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Programma

• Windplan Groen

• Geluid

• Slagschaduw

• Obstakelverlichting

• Meldingen geluid en 

slagschaduw

* Presentatie komt op www.windplangroen.nl

http://www.windplangroen.nl/


Windplan Groen

• 86 windmolens

- Elf aparte windparken

- Eén gezamenlijk plan

• Moderne windmolens

- Grotere windmolens

- Merken: Nordex, Vestas, GE

• Veel duurzame elektriciteit

- Evenveel als hele provincie

Flevoland gebruikt



Geluid 

• Regelgeving

- Maximaal Lden 47 dB op gevel van woningen

- Bij Lden 47 dB: gemiddeld 9 procent binnenshuis hinder

- Norm hetzelfde, ongeacht hoogte/aantal molens

- Norm geldt voor geheel Windplan Groen

- Afweging: beperken hinder <-> plaatsen windmolens

• Praktijk bij Windplan Groen

- Geluid bij meeste huizen (ruim) onder Lden 47 dB

- Hogere windmolen maakt niet automatisch harder geluid

- Wel of geen hinder hangt niet alleen af van decibellen



Geluid

• Hoe werkt windmolengeluid?

- Geluid komt van draaiende wieken

- Hardere of zachtere wind = harder of zachter geluid

- Meer wind in winter/herfst, minder in lente/zomer

- Omgevingsgeluid kan geluid maskeren 

• Wanneer kan het hinderlijk zijn?

- Weinig tot geen omgevingsgeluid

- Stevige wind, maar niet zo hard dat wind buldert

- Bij de grond minder wind, hoog in de lucht meer wind

- RIVM: hinder sterk afhankelijk van persoonlijke factoren



Slagschaduw

• Regelgeving voor kernen

- Streven naar nul, maar maximaal een uur per jaar

- Dit geldt per woning

- Voldoen aan norm door windmolens af en toe 

stil te zetten

- Norm geldt voor geheel Windplan Groen

- Nul uur is lastig: seconden nodig om 

windmolen te stoppen

- Praktijk: incidenteel kort slagschaduw in kernen



Obstakelverlichting

• Noodzaak obstakelverlichting

- Regelgeving vanwege luchtvaartveiligheid

• Uitgangspunten

- Overdag witte knipperende lamp op gondel

- ‘s Avonds en ‘s nachts vastbrandende rode 

lampen op gondel en mast (dimmend op gondel)

• Mogelijk naderingsdetectie?

- Techniek: lampen pas aan met 

luchtvaartuig in de buurt

- Onderzoek of toepasbaar is bij WP Groen



Meldingen geluid en slagschaduw

• Melding doen

- Valt u iets op?

- Heeft u ergens hinder van?

- Denkt u dat er iets niet goed gaat?

- Enige hinder is onvermijdelijk

- Extra controle op instellingen doen we graag

• Let op: testfase

- Na bouw windmolens eerst testen en 

instellingen inregelen

- Tijdelijk extra hinder is daardoor mogelijk

- Meld uw ervaringen, dat helpt bij inregelen



Meldingen geluid en slagschaduw

• Melding doen

- Formulier op www.windplangroen.nl/melding

- Bellen: 0321 – 2020 40  

- Mailen: info@windplangroen.nl

• Graag vermelden

- Datum en tijd van melding

- Omschrijving van melding

- Nummer(s) windmolen(s) (zie 

www.windplangroen.nl/melding)  

- Adres en contactgegevens

http://www.windplangroen.nl/melding
mailto:info@windplangroen.nl
http://www.windplangroen.nl/melding

