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Als ik mensen vertel dat ik bij mijn werk als akoestisch adviseur veel te maken heb met 

windturbinegeluid, is een veelvoorkomende reactie: “Maken windmolens dan geluid?” 

Ja, ze maken geluid. Een zoekopdracht bij Google geeft zelfs 700.000 hits op de woorden 

‘wind turbine noise’. Voor alle duidelijkheid: Windturbines produceren weinig geluid, 

maar het kan wel hoorbaar zijn. Waar dit geluid precies vandaan komt, leest u in dit 

artikel.

Waarom maken windturbines geluid?

Swoesj, straling en Doppler

Naast discussies over zicht- of horizonvervui-
ling is geluidhinder het meest voorkomende 
discussiepunt bij plannen voor nieuwe wind-
parken. Terwijl er dus heel veel mensen zijn 
die niet eens weten dat windturbines geluid 
maken. Dat is ook niet zo vreemd; veel mensen 
komen alleen in de buurt van een windturbine 
als ze over de snelweg rijden. En binnen in je 
auto hoor je de turbine natuurlijk niet. Maar 
ook fietsend of wandelend hoor je niet zo snel 
een windturbine. Je moet dan toch meestal 
eerst binnen een straal van 500 meter van de 
turbine komen. 

 AFMETINGEN
Een moderne windturbine is groot. De grootste 
types hebben een mast van 135 meter en een 
rotordiameter van 126 meter. Bij voldoende 
wind levert zo’n turbine een vermogen van 
7,5 MW. Van dit type zijn er recent meerdere 
in de Noordoostpolder geplaatst. Een meer 
gebruikelijke maat is een mast van 70 tot 
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100 meter en een rotordiameter van 70 tot 
90 meter. Bij dergelijke afmetingen is het 
maximaal vermogen in de orde van 2 à 3 MW. 
De mast is meestal van staal; alleen bij de 
allergrootste varianten wordt beton gebruikt. 
Bovenop de mast staat de gondel. Hierin 
bevindt zich de generator die de draaiing van 
de rotor omzet in elektrische energie. De rotor 
bestaat uit drie bladen van kunststof. De hoek 
van ieder blad, ook wel de pitch genoemd, kan 
worden gewijzigd. Moderne turbines hebben 
een variabel toerental. Bij harde wind wordt de 
pitch vergroot, zodat het toerental niet boven 
een bepaalde waarde komt. Grotere turbines 
hebben een lager maximaal toerental. De 
gondel met rotor kan uiteraard meedraaien 
met de windrichting (de yaw). De rotor wordt 
altijd zo gedraaid dat deze aan de bovenwindse 
zijde staat van de mast.

 OMZETTING
De rotatie kan op twee manieren worden 

omgezet in elektrische energie; via een direct 
drive, waarbij de rotor-as direct aan de elek-
trische rotor vastzit, of met een tandwielkast, 
waarbij het toerental van de rotor-as wordt 
vergroot naar een voor de generator optimaal 
toerental. Het eerste type is aan de buitenkant 
meestal herkenbaar doordat de gondel minder 
lang is maar wel dikker. In Nederland fabrice-
ren EWT en Lagerwey dit soort turbines.

 GELUIDAFSTRALING
Je kunt een windturbine beschouwen als 
een elektriciteitscentrale met bewegende 
onderdelen. Het is dan niet zo gek dat hierbij 
geluid wordt gemaakt. Helemaal niet als je 
bedenkt dat een blad van een turbine 35 tot 
60 meter lang is en dat het uiteinde van dat 
blad met 200 kilometer per uur door de lucht 
beweegt. De belangrijkste bron van geluid is 
dan ook de luchtstroming rond het blad. Deze 
luchtstroming veroorzaakt op verschillende 
plekken geluid door turbulentie. Dit gebeurt bij 
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de tip, aan de voorkant van het blad, maar vooral aan de achterkant van 
het blad. Het geluid dat aan de achterzijde van het blad wordt geprodu-
ceerd, straalt in een bepaalde richting af naar de omgeving. Dit heeft tot 
gevolg dat een waarnemer op de grond vooral het blad hoort dat naar 
beneden gaat. Dit veroorzaakt het repeterende suizende geluid waarbij 
je ieder blad afzonderlijk kunt horen. De sterkte van dit geluid is afhan-
kelijk van de windsnelheid. Bij een windsnelheid van 2 à 3 m/s begint een 
windturbine te draaien. Bij een windsnelheid van 10 à 12 m/s wordt de 
maximale opbrengst bereikt. Daartussen neemt de elektrische opbrengst 
toe – maar ook de geluidemissie.

 GONDEL
Naast het geluid van de luchtstroming rond het blad kunnen andere 
onderdelen van de turbine geluid veroorzaken. Bij bepaalde types – 
meestal oudere types - is het geluid van de tandwielkast hoorbaar. Dit 
gaat dan om een continue brom- of zoemtoon. Ook kunnen onderdelen 
van het elektrisch systeem, zoals de omvormer of transformator, geluid 
produceren. In dergelijke gevallen gaat het om een zachte zoem- of 
pieptoon, veroorzaakt door bijvoorbeeld magnetostrictie. Als de 
gondel wordt gekoeld via mechanische ventilatie kan het geluid van de 
ventilatoren en/of ventilatieopeningen hoorbaar zijn. Deze openingen 
kunnen zowel in de gondel zitten als beneden in de mast. Tot slot zijn er 
nog enkele niet-continue bronnen, zoals de yaw-motor of de hydrau-
liekpomp. Deze zijn maar kortdurend in bedrijf. Het geluid dat al deze 
bronnen produceren is meestal verwaarloosbaar ten opzichte van het 
aerodynamische geluid van de luchtstroming rond de bladen. 

 GELUIDNORM
In Nederland begrenzen wettelijke normen de toelaatbare geluidspro-
ductie van windturbines. De norm wordt gesteld bij woningen en andere 
geluidgevoelige bestemmingen. Er wordt dus geen norm gesteld aan de 
emissie van de turbine zelf, maar aan de immissie bij de (dichtstbijzijnde) 
woning. Omdat de hoogte van het geluidniveau van een windturbine 
afhankelijk is van de windsnelheid, varieert het geluidniveau bij een 
woning ook. De vraag is dan ook in welke vorm je de norm stelt: een 
toelaatbare waarde voor het hoogst mogelijk geluidniveau of een 
toelaatbare waarde voor het gemiddelde geluidniveau? Voor geluidnor-
men is een gemiddelde waarde gebruikelijk. Maar over welke tijdspe-
riode middel je dan? In Nederland worden geluidnormen gesteld over 
daggemiddelden voor bedrijven en over jaargemiddelden voor weg- en 
railverkeer. In 2011 is voor Nederland de wetgeving voor windturbin-
egeluid veranderd; vóór die tijd werd gemiddeld over de dag (in feite 
gemiddeld over de nacht van 23.00 tot 7.00 uur). Tegenwoordig wordt 
gemiddeld over het gehele jaar. Uiteraard is de 
normwaarde ook aangepast. 

 JAARMIDDELING
De huidige normwaarde is 47 dB Lden. De Lden 
betekent dat het een gewogen gemiddelde 
is over het hele jaar met een weging per day/
evening/night (d,e,n). Dit betekent niet dat ‘het 
geluidniveau’ 47 dB mag zijn bij een woning. Het 
begrip ‘geluidsniveau’ wordt namelijk meestal 
gebruikt voor de waarde die je met je geluidsniveau-
meter (of met je Iphone) rechtstreeks kunt aflezen. 
Deze waarde mag gemiddeld over het jaar maar 41 
dB(A) zijn. In praktijk betekent dit dat bij de dichtst-
bijzijnde woning het geluidniveau gemiddeld dus 41 
dB(A) is. Gedurende periodes met veel wind kan dit 
toenemen tot 44 à 45 dB(A). Overigens zal je deze 
niveaus ook niet of nauwelijks met je geluidsniveaume-

ter (laat staan met je Iphone) bij een woning kunnen meten. Bijna altijd 
meet je hogere waarden doordat het omgevingsgeluid een belangrijke 
rol speelt. En als je de microfoon niet beschermt tegen de harde wind, is 
je meetresultaat waardeloos. 

 RELATIEF LAAG
De jaarmiddeling betekent niet dat gedurende een deel van het jaar de 
turbines heel veel geluid maken en dat dit gedurende een ander deel 
wordt gecompenseerd door stilstand. Ten eerste is vanwege de logarit-
mische middeling stilstand nauwelijks zinvol. Als een turbine één seizoen 
stilstaat, kan de turbine de rest van het jaar maar 1 dB extra geluid 
maken. Een verschil van 1 dB is nauwelijks hoorbaar. Ten tweede zal, zoals 
eerder uitgelegd, een turbine niet meer geluid maken dan een bepaald 
maximum. Dit maximum betekent in praktijk een geluidniveau van niet 
meer dan 44 à 45 dB(A) bij een woning. Ook dichterbij de turbine zijn de 
geluidniveaus relatief laag. In de directe omgeving (binnen 100 à 200 m) 
van een turbine is het geluidniveau hooguit in de orde van 55 dB(A). Dit 
zijn niveaus die lager liggen dan bij een normaal gesprek. 
 

 MASKERING
Moderne windturbines zijn zo groot, omdat een grotere rotordiameter 
uiteraard meer energie uit de wind kan halen. Maar een grotere hoogte 

Mike Dijkstra, medewerker van Lbp|Sight, verricht een geluidsmeting

Windpark Noordoostpolder wekt jaarlijks 1,4 miljard KWh elektriciteit op
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betekent ook een hardere wind. Op 100 meter 
hoogte is de windsnelheid meestal een factor 
1,5 groter dan op 10 meter. Bij bepaalde 
weersomstandigheden kan dit verschil toe-
nemen. Het is mogelijke dat het op 10 meter 
hoogte nauwelijks waait terwijl op 100 meter 
een normale windsnelheid heerst, waardoor 
turbines toch energie opwekken – en geluid 
maken. Dit laatste betekent dan ook dat mas-
kering door omgevingsgeluid weg kan vallen. 
Bij wind zal meestal ook de omgeving geluid 
produceren. Denk maar aan ruisende bomen. 
Als de weersomstandigheden zodanig zijn 
dat op grote hoogte het wel waait en op lage 
hoogte niet, zal het geluid van windturbines 
beter hoorbaar zijn. Overdag wordt het geluid 
van windturbines vaak gemaskeerd door ander 
omgevingsgeluid, zoals verkeerslawaai of land-
bouwvoertuigen. Plaatsing van windturbines 
langs een snelweg zal echter niet betekenen 
dat windturbines niet hoorbaar zullen zijn. 

 SWOESJ
In Engeland komt het begrip amplitudemo-
dulatie de laatste tijd vaker naar voren in de 
discussie over het geluid van windturbines. De 
vraag is nu wat deze benaming van de ouder-
wetse vorm van radio-uitzending op de mid-
dengolfband te maken heeft met het geluid 
van windturbines. In het laatste geval verwijst 
amplitudemodulatie naar het fenomeen dat je 
in het geluid van windturbines de afzonderlijke 
bladen van de turbine kunt horen. Voor ieder 
blad hoor je een aparte ‘swoesj’. Het verschil 
in geluidsterkte tussen de swoesj en het geluid 
tussen de ene swoesj en de volgende swoesj is 
dan een maat voor de amplitude modulatie. 
Hoe groter dit verschil is, hoe hinderlijker het 
geluid kan zijn. 

 DOPPLEREFFECT
De amplitudemodulatie wordt niet alleen 
veroorzaakt door de richtwerking van de 
afstraling van het geluid van het blad. Andere 
effecten kunnen ook een rol spelen, zoals de 
reflectie tegen de bodem of het dopplereffect. 
Dan beweegt de bron waardoor het geluid van 
karakter verandert, net zoals het geluid veran-
dert van een snel voorbijrijdende ambulance. 
De mate van amplitudemodulatie hangt dus 
van veel factoren af, zoals afstand, windrich-
ting, bodem of omgevingsgeluid.

 STAMPEN
De swoesj verandert soms van karakter; in 
plaats van een suizend geluid kan het een 
stampend geluid worden. Deze vorm van 
amplitudemodulatie (AM) wordt extreme 
amplitudemodulatie of ‘Other Amplitude 
Modulation (OAM)’ genoemd. Dit is het gevolg 
van een niet optimale stroom van de lucht over 

 NOORDOOSTPOLDER
De Koepel Windenergie Noordoostpolder realiseert in de Noordoostpolder een windpark 
van 86 turbines met een vermogen van maximaal 450 MW. Een deel van de turbines komt op 
land, een deel in het IJsselmeer. Windpark Noordoostpolder wekt in 2015 jaarlijks circa 1,4 
miljard kWh schone, duurzame elektriciteit op. Genoeg om jaarlijks ruim 400.000 huishou-
dens van elektriciteit te voorzien. Lbp|Sight heeft vanaf het begin van het project geadviseerd 
over geluidaspecten en slagschaduw, zowel voor de MER, vergunningsprocedures als het 
Rijksinpassingsplan. Daarnaast heeft het bureau een rol gespeeld in de voorlichting over deze 
aspecten. Sinds de bouw van de eerste turbines zijn door Lbp|Sight ook diverse geluidmetin-
gen verricht.

het blad. De zogenoemde ‘Angle of Attack’ is 
dan te hoog waardoor de lucht eerder loslaat 
van het blad (vergelijkbaar met overtrek bij 
een vliegtuigvleugel). Hierdoor ontstaat geluid 
met lagere frequenties dan normaal. Omdat 
lagere frequenties over grotere afstanden 
worden overgedragen neemt dan het geluidni-
veau bij omwonenden en de mate van ampli-
tudemodulatie toe. De niet optimale stroom 
kan worden veroorzaakt door turbulentie in de 
lucht of door een hoge mate van windschering. 
Turbulentie van de lucht is afhankelijk van 
diverse meteorologische factoren maar kan 
ook worden veroorzaakt door andere windtur-
bines. Een windturbine die in de ‘windschaduw’ 
van andere turbines staat, kan dus meer OAM 
vertonen. Een hoge mate van windschering 
betekent dat de windsnelheid op grotere 
hoogte veel hoger is dan op lagere hoogte. 
De bladen van een turbine zullen hiermee te 
maken krijgen. Dit laatste wordt weliswaar 
ondervangen door de bladhoek continu bij te 
stellen - de pitch van een blad is afhankelijk 
van de positie van het blad - maar hiermee 
wordt het effect slechts gedeeltelijk beperkt. 
Amplitudemodulatie is te beperken door de 
overtrek van bladen te voorkomen. 

 LAAGFREQUENT GELUID
Bij een niet optimale luchtstroming over de 
bladen is het geluid wat meer laagfrequent dan 

normaal. Laagfrequent geluid zou tot extra 
hinder kunnen leiden, maar ondanks verschil-
lende onderzoeken is hier geen duidelijk bewijs 
voor gevonden. Het geluid van windturbines is 
ook niet bijzonder laagfrequent. In uitzonder-
lijke gevallen komt het voor dat de generator 
of tandwielkast een hoorbare brom veroor-
zaakt die wel bijzonder laagfrequent kan zijn. 
Bij moderne turbines is dit praktisch niet het 
geval. Een eventuele brom van een generator, 
tandwielkast of één van de andere mechani-
sche of elektrische componenten kan ook een 
hogere frequentie hebben waardoor het geluid 
tonaal kan zijn. Ook dit is bij moderne turbines 
in de praktijk nauwelijks een probleem, omdat 
dergelijke tonen vlakbij woningen opgaan in 
het omgevingsgeluid of het aerodynamische 
geluid van de bladen.
 

 COMMUNICATIE
Een windturbine produceert dus wel geluid. 
Dit heeft verschillende oorzaken. Bij bepaalde 
weersomstandigheden zijn de geluidniveaus 
die een turbine produceert goed hoorbaar. Ook 
kan het geluid afhankelijk van de weersom-
standigheden veranderen. Hoeveel geluid een 
windturbine produceert, is niet eenvoudig in 
een getal te vangen. In mijn werk als akoestisch 
adviseur is de communicatie over windturbi-
negeluid dan ook een belangrijker aspect dan 
het meten en rekenen.

Windturbines zonder de geluidsproducerende bladen
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