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Nederlandse
geluidsnormen in
internationaal perspectief

O

mwonenden van wind
parken uiten regelmatig
kritiek op het gebruik van
de geluidsbelastingsindi
catoren Lden en Lnight en de
hiervoor gestelde geluidsnormen. Vaak
wordt verwezen naar geluidsnormen in
andere landen. Deze normen zijn echter
niet zonder meer vergelijkbaar. Het is
namelijk van belang welke indicator voor
de beoordeling van de geluidsbelasting
wordt gebruikt. Overheden maken bij
deze afweging verschillende keuzes.
Ook is het gehanteerde beschermings
niveau vaak afhankelijk van de aard van
de woonomgeving of het heersende
achtergrondniveau van het omgevings
geluid.

Geluid speelt een belangrijke
rol bij de ontwikkeling en
exploitatie van windturbines.
Door de overheid zijn normen
gesteld om hinder tot een
acceptabel niveau te beperken.
In Nederland is gekozen voor
een norm van 47 dB Lden en
41 dB Lnight. Bij deze niveaus
bedraagt de kans op ernstige
geluidshinder binnenshuis
circa 8 procent A.
DOOR Erik Koppen – ARCADIS

Geluidsbelastingsindicatoren Hoe populair is de Lden?
De Nederlandse overheid heeft gekozen
voor het gebruik van Lden en Lnight con
form de definitie in de Europese Richtlijn
Omgevingslawaai (Richtlijn 2002/49/
EG) van 25 juni 2002. Lden (Level dayevening-night) is het over een geheel jaar
gemiddeld geluidsniveau 1 voor de dag-,
avond- en nachtperiode. Vanwege de

Tabel 1: Voorbeeldberekening Lden-niveau
Geluidsindicator

Periode

Geluidsniveau

Straffactor

Niveau incl. straffactor

Lday*

dagperiode
(07.00 -19.00 uur)

41 dB

0 dB

41 dB
gedurende 12 uur

Levening*

avondperiode
(19.00 -23.00)

41 dB

5 dB

46 dB
gedurende 4 uur

Lnight*

Nachtperiode
(23.00 - 07.00 uur)

41 dB

10 dB

51 dB
gedurende 8 uur

Lden*

(gemiddeld etmaal
incl. straffactor)

* Deze indicatoren gaan uit van jaargemiddelde geluidsniveaus
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47 dB
gedurende 24 uur

hogere gevoeligheid voor geluid wordt
hierbij een toeslag van 5 dB voor de
avondperiode en 10 dB voor de nacht
periode toegepast (zie tabel 1). Lnight is
het geluidsniveau gemiddeld over alle
nachtperioden van een heel jaar.
Het gebruik van Lden en Lnight is verplicht
voor de Europese strategische geluids
belastingkaarten. In Europa blijkt dit voor
de beoordeling van windturbinegeluid
echter weinig navolging te hebben
gekregen. Van negen onderzochte Euro
pese landen, gebruikt naast Nederland
alleen Noorwegen de Lden indicator voor
windturbinegeluid B|C|D.
België, Finland, Frankrijk en Zweden
gebruiken het equivalente geluidsniveau
LAeq. Denemarken en Duitsland hanteren
een op het equivalente geluidsniveau
gebaseerd rating level Lr en het Verenigd
Koninkrijk de statistische parameter
LA90, 10 min. Voor laagfrequent geluid
gebruikt Denemarken LpALF. Elders in de
wereld is het equivalente geluidsniveau
LAeq ook de meest gebruikte parameter
voor de beoordeling van windturbine
geluid. Daarnaast wordt gebruik gemaakt

1] Dit betreft het logaritmisch gemiddelde
geluidsniveau, gewoonlijk aangeduid als
het equivalente geluidsniveau LAeq.
2] Bij een geluidsbelasting van 47 dB Lden
bedraagt Lnight gewoonlijk 41 dB. Dit
betreft een jaargemiddeld geluidsniveau.
Op de momenten dat het hard waait treden
hogere niveaus op. Het verschil tussen het
jaargemiddelde niveau en het geluidsniveau
bij hogere windsnelheden is afhankelijk van
het type turbine en het lokale windklimaat.
Voor het Nederlandse windklimaat is het
LAeq bij een windsnelheid van 8 m/s of meer
meestal 2 tot 4 dB(A) hoger dan Lnight.
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van de statistische parameters LA10,
LA50 en LA90. In Nederland wordt niet
het equivalente geluidsniveau LAeq
beoordeeld, maar is met Lden en Lnight
wel gekozen voor parameters die op
het LAeq zijn gebaseerd.

Geluidsnormen in Europese
landen
In tabel 2 zijn de geluidsnormen van
negen onderzochte Europese landen
samengevat. Dit overzicht laat zien dat
de geluidsnormen en de wijze waarop
deze zijn gedefinieerd, nogal uiteen
lopen. Er zijn geen landen die exact
dezelfde geluidsindicator en -norm
hanteren.
Het LAeq en de LAeq gerelateerde indi
catoren zijn bij een beoordeling bij een
hogere windsnelheid (8 m/s of meer)
onderling redelijk, maar niet exact,
vergelijkbaar. De grenswaarden voor het
LAeq in de nachtperiode zijn, deels globaal
vertaald, samengevat in afbeelding 1.
De Nederlandse grenswaarde van 41 dB
Lnight komt meestal overeen met een
LAeq van 43 tot 45 dB(A) bij een wind
snelheid van 8 m/s of meer 2. Hiermee
ligt de Nederlandse norm in de nacht
periode dicht bij de Britse norm. Ook zijn
de Duitse, Deense en Vlaamse normen
voor woningen in landelijke gebieden, de
Vlaamse normen voor woningen binnen
500 meter van een industrieterrein en
de Waalse norm buiten de zomerperiode
min of meer vergelijkbaar. In Vlaanderen,
Denemarken en Duitsland gelden voor
woonwijken ’s nachts echter strengere
normen.
In Finland (concept), Frankrijk, Noor
wegen en Zweden gelden voor zowel
woonwijken als landelijke gebieden
strengere eisen dan in Nederland.
Dit geldt in de zomerperiode ook
voor Wallonië. Noorwegen maakt
net als Nederland gebruik van Lden,
maar hanteert een 2 dB strengere
grenswaarde.

Europa kent een hoger
beschermingsniveau dan de VS
Ook in een aantal Amerikaanse staten en
counties, enkele Canadese provincies en
in Zuid-Australië worden LAeq (gerela

Tabel 2: Samenvatting van geluidsnormen voor windturbines in Europa B|C|D
Land

Geluidsindicator

Woonwijken

Woningen in
landelijke gebieden

België –
Vlaanderen

LAeq bij 95%
nominaal vermogen

Dag: 44 dB(A)*
Avond/nacht: 39 dB(A)*

Dag: 48 dB(A)
Avond/nacht: 43 dB(A)

België Wallonië

LAeq [dB(A)]

Zomer: 40 dB(A) [landbouwgebieden 43 dB(A)]
Buiten de zomer: 43 dB(A)

Dene
marken

Lr @ 6 m/s [dB(A)]**
Lr @ 8 m/s [dB(A)]**
LpALF @ 6 en 8 m/s
[dB]***

37 dB(A) @ 6 m/s
39 dB(A) @ 8 m/s
20 dB @ 6 en 8 m/s

42 dB(A) @ 6 m/s
44 dB(A) @ 8 m/s
20 dB @ 6 en 8 m/s

Duitsland

Lr [dB(A)]**

Dag: 50/55 dB(A)****
Nacht: 35/40 dB(A)****

Dag: 60 dB(A)
Nacht: 45 dB(A)

Finland
(concept)

LAeq [dB(A)]

Dag: 45 dB(A)
Nacht: 40 dB(A)

Frankrijk

LAeq [dB(A)]

Dag: toename van 5 dB(A) t.o.v. het heersende
achtergrondniveau, met een ondergrens van 35 dB(A)
Nacht: toename van 3 dB(A) t.o.v. het heersende
achtergrondniveau, met een ondergrens van 35 dB(A)

Nederland

Lden [dB]
Lnight [dB]

47 dB Lden
41 dB Lnight [≈ 43-45 dB(A) LAeq bij 8 m/s of bij
(95%) nominaal vermogen]

Noorwegen

Lden [dB]

45 dB Lden [≈ 40-42 dB(A) LAeq bij 8 m/s
(schatting)]

Verenigd
Koninkrijk

LA90, 10min. [dB(A)]

Dag: achtergrondniveau + 5 dB(A), met een
ondergrens van 35 tot 40 dB(A)
Nacht: achtergrondniveau + 5 dB(A) met een
ondergrens van 43 dB(A) [≈ 45 dB(A) LAeq]*****

Zweden

LAeq @ 8 m/s [dB(A)]

40 dB(A)

35 dB(A)

* Voor woonwijken op minder dan 500 m afstand van een industrieterrein geldt een 4 dB(A) hoger niveau
** Denemarken en Duitsland gebruiken beiden de indicator Lr, maar hanteren hiervoor niet dezelfde definitie
*** Deze eis voor laagfrequent geluid betreft het niveau binnen in de woning
**** De laagste grenswaarde geldt voor een puur woongebied, de hoogste grenswaarde voor een algemeen
woongebied
***** In het Britse voorschrift is vermeld dat het LA90,10 min typisch 1.5 tot 2,5 dB(A) lager is dan het
LAeq,10 min.

teerde) geluidsnormen gehanteerd. Voor
de nachtperiode zijn deze normen samen
met de Europese normen in afbeelding 2
samengevat. Hierbij is de relatieve afstand
die tot woningen in acht moet worden
genomen indicatief weergegeven 3. Deze
grafiek laat zien dat de grenswaarden voor
de nachtperiode sterk uiteenlopen, van
35 t/m 55 dB(A).
De VS kennen de ruimste grenswaarden,
namelijk van 45 t/m 55 dB(A). Voor zover
onderzocht is dit circa 35 t/m 45 dB(A)

3] De effectafstand van een windpark is niet
alleen afhankelijk van het type turbine en
de omvang, lay-out en omgeving van het
windpark, maar ook van de voorgeschreven
rekenmethode.
Door verschillen in de beoordelingsmethode
kan voor een specifieke situatie eenzelfde
grenswaarde tot verschillende effectafstanden
leiden. Voor de vergelijking van de geluids
normen is met deze aspecten geen rekening
gehouden.
Derhalve dient de weergegeven grafiek
als indicatief te worden beschouwd en zijn
geen concrete afstanden benoemd.
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in de rest van de wereld. Wel moet
worden opgemerkt dat in diverse landen
en jurisdicties zoals bijvoorbeeld in
Zuid-Australië, Frankrijk en Vlaanderen
een overschrijding van deze waarden
mogelijk is, als het heersende achter
grondniveau van het omgevingsgeluid
reeds hoger is. In de meeste landen
liggen de grenswaarden voor de nacht
periode tussen de 39 en de 45 dB(A).
Dit geldt ook voor de Nederlandse grens
waarden, maar deze bevinden zich wel
aan de bovenkant van deze bandbreedte.
Het valt op dat veel landen onderscheid
maken in de normstelling voor woon
wijken en landelijke gebieden, maar
daarbij verschillende keuzes maken.
Diverse landen hanteren voor landelijke
gebieden een strengere norm dan voor
woonwijken. Er zijn ook landen die
voor landelijke gebieden juist hogere
niveaus toestaan dan voor woonwijken.

Het ene land kiest er dus voor om
een stille landelijke omgeving stil te
houden, terwijl het andere land er voor
kiest om hier juist meer geluid toe te
staan, vermoedelijk vanwege de relatief
lage bevolkingsdichtheid. Er zijn ook
landen waar net als in Nederland geen
onderscheid in de normstelling wordt
gemaakt.

Uniformiteit ver te zoeken
Uniformiteit in de wetgeving voor
windturbinegeluid is ver te zoeken,
ook binnen de Europese Unie. Ieder
land hanteert zijn eigen methodiek en
normenstelsel. Zelfs binnen landen
treden belangrijke verschillen op, zoals
bijvoorbeeld tussen het Vlaamse en
Waalse gewest van België.

op het equivalente geluidsniveau LAeq
en voor de beoordeling vrij vergelijkbaar
met de andere LAeq (gerelateerde) indica
toren. Uit de praktijk blijkt wel dat vanuit
het oogpunt van communicatie Lden niet
de meest gelukkige keuze is.
De meest gebruikte indicator is het equi
valente geluidsniveau LAeq. De grens
waarden verschillen echter sterk en
variëren in de nachtperiode van 35 dB(A)
t/m 55 dB(A). De meest voorkomende
grenswaarden voor het equivalente
geluidsniveau in de nachtperiode liggen
tussen de 39 en 45 dB(A). De Neder
landse grenswaarden bevinden zich aan
de bovenkant van deze bandbreedte.
Nederland heeft hiermee zeker niet de
strengste, maar ook niet de soepelste
geluidsnormen.

Het gebruik van Lden als geluidsbelas
tingsindicator voor windturbinegeluid is
niet populair. Lden is echter gebaseerd

Grenswaarde LAeq [dB(A)] nachtperiode

Afbeelding 1: Overzicht van Europese LAeq grenswaarden
voor de nachtperiode, deels globaal vertaald vanuit de andere
geluidsbelastingsindicatoren (zie tabel 2)
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landelijk gebied

woonwijk

13

Afbeelding 2: Indicatief overzicht van LAeq gerelateerde
grenswaarden voor de nachtperiode3 B|C|D
60

VS; Georgia, Michigan, North Carolina, diverse counties
Vlaanderen (B) – industriegebieden

Grenswaarde L Aeq [dB(A)] nachtperiode

55
VS; Minnesota, diverse counties
Duitsland – commerciële zones
Duitsland – dorpen en gemengde gebieden
Verenigd Koninkrijk (indicatieve ondergrens )
Canada; Ontario @8m/s
VS; Wisconsin, Indiana - Tipton County

50

Denemarken – woonwijken @8m/s
Vlaanderen (B) – landelijke gebieden /woonwijken < 500 m van industrieterrein @95% Pn
Wallonië (B ) – buiten de zomerperiode

45

Duitsland – algemene woongebieden
Zweden – woonwijken @8m/s
Finland
Canada; Alberta
Zuid-Australië – ondergrens woonwijken
Wallonië (B) – zomerperiode

Nederland
(indicatief)
40

Vlaanderen (B) – woonwijken @95% Pn
Denemarken – woonwijken @8m/s

Noorwegen
(indicatief)

35

Duitsland – pure woongebieden
Zweden – landelijke gebieden @8m/s
Zuid-Australië – ondergrens landelijk gebied
Frankrijk – ondergrens

© 2015 ARCADIS
30

Gerelateerde aan te houden afstand tot windpark (indicatief)
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