gondelhoogte

Windturbinegeluid

© Arcadis 2020

 Bronvermogen equivalente puntbron

• Functie van de windsnelheid op gondel-
hoogte
- Windsnelheid is op zijn beurt functie van de 

hoogte en de locatie

- Windsnelheid varieert doorheen de dag en het 
jaar
• Meer wind ‘s nachts dan overdag
• Mediaan: 6,5 m/s
• +/- 9% van de tijd maximaal geluidsniveau

• Vaak uitgedrukt als één waarde:
- VLAREM: bij 95% van het nominale

elektrische vermogen vaak maximum 
geluidsvermogen

- Elders: bij 8m/s op 10m hoogte, equivalent 
met +/- 11 m/s op gondelhoogte maximum 
geluidsvermogen

Invloedsfactoren bronvermogen (1)

11 m/s

95% Pnom

6,5 m/s
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 Manieren om bronvermogen te beperken

• Kan gereduceerd worden door windturbine
‘trager’ te laten draaien: ‘bridage’
- Aanpassen positie wieken om suboptimal 

energie uit wind om te zetten in elektriciteit

- (Beduidend) lager elektrisch vermogen
 productieverlies bij hogere windsnelheden

- (Licht) lager maximaal geluidsniveau

Invloedsfactoren bronvermogen (2)
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 Manieren om bronvermogen te beperken

• Functie van type windturbine en
toegepaste technologische
ontwikkelingen

• Design van de wieken (profiel)

• Vorm van de wiektip (haaievin,…)

• Trailing Edge Serrations: ‘zaagtanden’: 
reductie bronvermogen tot 3 dB(A)

• ‘Uilenveren’ als variant op zaagtand

Invloedsfactoren bronvermogen (3)
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Invloedsfactoren geluidspropagatie
• Afstand tot de bron

• Horizontale afstand

• Hoogte van de mast

• Bodemabsorptie

• Bodem reflecteert een deel van het                                       
geluid, maar absorbeert ook

- Watervlakken: volledig reflecterend

- Industriegebied: sterk reflecterend

- Landbouwgebied: sterk absorberend

• Obstakels

• Windrichting

• Laagste geluids(druk)niveaus in het rotorvlak (dus haaks
op windrichting), hoogste geluids(druk)niveaus haaks op 
het rotorvlak (dus parallel met de windrichting).

• Slechts beperkt verschil tussen meewind en tegenwind

© Arcadis 2020

• bij meewindcondities

• windturbine met bronvermogen 105 dB(A) en masthoogte 122 meter 

• met typische bodemabsorptie voor onverhard gebied (landbouwgebied)

• voor een courant type windturbine

Specifiek geluid windturbine komt vanaf +/- 400 meter onder 40 dB(A)

Typische waarden

Horizontale afstand 
tot WT (m)

Afstand tot 
puntbron (m)

Specifiek geluid WT 
(dB(A))

50 132 50,9
100 158 49,3
200 234 45,7
300 324 42,7
400 418 40,3
500 515 38,3
600 612 36,6
800 809 33,8
1000 1007 31,5
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 Sectorale milieuvoorwaarden, Artikel 5.20.6.4 

 “Het specifieke geluid in openlucht wordt, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de 
ingedeelde inrichting of activiteit, in de nabijheid van het dichtstbijzijnde bewoonde gebouw vreemd aan de inrichting of het 
dichtstbijzijnde woongebied of woonuitbreidingsgebied, per beoordelingsperiode beperkt tot de richtwaarde vermeld in 
bijlage 5.20.6.1 of tot het achtergrondgeluid, vermeld in addendum R20.1.6, punt 3, van de addendabibliotheek die is 
opgenomen in bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning: Lsp ≤ MAX(richtwaarde, LA95).

 Als men gebruik wil maken van het achtergrondgeluid om een hogere norm te bekomen, geldt dat de afstand van de 
windturbines tot de woningen, meer dan drie maal de rotordiameter moet bedragen.”

Achtergrondgeluid (hier niet van toepassing): 
• gemeten zonder de relevante bestaande windturbines (stilzetten of aftrekken in de berekening)
• LA,95,1h : geluid dat gedurende 95% van de tijd aanwezig is, gemeten over 1 uur, met A-weging

Algemeen
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Gebiedsbestemming bij vergunning
Richtwaarde voor het specifiek geluid in open lucht dB(A)

Overdag
7u – 19u

’s Avonds
19u -22u

’s Nachts          
22u - 7u

4° Woongebieden 44 39 39

10° Agrarische gebieden 48 43 43

5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 
ontginningsgebieden tijdens de ontginning

60 55 55

2a° Gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd woongebieden of delen 
van woongebieden, gelegen op minder dan 500 m van industriegebieden

50 45 45

2b° Woongebieden of delen van woongebieden op minder dan 500 m 
gelegen van industriegebieden 

48 43 43

Richtwaarden
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Geluidstudie bij de vergunningsaanvraag

• Berekening specifiek geluid van het project en de relevante windturbines, en dit ter hoogte van 
meerdere receptoren (dichtbijgelegen woningen en woongebieden):
• Zowel het project op zich, als de huidige situatie (referentie) en het cumulatief geluid

• Cumulatief geluid toetsen aan richtwaarden

• De berekening gebeurt volgens ISO 9613-2 (1996) en is een ‘worst case scenario’:
• Indien type windturbine onzeker: hoogste bronvermogen en laagste masthoogte
• Bronvermogen bij 95% van het nominaal elektrisch vermogen (=maximaal geluidsvermogen)
• Meewindcondities, geen meteocorrectie
• Geen invloed van gebouwen, bomen, struiken, gewassen of andere afschermende werking
• Tertsbanden vanaf 50 Hz – 10000 Hz

• Relevante windturbines voor de studie: 
overlappende contouren
- 39 dB(A) project met                                                                                               
- 29 dB(A) individuele bestaande of vergunde turbine

Geluidstudie
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Geluidstudie tijdens de constructiefase

• Up-to-date zetten van eerdere geluidstudie na definitieve keuze type windturbine

• Defintief bepalen benodigde bridage (in functie van beschikbare geluidsmodes gekozen turbine)

Controlemetingen

• Kunnen opgelegd worden in de omgevingsvergunning

• Controle of werkelijk geluid overeenkomt met berekend geluid

• Gedurende een langere periode (2 weken – diverse weersomstandigheden)

Geluidevaluatie

4. Windturbinegeluid en gezondheid
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 Of geluid als hinderlijk wordt ervaren, wordt niet
enkel bepaald door geluidssterkte (dB):

• Ook andere eigenschappen geluid: intonatie spreker, 
toonhoogte, frequentie, tonaliteit,…

• Ook persoonlijke factoren om: interesse, 
verbondenheid,…

Geluidshinder

Of een geluid als hinderlijk wordt ervaren, is deels subjectief

© Arcadis 2020

• Hoe hoger het geluidsniveau, hoe meer mensen het geluid
hinderlijk vinden

• Diverse studies trachten eenduidige curve op te stellen:
• Variabele uitkomst
• Vaak een beperkte groep respondenten en/of een specifieke situatie
• Invloed van lokale situatie en persoonlijke factoren

- Hoge GezondheidsRaad: “De werkelijke gemiddelde respons bij de 
omwonenden zal ook afhangen van factoren zoals geluidsgevoeligheid, levensstijl, 
achtergrondniveau, algemene houding tegenover windenergie, houding tegenover 
het specifieke project, de aanwezigheid of afwezigheid van lokale baten bij het 
project en leeftijd”

• Lden te specifiek als indicator geluid
- WHO: “The acoustical description of wind turbine noise by means of Lden or 

Lnight may be a poor characterization of wind turbine noise and may limit the 
ability to observe associations between wind turbine noise and health outcomes.” 

 Verder onderzoek is nodig om een éénduidige blootstelling-
effectrelatie voor windturbines op te stellen.
 Curves uit de bestaande studies zijn slechts indicatief

Blootstelling-responscurves

Eenduidige relatie tussen geluidsniveau en hinder is moeilijk vast te leggen
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 Slaapverstoring

• Slaapverstoring uit zich biologisch in verschillende klachten: moeilijk inslapen, wakker worden, verhoogde
hartslag en meer bewegingsonrust

• WHO (Noise Guidelines, 2018) stelt dat slaapverstoring kan optreden bij een gemiddeld geluidniveau op 
de gevel ‘s nachts van 40 dB en hoger (Lnight). Dit geldt algemeen, dus niet specifiek voor windturbines

• Gezien windturbinegeluid meestal hoger is ‘s nachts (tenzij bridage), is er bezorgdheid omtrent
slaapverstoring door windturbinegeluid

• Bestaand wetenschappelijk onderzoek specifiek voor windturbinegeluid:
• studies maken vooral gewag van invloed op doorslapen en minder op inslapen, bij geluidsniveaus boven 45dB (Lnight)
• geen direct verband aangetoond tussen windturbinegeluid en slaapverstoring (dus geen directe reactie op het 

geluid), mogelijks wel een indirect verband met hinder 
• WHO vermeldt zes studies inzake windturbinegeluid en zelf-gerapporteerde slaapverstoring. Ze beoordeelt de 

bewijzen als ‘lage kwaliteit’, met een hoog risico op vooroordelen

Effect op gezondheid: slaapverstoring

Geen direct verband aangetoond tussen windturbinegeluid en slaapverstoring

© Arcadis 2020

 Andere gezondheidseffecten (dan slaapverstoring)

• Verschillende teksten/studies rapporteren (ernstige) gezondheidsklachten in de nabijheid van windturbines, 
zoals psychische problemen, pijn, stijfheid en hoofdpijn/migraine of van aandoeningen zoals diabetes, 
cardiovasculaire ziekten, cognitieve beperking, tinnitus en gehoorschade.

• Diverse literatuuroverzichten over de gezondheidseffecten van windturbines concluderen dat er geen 
andere gezondheidseffecten aangetoond zijn van het wonen in de nabijheid van een windturbine of het 
geluid dat deze maakt.

• Op grond van de veldstudies onvoldoende bewijs dat wonen in de buurt van windturbines een directe 
oorzaak is van hogervermelde gezondheidsklachten 

• ‘Windturbinesyndroom’ (Pierpont) met verscheidenheid aan niet-specifieke klachten:
• Beoordeeld als wetenschappelijk zwak (klein aantal specifiek geselecteerde deelnemers, geen metingen maar 

interviews)

Geen direct verband aangetoond tussen windturbinegeluid en andere
gezondheidseffecten. Meer onderzoek is nodig.

Effect op gezondheid: andere effecten
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• Laagfrequent geluid van windturbines:

• niet te verwarren met amplitudemodulatie door rotatie (max 20 rpm – 1 Hz): dit is geen laagfrequent geluid

• Laagfrequent geluid komt ook voor bij windturbines, maar is onhoorbaar voor 90-95% van de mensen

• Ook andere bronnen van laagfrequent geluid: bvb wegverkeer bevat meer laagfrequent geluid dan geluid van windturbines.

• Bezorgheid over laagfrequent geluid neemt, toe, maar er is verschil tussen bezorgdheid en feitelijke
onderzoeksresultaten:

• Niet steeds consistente rapportering van hinder en slaapverstoring

• Effecten als duizeligheid, misselijkheid, bewegingsziekte,…  niet wetenschappelijk aangetoond voor laagfrequent geluid

• Vibro-Akoestische Ziekte: beroepsziekte die optreedt bij langdurige blootstelling aan hoge niveaus van 
laagfrequent geluid, met diverse symptomen oa verdikking hartweefsel

• Omstreden als aandoening
• Bedenkingen bij representativiteit studies voor relatie met windturbinegeluid  (zeer hoge niveaus laagfrequent geluid, geen 

degelijke controlegroep, onnauwkeurige manier van diagnosticeren)

Effecten van laagfrequent geluid niet wetenschappelijk aangetoond

Effect van  laagfrequent/infrageluid
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Conclusie effect windturbinegeluid
 Effecten van (wonen in de buurt van) een 
windpark op gezondheid en welbevinden zijn 
sterk verweven met persoonlijke en 
situationele factoren:
• Visuele aspecten
• Economische aspecten
• Proces van bouw windturbines
• Houding t.o.v. windturbines

Voor verschillende klachten is direct effect   
niet aangetoond. 

Er kan daarentegen ook sprake zijn van
indirect effect: 

Hinder of het gevoel dat door de windturbines    
de omgevings- of levenskwaliteit afneemt 
 Stress

 Invloed op gezondheid/welbevinden
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Advies WHO (2018)
 WHO beveelt voorwaardelijk aan:

• om gemiddeld geluidsniveau van windturbines                                                                        
te beperken tot 45 dB Lden;

• om geschikte maatregelen te nemen bij
overschrijding.

Voorwaardelijkheid aanbevelingen omwille van:
• Gebrek aan consitentie tussen studies

• Lage tot zeer lage kwaliteit van het bewijsmateriaal

 ‘Better safe than sorry’-principe

Geen specifieke aanbeveling voor Lnight (wel: slaapverstoring mogelijk vanaf 40 dB Lnight)

Vertaling aanbeveling naar LA,sp (specifiek geluid met A-weging):
• Functie van windsnelheid op gondelhoogte (en dus van locatie, masthoogte,…), verdeling

dag/nacht,…

• Benadering: 45 dB Lden ≈ 40,3 dB(A) Lsp

40 dB Lnight ≈ 42 dB(A) Lsp

© Arcadis 2020

Wat met VLAREM?
 Vlaamse Overheid volgt ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek goed op:

• Aanpassing beoordelingskader voor nieuwe windturbines: studies zijn lopende

• Ook voor bestaande windturbines kan de wetgeving worden aangepast omwille van voortschrijdend inzicht

• Voorbeeld: emissiegrenswaarden voor motoren – katalysator nodig
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Studies laagfrequent geluid
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Arcadis.
Improving quality of life.
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