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Samenvatting 
 
Wereldwijd zal het aandeel aan windenergie toenemen. Daardoor zal er meer aandacht 
moeten worden besteed aan de integratie van windturbines in de samenleving. Onderzoek 
naar het geluid dat windturbines produceren, is daarbij een belangrijk aandachtspunt 
geworden. Niet alleen bij de bevolking maar ook bij de overheden. Wereldwijd worden 
immers heel wat klachten ingediend tegen het geluid dat veroorzaakt wordt door 
windturbines.  
 
Bij geluidstudies moet een onderscheid worden gemaakt tussen het horen van het geluid 
(fysiek) en het gehinderd zijn door het geluid (cognitief). Beide zijn afhankelijk van een aantal 
factoren. Zo kan het horen van geluid worden beïnvloed door de individuele gehoorsdrempel 
en kan het gehinderd zijn door het geluid samenhangen met de houding ten opzichte van de 
geluidsbron, het zien van de bron, de reeds aanwezige stress in een persoon (waardoor de 
hinderdrempel lager ligt), de individuele gevoeligheid voor geluid, enz. 
 
Heel wat studies gingen reeds na of de hoorbaarheid van windturbinegeluid dan wel de 
hinder door windturbinegeluid kan worden verminderd of weggenomen door maskering met 
een ander (minder storend) geluid. Zo hebben o.a. vegetatiegeluiden (ruisende bladeren, 
vogels, …) en geluid geproduceerd door zeegolven een maskerend effect. De praktische 
toepassing van deze maskeringsgeluiden is echter niet gemakkelijk. Daarom wordt 
tegenwoordig het maskeringsvermogen van geluid afkomstig van wegverkeer onderzocht. 
Pedersen et al. (2010) onderzocht reeds het maskeringsvermogen van wegverkeer op 
windturbinegeluid op basis van datagegevens van enquêtes van personen die dicht bij een 
windturbine wonen. In deze studie wordt het maskeringsvermogen van wegverkeer op 
windturbinegeluid verder onderzocht a.d.h.v. experimenten. 
 
De studie omvat vier experimenten, nl. een informatieve maskeringstest (hinder), een 
energetische maskeringstest (hoorbaarheid), een gehoortest en een enquête. De 
informatieve maskeringstest vindt plaats in een nagebootste woonkamer. Hier worden de 
proefpersonen blootgesteld aan verschillende geluidsfragmenten, waarbij telkens wordt 
nagegaan in welke mate (op een schaal van tien) de proefpersonen gehinderd zijn door de 
aangeboden geluiden. De energetische maskeringstest wordt uitgevoerd aan een computer 
met een gesloten hoofdtelefoon. De proefpersonen krijgen 10 reeksen van telkens twee 
geluidsfragmenten te horen. Per reeks wordt een verschillende S/N-ratio gehanteerd. Één 
van de twee geluidsfragmenten bevat het geluid van een windturbine. De proefpersonen 
moeten in deze test aanduiden welk van de twee geluidsfragmenten het geluid van een 
windturbine bevat. In de gehoortest wordt nagegaan of de proefpersonen geen 
gehoorschade hebben, wat mogelijk maskering sterk kan beïnvloeden. Tot slot, vullen de 
proefpersonen ook nog een korte enquête van 17 vragen in. Deze enquête omvat een reeks 
algemene gegevens en dient om storende variabelen in het onderzoek te kunnen detecteren. 
In totaal nemen de experimenten gemiddeld 2u per persoon in beslag. De studie heeft 
betrekking op een steekproef van 50 proefpersonen.  
 
Voor de studie worden opnamegeluiden van een windturbine en van autowegen gebruikt. Er 
wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen het geluid afkomstig van autosnelwegen 
(continu verkeer) en het geluid afkomstig van lokale wegen (intermitterend verkeer). De 
opnames worden aangepast rekening houdend met verschillende factoren (atmosferische 
absorptie, …) en gecombineerd tot fragmenten met verschillende S/N-ratio’s maar gelijke 
LAEQ’s. 
 
Zowel uit de test m.b.t. energetische maskering als uit de test m.b.t. informatieve maskering 
blijkt dat windturbinegeluid kan gemaskeerd worden door geluid afkomstig van auto’s. 
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Energetische maskering door autosnelweggeluiden treedt op tussen -20 dB en -30 dB, terwijl 
energetische maskering bij lokale weggeluiden reeds optreedt rond -10 dB. Energetische 
maskering met autosnelweggeluiden kent een stabieler verloop dan energetische maskering 
met lokale weggeluiden. Verder wordt er significant (p<0,001) meer hinder gerapporteerd bij 
maskering met lokale weggeluiden vergeleken met maskering door autosnelweggeluiden.  
Om deze redenen geniet maskering met autosnelweggeluiden de voorkeur op maskering 
met lokale weggeluiden. Na het onderzoeken van correlaties met gegevens uit de enquête 
werden er geen storende variabelen gevonden. Verder bleek ook dat het gevoelig zijn voor 
geluid (zoals gerapporteerd in de enquête), significant (p<0,05) positief (0,377) gecorreleerd 
gaat met stress (zoals gerapporteerd in de enquête). Vrouwen zijn gevoeliger voor geluid 
dan mannen. Een verband tussen het gevoelig zijn voor geluid (zoals gerapporteerd in de 
enquête) en het kunnen horen/vaststellen van geluid (afgeleid uit de gehoortest), kon niet 
worden bevestigd. De studie gaf over het algemeen bevredigende resultaten. Toch is verder 
onderzoek nuttig. Uit bevindingen tijdens de testen kwamen immers een aantal nieuwe 
onderzoeksonderwerpen voort. Zo werd er opgemerkt dat heel wat proefpersonen 
windturbinegeluid verwarren met vliegtuiggeluid. Een verrassend maar interessant gegeven 
waarvoor verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er inderdaad een mogelijk verband 
tussen beide geluiden bestaat. Verder is ook de coïncidentie van beglazing met 
windturbinegeluid een nieuw onderzoekspad dat van belang kan zijn in het kader van geluid 
beperkende maatregelen voor mensen die in de buurt van windturbines wonen.  
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Inleiding 
 
In dit onderdeel wordt stap voor stap dieper ingegaan op het onderwerp in deze studie om zo 
tot een afgebakend onderzoeksprobleem te komen. Wetgeving en relevante bevindingen uit 
eerdere studies komen hierbij aan bod. Specifieke vaktermen die nodig zijn om deze studie 
te begrijpen, worden eveneens nader verklaard. 

1. Algemene situering 
 
Wereldwijd zal het aandeel aan windenergie toenemen. Zo tekende het International Energy 
Agency (hierna IEA genoemd) een aantal toekomstige scenario’s uit rekening houdend met 
verschillende politieke beleidsmogelijkheden. Op basis van deze scenario’s en huidige data 
m.b.t. energie, adviseert het IEA haar lidstaten wereldwijd m.b.t. hun energiebeleid. Volgens 
het BLUE hi REN scenario1 zal het aandeel van de hernieuwbare energiebronnen toenemen 
ten koste van het aandeel van kolen gebaseerde en nucleaire energieproductie. Gebaseerd 
op het feit dat de bestaande technologieën tegen een zo laag mogelijke kost zullen worden 
geïmplementeerd, zal windenergie de tweede belangrijkste bron, na zonne-energie, van 
hernieuwbare energie worden. Bij dit scenario maakt het IEA echter ook een belangrijke 
kanttekening. Door de toename van hernieuwbare energiebronnen zal er meer aandacht 
moeten worden besteed aan de integratie van deze systemen. Zo zal niet alleen het 
elektriciteitsnet moeten worden aangepast maar zal er ook aandacht moeten worden 
besteed aan de inplanting in de omgeving (IEA, 2010, pp. 67-99; 124-134). 
 
Deze trend is ook zichtbaar binnen Europa. Hoewel het totale aandeel van hernieuwbare 
energiebronnen (windenergie, hydro-energie, biomassa, zonne-energie, …) in de totale 
energieproductie in Europa het laatste decennium is gedaald (vooral te wijten aan de trage 
ontwikkeling van hydro-energie), is het afzonderlijke aandeel van windenergie toegenomen. 
Zo is het aandeel van windenergie in Europa met gemiddeld 30% per jaar gedurende de 
periode 2000-2010 gegroeid (IEA, 2010, pp. 124-134). Bovendien blijft het hier niet bij, 
Europa zet haar doelstellingen nog hoger: tegen 2020 wil Europa dat 20% van de 
energievraag wordt ingevuld door hernieuwbare energiebronnen (European Wind Energy 
Association, 2011). 
 
In het kader van de Europese doelstelling van 20% hernieuwbare energie tegen 2020, 
onderneemt Vlaanderen momenteel belangrijke stappen in een milieuvriendelijkere 
energieproductie. Zo streeft minister van Energie, Freya Van den Bossche, tegen 2020 naar 
een aandeel aan hernieuwbare energie van 13 % in de totale energieproductie, waarin 
windenergie voor Vlaanderen de belangrijkste hernieuwbare bron is (Freya Van den 
Bossche, 2011). Deze doelstelling zal zich vertalen in een toename van het aantal 
windturbines in Vlaanderen. Voor het plaatsen van deze windturbines moeten geschikte 
locaties worden gevonden want zoals reeds eerder ter sprake kwam, is de inplanting in de 
omgeving heel belangrijk. Bij het zoeken naar geschikte locaties voor windturbines moet met 
verschillende invalshoeken rekening worden gehouden. Een windturbine moet op een plaats 
staan waar het voldoet aan de technische vereisten om goed te kunnen functioneren 
(windsnelheid, …). Naast de technische vereisten zijn er ook de economische voorkeuren 
om windturbines binnen een bepaalde afstand van het bestaande elektriciteitsnet te plaatsen 

                                                           
1
 Het BLUE hi REN scenario veronderstelt een daling van de energie gerelateerde CO2 emissies met 50% tegen 

2050 ten opzichte van de niveaus in 2005. Verder veronderstelt het BLUE hi REN scenario dat het aandeel van 

hernieuwbare energiebronnen in de totale energieproductie 75% zal bedragen tegen 2050. Hierbij worden een 

temperatuurstijging van 2 tot 3°C, de economische groei en de bevolkingstoename in rekening gebracht (IEA, 

2010, pp. 67-99; 124-134).  
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zodat de kosten voor transportleidingen kunnen worden gedempt. Hiernaast moet er ook 
worden rekening gehouden met de verstoring van het natuurlijke landschapsuitzicht in het 
geval van nog ongerepte natuurgebieden. Verder kan een windturbine voor dichte bewoners 
ook een stroboscopisch effect teweeg brengen. Tenslotte zijn er ook heel wat klachten 
gekend van omwonenden (zowel in de dichte omgeving als in de verre omgeving) van een 
storend geluid uitgaande van de windturbine. 
 
M.b.t. de inplanting van windturbines in de omgeving tekenden de provincies daarom in 2009 
een beleidskader uit waarbij zones met geschikt geachte locaties werden aangeduid. Tegen 
2014 moeten de lijnen van dit beleid helemaal uitgetekend staan als onderdeel van het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. Dit beleidskader omvat o.a. de stand van zaken over 
windenergie in de provincie, de visie van de provincie voor de toekomst en een 
actieprogramma (Provincie Oost-Vlaanderen, 2012a). Bij het uittekenen van de visie en het 
actieprogramma per provincie moet er met vele aspecten rekening worden gehouden. De 
beleidsmakers kunnen daarom alle (wetenschappelijke) hulp gebruiken. Dit werk tracht een 
ondersteuning te bieden aan de beleidsmakers en al wie geïnteresseerd is door alvast één 
aspect dieper te benaderen, i.e. het storende geluid dat windturbines produceren. 
 

2. Probleemstelling en 
onderzoeksvragen 

 
Geluid en lawaai hebben het laatste decennium een belangrijke maatschappelijke betekenis 
gekregen. Zo blijkt uit een onderzoek van het RIVM naar geluid en sociaal gedrag dat 
mensen graag controle hebben over het geluid in hun omgeving. Indien deze controle er niet 
is, kan dit in belangrijke mate het gedrag van de persoon in kwestie beïnvloeden (Devilee, 
Maris & van Kamp, 2010). Dit is ook het geval bij windturbinegeluid. Wereldwijd werden zo 
reeds heel wat klachten ingediend tegen het geluid dat veroorzaakt wordt door windturbines 
die gesitueerd zijn in de nabijheid van woongebieden (Frey & Hadden, 2012). Dit geeft blijk 
dat onderzoek naar het geluid dat deze windturbines produceren een belangrijk 
aandachtspunt is geworden, niet alleen bij de bevolking maar ook bij de overheden. 
 
Bovendien moet een onderscheid worden gemaakt tussen het horen van het geluid (fysiek) 
en het gehinderd zijn door het geluid (cognitief). Beide zijn afhankelijk van een aantal 
factoren. Zo kan het horen van geluid worden beïnvloed door de individuele 
gehoorsgevoeligheid en kan het gehinderd zijn door het geluid samenhangen met de 
houding ten opzichte van de geluidsbron, het zien van de bron, de reeds aanwezige stress in 
een persoon (waardoor de hinderdrempel lager ligt), enz. Er zijn reeds verschillende studies 
(bv. Pedersen et al., 2010) uitgevoerd waarin werd nagegaan of de hoorbaarheid van het 
geluid dan wel de hinder door het geluid konden worden verminderd of weggenomen. Dit is 
mogelijk wanneer het geluid wordt gemaskeerd door ander (minder storend) geluid dat reeds 
aanwezig is in de omgeving. Hierdoor is het mogelijk dat het geluid van de windturbine niet 
meer hoorbaar wordt voor de mens (energetische maskering) of dat het geluid wel nog 
hoorbaar is maar minder aandacht trekt en zo ook voor minder hinder zorgt (informatieve 
maskering). Om deze reden bestudeerden reeds heel wat onderzoekers (o.a. Bolin, 2009) 
het maskeringsvermogen van o.a. vegetatiegeluiden (ruisende bladeren, vogels, …) en 
geluid geproduceerd door zeegolven. Hoewel deze geluiden reeds een maskerend effect 
hebben bij S/N-ratio’s2 van -8 tot -12 dB (Bolin et al., 2009), is vooral de praktische 
toepassing van deze maskeringsgeluiden niet gemakkelijk. Er is immers heel wat tegenstand 
tegen de inplanting van windturbines in stille landelijke gebieden omwille van de visuele 
impact op het landschap. Bovendien is de maskeringscapaciteit van deze geluiden niet 

                                                           
2
 S/N-ratio = Signal-to-noise-ratio 
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continu en kunnen momenten voorkomen waarbij het windturbinegeluid hoge niveaus 
aanneemt terwijl het geluid afkomstig van bomen of zeegolven laag blijft (bv. als gevolg van 
verschillen in het verticale windprofiel) (Pedersen et al., 2010).  
 
Tegenwoordig wordt daarom heel wat onderzoek verricht naar de mate waarin geluid 
afkomstig van wegverkeer in staat is om windturbinegeluid te maskeren. Windturbines 
langsheen een autosnelweg zijn immers minder intrusief in het landschap en kunnen dienen 
als mijlpalen langs de weg. Er zijn een aantal theoretische en praktische aanwijzingen dat 
het geluid afkomstig van wegverkeer in staat zou zijn om windturbinegeluid te maskeren. 
Theoretisch gezien, moeten het maskeringsgeluid en het gemaskeerde geluid ongeveer 
hetzelfde geluidspectrum hebben. Dit is o.a. het geval bij wegverkeer en windturbinegeluid 
die beiden dominante frequenties hebben tussen ruwweg 1 tot 2 kHz. Ook in de praktijk zijn 
er aanwijzingen dat wegverkeer een mogelijk goede maskeerder zou kunnen zijn voor 
windturbinegeluid. Zo wordt geluid afkomstig van auto’s doorgaans als minder hinderlijk 
ervaren dan geluid afkomstig van een windturbine. We citeren Hubert Dewaele, een inwoner 
van Kachtem die in de buurt van windturbines woont: 
 

“Het afgelopen weekend hadden we weer veel last van het pulserende geluid die de 
windturbines in de Lodewijk De Raedtlaan produceren. Het lawaai van een snelweg is nog 

minder erg.[…]” (Uitgelezen, 2011) 
 
Tot nu toe werden er enkel studies uitgevoerd die gebaseerd zijn op datagegevens van 
enquêtes van personen die dicht bij een windturbine wonen (Pedersen et al., 2010). In deze 
studie wordt eveneens het maskeringsvermogen van wegverkeer op windturbinegeluid 
onderzocht maar dan wel d.m.v. experimenten. Het doel is om zowel energetische als 
informatieve maskering te onderzoeken. Beide begrippen komen later in deze studie nog 
uitgebreider aan bod. 
 
Volgende onderzoeksvragen staan centraal in deze studie: 

- Kan windturbinegeluid gemaskeerd worden d.m.v. geluid afkomstig van auto’s? 
- Vanaf welk verschil in geluidsniveau treedt maskering van windturbinegeluid door 

geluid afkomstig van auto’s op? 
- Is autosnelweggeluid beter dan geluid afkomstig van een lokale weg om 

windturbinegeluid te maskeren? 
- Is er een verschil tussen de geluidsniveaus van enerzijds energetische en anderzijds 

informatieve maskering van windturbinegeluid met geluid afkomstig van auto’s? 
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3. Definities 
 
Alvorens dieper in te gaan op dit onderwerp is het nodig om een aantal termen en definities 
die regelmatig zullen aan bod komen, toe te lichten. 
 

3.1. Geluidsdrukniveau (L p) 
 
Een geluidsgolf veroorzaakt plaatselijke verschillen in luchtdruk. Deze luchtdrukvariaties 
kunnen gemeten worden en geven de effectieve geluidsdruk (Peff) weer over een bepaalde 
tijdsperiode (t), uitgedrukt in Pa (Pascal). Vb.: 
 

 
Het is echter eenvoudiger om met een kleinere schaal te werken, nl. dB (decibel) i.p.v. Pa 
(pascal). Om de effectieve geluidsdruk in Pa om te rekenen naar dB, gebruiken we een 
logschaal die ook dicht bij de menselijke ervaring van luidheid ligt, volgens deze formule: 
 

 
 
Hierbij moet rekening worden gehouden met de referentiegeluidsdruk (P0) die normaal 
aanwezig is, deze bedraagt 20*10^-6 Pa (Botteldooren &  Van Renterghem, 2011).  
 

3.2. A-gewogen geluidsdrukniveau (L pA) 
 
Omdat het menselijk gehoor niet even gevoelig is voor elke frequentie, lijken sommige 
frequenties (hoewel ze even luid worden afgespeeld) luider dan andere. Om die reden wordt 
vaak een weging doorgevoerd in omgevingslawaaistudies. Door middel van experimenten 
bekwamen Fletcher en Steinberg (1924) en Fletcher en Munson (1933) curven van alle 
punten overeenkomstig een geluid dat de mens even luid beoordeelt als een 1000 Hz toon 
van een bepaald geluidsdrukniveau. Deze curven worden isofonen genoemd en worden 
weergegeven in figuur 1. 
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Figuur 1: Weergave van isofonen (Botteldooren &  Van  Renterghem, 2011) 

Op basis van deze curven worden filters gebouwd die de objectieve meetwaarde aanpassen 
aan de subjectieve indruk van de mens. Een A-filter volgt de isofoon van 40 foon (in de figuur 
aangeduid in het roze). Het geluidsdrukniveau gemeten met een A-filter wordt uitgedrukt in 
dB(A) (Botteldooren &  Van Renterghem, 2011). 
 

3.3. Equivalent continu A-gewogen 
geluidsdrukniveau (L Aeq,T) 

 
Sommige geluiden kunnen sterk fluctueren over een bepaalde tijdsperiode. Het equivalent 
geluidsdrukniveau is het constante  geluidsdrukniveau gedurende een tijdsinterval T dat 
overeenkomt met het werkelijk  gemeten geluidsdrukniveau gedurende hetzelfde tijdsinterval 
T, op basis van de energie-inhoud. Dit wordt weergegeven in figuur 2. Indien tevens wordt 
rekening gehouden met de A-filter, wordt dit het equivalent continu A-gewogen 
geluidsdrukniveau genoemd (Botteldooren &  Van Renterghem, 2011). 
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Figuur 2: Illustratie van het equivalent geluidsdru kniveau (Botteldooren & Van Renterghem, 2011). 

 

4. Wetgevend kader 
 
Nieuwe technologieën m.b.t. elektriciteitsproductie, waaronder ook windenergie, ondervinden 
tal van obstakels om zich te lanceren op de markt en aansluiting te vinden op de huidige 
elektriciteitsnetwerken. Om die reden werkte de EU een richtlijn uit m.b.t. de integratie van 
elektriciteitsproductie van hernieuwbare bronnen, nl. de EC Directive 2001/77/EC. Deze 
richtlijn had o.a. als doel om 21% van de elektriciteitsvraag van de EU te dekken door 
hernieuwbare energiebronnen tegen 2010.  
 
De EC Directive 2001/77/EC is ondertussen echter vervangen door een recent 
goedgekeurde richtlijn m.b.t. hernieuwbare energie. De belangrijkste doelen van deze 
richtlijn zijn: 

- 20% van de energievraag van de EU moet afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen 
tegen 2020. 

- Dit doel wordt verdeeld over de lidstaten zodat het gemiddelde van de lidstaten 20% 
bedraagt.  

- De lidstaten moeten de door de EU toegewezen percentages vertalen in nationale 
doelstellingen en ervoor zorgen dat ze tegen 2011-2012 reeds 20% van deze weg 
hebben afgelegd (ten opzichte van 2005), tegen 2013-2014 moeten ze 30% van de 
weg afgelegd hebben, tegen 2015-2016 moet dit 45% bedragen en tegen 2017-2018 
moet dit 65% bedragen. 

- De lidstaten worden toegelaten om flexibiliteitsmechanismen te gebruiken om hun 
nationale doelstellingen te behalen.  

 
De lidstaten moeten de EU verzekeren dat ze deze doelstellingen zullen halen d.m.v. het 
opstellen van een nationaal actieplan (NAP). Deze NAP’s moeten o.a. maatregelen bevatten 
die aantonen hoe een lidstaat zal omgaan met barrières bijvoorbeeld op administratief vlak of 
bij moeilijkheden om windenergie aan te sluiten op het bestaande elektriciteitsnet, enz. 
Indien een lidstaat geen gepast NAP heeft klaarliggen, kan de Europese Commissie deze 
lidstaat vervolgen voor overtreding. Ook wanneer een lidstaat er niet in slaagt om de 
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tweejaarlijkse tussenliggende doelstellingen te behalen, worden er maatregelen getroffen. In 
dat geval zal de lidstaat een aangepast nieuw NAP moeten voorleggen aan de Europese 
Commissie waarin toelichting wordt gegeven over hoe de achterstand zal worden 
goedgemaakt (European Wind Energy Association, 2011). 
 
België, en dus ook Vlaanderen, zal ook zijn steentje moeten bijdragen. Om een wildgroei aan 
windturbines tegen te gaan, werd het Windplan Vlaanderen opgesteld. Het Windplan 
Vlaanderen is een eerste studie over windenergie in Vlaanderen waarin regio’s worden 
aangeduid die geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines. Hierbij wordt rekening 
gehouden met tal van factoren, nl.: 

- Vogel- en habitatrichtlijngebieden 
- Beschermde monumenten en landschappen 
- Buffergebieden (industriebuffers, woonbuffers, natuurbuffers, 

vogelrichtlijngebiedbuffers) 
- Luchtvaart 
- Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend 

Netwerk (IVON) 
- Stiltegebieden 
- Zonering van de gewestplannen 
- … 

 
Op basis van dit Windplan Vlaanderen (Cabooter, Dewilde & Langie, 2005), zijn provincies in 
staat om een provinciaal beleidskader uit te werken. Dit provinciaal beleidskader is een 
onderdeel van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. Dit beleidskader omvat o.a. de stand 
van zaken over windenergie in de provincie, de visie van de provincie voor de toekomst en 
een actieprogramma (Provincie Oost-Vlaanderen, 2012a).  
 
Case-study: In de provincie Oost-Vlaanderen bevinden zich momenteel 48 windturbines. Dit 
zal verder uitgebreid worden met 70 extra windturbines. Voor de inplanting van deze 
windturbines werden zones geselecteerd op basis van het Windplan Vlaanderen, nl. de zone 
Maldegem-Eeklo en de Zone E40. Vervolgens heeft de provincie de keuze tussen 
verschillende benaderingen die hen dezelfde hoeveelheid energie opleveren: ofwel een groot 
aantal kleine windturbines ofwel een kleiner aantal grote windturbines. Tenslotte moet er ook 
en keuze gemaakt worden omtrent de inplanting van deze windturbines: lijnopstelling of 
clusteropstelling. Momenteel worden verschillende scenario’s overwogen en voorgelegd aan 
verschillende belangengroepen, natuurverenigingen en lokale besturen. Dit gebeurt in een 
aantal infovergaderingen waar uitleg wordt gegeven en waar plaats is voor debat (Provincie 
Oost-Vlaanderen, 2012b). 
 
Voortaan zal er enkel een geldige vergunning kunnen worden afgeleverd indien de 
windturbine zich in één van de door de provincies in het beleidskader vastgelegde zones 
bevindt. Naast de noodzaak tot een milieuvergunning is bij het plaatsen van een windturbine 
in een aantal gevallen (klasse 1) tevens een project-MER verplicht (Sanctorum & Peeters, 
2010). 
 
M.b.t. de milieuvergunning die moet worden aangevraagd, worden windturbines ingedeeld in 
verschillende klassen. Deze indeling gebeurt volgens de indelingslijst van Vlarem I (20.1.6): 

- Windturbines met een elektrisch vermogen van 300 kW t.e.m. 500 kW, zijn klasse 3 
inrichtingen 

- Windturbines met een elektrisch vermogen van 500 kW t.e.m. 5000 kW, zijn klasse 2 
inrichtingen 

- Windturbines met een elektrisch vermogen van meer dan 5000 kW vallen onder 
klasse 1 inrichtingen. Een milieucoördinator B is hier vereist. Bovendien zal in dit 
geval het Vlaams Energieagentschap zijn advies verstrekken in het verlenen van een 
milieuvergunning. 
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Verder stelt Vlarem I ook extra eisen aan inrichtingen met 4 windturbines of meer die een 
aanzienlijke invloed hebben of kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied en 
inrichtingen met 20 windturbines of meer. Voor hen gelden dezelfde eisen als de hierboven 
vermelde klasse 1 inrichtingen. 
 
Eenmaal de milieuvergunning is afgeleverd, moeten de windturbines nog aan verschillende 
exploitatievoorwaarden voldoen. Deze voorwaarden voor windturbines zijn terug te vinden in 
Vlarem II (afdeling 4.5. en 5.20.5). Voor windturbines zijn er, in afwijking met de bepalingen 
in hoofdstuk 4.5., geen geluidsnormen van toepassing. In de milieuvergunning kunnen wel 
(bijkomende) geluidsemissiegrenswaarden worden opgelegd in functie van de 
omgevingssituatie.  
 
Ondanks de doelstellingen die Vlaanderen moet behalen op vlak van windenergie, blijkt het 
plaatsen van windturbines al bij al niet zo eenvoudig. Om de ontwikkeling van windenergie in 
Vlaanderen op te volgen en om te zorgen voor een breed draagvlak voor windenergie werd 
de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) in het leven geroepen. De VWEA tracht de 
verschillende actoren in de windenergiesector te verenigen, met name studiebureaus, 
projectontwikkelaars, windparkuitbaters, toeleveringsindustrie, overheid en bedrijven met 
interesse voor windenergie. In 2009 rapporteerde de VWEA een bedroevend jaar op vlak 
van windenergie. Nog niet de helft van de geplande windturbines kon toen worden 
geïnstalleerd. De VWEA vestigde daarom de aandacht op een aantal knelpunten, o.a.: 

- Een eenheidsvergunning i.p.v. aparte milieu- en bouwvergunningen (zodat 
windturbines sneller kunnen worden ingeplant) 

- Gepaste milieunormen in Vlarem 
- Een volwassen beleidsafweging bij de vergunningsverlening 
- Kennisopbouw inzake de hinder van windturbines voor luchtverkeer 
- Een actualisatie van de visie op de risico-inschatting inzake natuur 
- Duidelijke afspraken inzake ruimtelijke ordening (VWEA, 2012). 

 
Als reactie hierop werd door de heren Hermes Sanctorum en Dirk Peeters in het Vlaams 
Parlement in november 2010 een “voorstel tot decreet houdende de bevordering van 
windenergie in Vlaanderen, de oordeelkundige plaatsing van windturbines en de participatie 
van burgers bij de realisatie van windturbines” ingediend (Sanctorum & Peeters, 2010). In 
mei 2011 organiseerde de Commissie Energie van het Vlaams Parlement een aantal 
hoorzittingen waarin o.a. de knelpunten m.b.t. windenergie ter sprake kwamen (VWEA, 
2012). Windenergie is momenteel een hot topic en zit in de lift maar Vlaanderen heeft echter 
nog een lange weg af te leggen met vallen en opstaan.  
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5. Code van goede praktijk 
 
Zoals al eerder gebleken is, komt er heel wat kijken bij het inplanten van windturbines. 
Geluid is daarbij één van de aspecten die bijzondere aandacht vereist, vooral voor 
omwonenden. In deze studie gaan we hier verder op in. Om een degelijke studie te kunnen 
opbouwen, moeten opnames van windturbinegeluid worden gemaakt. Voor de uitvoering van 
deze opnames is het aangeraden rekening te houden met de code van goede praktijk. 
Volgende richtlijnen, die vermeld staan in de code van de goede praktijk, zijn van toepassing 
op de geluidsopnames van windturbines in deze studie. 
 
Richtlijnen m.b.t. propagatiecondities: 

- Het meten/opnemen van windturbinegeluid gebeurt bij voorkeur bij een windsnelheid 
van 8m/s. 

- De verticale temperatuursgradiënt in de laagste 10 m van de atmosfeer moet tussen -
0,05°C/m en 0,05°C/m liggen. De temperatuursgradiën t is hoofdzakelijk afhankelijk 
van de windsnelheid, de positie van de zon en de wolkbedekking. Aan deze 
voorwaarde kan worden voldaan indien er gemeten wordt op volgende momenten: 

o Gedurende de nacht: vanaf één uur voor zonsondergang tot één uur na 
zonsopgang. 

o Gedurende de dag: vanaf één uur na zonsopgang tot één uur voor 
zonsondergang en met een wolkbedekking van > 4/8.  

- De windrichting mag maximum 45° afwijken van de r ichting van de windturbine ten 
opzichte van de receptor. 

 
Richtlijnen m.b.t. de akoestische instrumenten: 

- De diameter van de microfoon mag niet groter zijn dan 13 mm. 
- De tijdsweging van de microfoon moet ingesteld zijn op ‘F’ en de duur van de 

referentieperiode moet 10 minuten bedragen. 
- Het instrument moet een frequentiebereik hebben van 45 tot 5600 Hz. 
- De akoestische kalibrator moet een nauwkeurigheid hebben van kleiner of gelijk aan 

0,3 dB binnen het temperatuursbereik waarin het wordt gebruikt. 
- Bij het opnemen van data, moet de signal-to-noise ratio van de recorder ten minste 

50 dB bedragen. 
 
Richtlijnen m.b.t. windafscherming: 

- Indien de microfoon vrij is opgesteld, moet de windafscherming bestaan uit een 
eerste en, waar nodig, een tweede windscherm. Het eerste windscherm moet 
bestaan uit een opencellig schuimmateriaal met een diameter van ongeveer 90 mm, 
die rond het diafragma van de microfoon is gecentreerd. Het tweede windscherm 
moet enkel indien nodig worden gebruikt, bijvoorbeeld om de signal-to-noise ratio op 
lage frequenties te verbeteren. Het tweede windscherm kan bijvoorbeeld bestaan uit 
een sferisch kapsel van draden van 250 mm diameter, omgeven met een laag van 25 
mm dikte uit opencellig schuimmateriaal met een porositeit van 4 tot 8 poriën per 10 
mm.  

 
Richtlijnen m.b.t. kalibratie en verificatie: 

- De complete akoestische meetketen moet voor minimum één frequentie voor en na 
de metingen worden gekalibreerd.  
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Richtlijnen tijdens het meten: 
- Een vrij opgestelde microfoon meet bij voorkeur op een hoogte van ofwel 1,2 - 1,5 m 

ofwel 5,0 m. Hierbij gelden twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de signal-
to-noise ratio groot genoeg moet zijn, d.w.z. minimum 3 dB en bij voorkeur 6 dB of 
hoger. De tweede voorwaarde is dat de afstand tot alle mogelijke reflecterende 
oppervlakken groot genoeg moet zijn. 

- Opdat het geluid afkomstig van reflecties zou kunnen worden verwaarloosd, moet de 
microfoon zich in een positie bevinden waar het geluid afkomstig van reflecties van 
nabije verticale oppervlakken, meer dan 6 dB lager is dan het geluid afkomstig van de 
windmolen. Eenvoudige regels kunnen hiervoor worden toegepast:  

o Indien de microfoon zich bevindt in een gebied met uitgesproken reflecties 
(zoals in figuur 3) dan kunnen reflecties afkomstig van een nabij oppervlak 
worden verwaarloosd indien de afstand van de microfoon tot dit oppervlak 
groot is in vergelijking met de dimensies van het reflecterend oppervlak. Het 
gereflecteerde geluid is 6 dB lager indien TFM ≥  2*TM (zie figuur 1). 
Bijvoorbeeld: Reflecties afkomstig van een oppervlak van 4 m x 8 m kunnen 
worden verwaarloosd indien de afstand van dit oppervlak tot de microfoon 
groter is dan 50 m. 

 
Figuur 3: Situatie waarin de microfoon zich in een g ebied met uitgesproken reflecties 
bevindt (Ljunggren, 1997, p. 45).  

o Indien de microfoon zich bevindt buiten het gebied met uitgesproken reflecties 
(zie figuur 4), gelden de wetten van de geometrische akoestiek op voorwaarde 
dat het reflecterend oppervlak glad is. In de praktijk is het reflecterend 
oppervlak vaak niet glad maar oneffen waardoor geluid in alle mogelijke 
richtingen wordt gereflecteerd. Indien er geen verdere informatie beschikbaar 
is, kunnen dezelfde criteria als in het gebied met uitgesproken reflecties 
worden gehanteerd. 
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Figuur 4: Situatie waarin de microfoon zich buiten h et gebied met uitgesproken reflecties 
bevindt (Ljunggren, 1997, p. 46). 

o Indien de microfoon zich naast een gebouw bevindt, tonen veldstudies aan 
dat reflecties mogen worden verwaarloosd indien de afstand tussen de 
microfoon en het gebouw minimum 5 m bedraagt. Dit is in figuur 5 
aangegeven. 

 
Figuur 5: Situatie waarbij de microfoon zich naast e en gebouw bevindt (Ljunggren, 1997, p. 47). 

- De windsnelheid kan uit de elektrische output van de windmolen worden bepaald of 
kan d.m.v. een anemometer die nabij de windturbine in een onverstoorde positie is 
geplaatst, worden gemeten. Figuur 6 illustreert de positie van de anemometer en de 
microfoon ten opzichte van verschillende windturbineopstellingen. De windsnelheid 
moet steeds bij de dichtstbijzijnde windturbine worden gemeten.  
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Figuur 6: Positie van de anemometer en de microfoon ten opzichte van de windturbine 
(Ljunggren, 1997, p. 19). 

 
- Indien de windsnelheid d.m.v. een anemometer wordt bepaald (↔ berekeningen op 

basis van de elektrische output), moet de windsnelheid worden gemeten op een 
hoogte boven de lokale grond die gelijk is aan de hoogte van het rotorcentrum ± 25%. 
De anemometer mag in geen geval lager dan 10 m worden geplaatst.  

- Bij voorkeur worden de metingen niet uitgevoerd indien er sneeuw aanwezig is op de 
grond (Ljunggren, 1997, pp. 9-30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

6. Invloed van geluid op de mens 
 
Niet alle geluid wordt als aangenaam of gewenst ervaren, in dit laatste geval wordt geluid 
eerder gecategoriseerd als lawaai. Lawaai kan verschillende effecten bij mensen teweeg 
brengen. Deze effecten kunnen in drie grote categorieën worden onderverdeeld: 

- Ten eerste, kan lawaai subjectieve effecten met zich meebrengen zoals ergernis, 
irritatie, ontevredenheid, … 

- In de tweede plaats kan lawaai interageren met de activiteiten waarmee de persoon 
op dat moment bezig is. Lawaai kan bijvoorbeeld leiden tot de onderbreking van een 
gesprek, slaapverstoring, leerproblemen, … 

- Tot slot, kan lawaai eveneens fysiologisch vaststelbare effecten veroorzaken zoals 
angstigheid, tinnitus (oorsuizen), gehoorschade, … (Rogers, Manwell & Wright, 2006, 
p. 3). 

 
Al deze symptomen worden vaak samengenomen onder de term ‘wind turbine syndroom’ en 
zijn voornamelijk het resultaat van de laag frequente geluiden afkomstig van de windturbine 
(Salt & Hullar, 2010).  
 
Een aantal factoren beïnvloeden de mate waarin deze effecten zich voordoen. Modellen voor 
geluidshinder onderscheiden doorgaans twee soorten factoren: akoestische factoren en niet-
akoestische factoren.  
De akoestische factoren omvatten: 

- De sterkte van een binnendringend lawaai, rekening houdend met de frequentie en 
de tijdsverandering 

- De karakteristieken van het achtergrondgeluid wanneer het beschouwde lawaai niet 
aanwezig is (bv. stedelijk, platteland, …) 

De niet-akoestische factoren omvatten: 
- De graad van concentratie van de luisteraar 
- De ingesteldheid en de stemming van de luisteraar m.b.t. het lawaai 

 
Indien deze factoren worden toegepast op het geluid afkomstig van windturbines, resulteert 
dit concreet in volgende vragen: Hoe ver is de windturbine verwijderd van de woning of 
m.a.w. hoe sterk is het geluid?, Heeft de luisteraar zelf aandelen in de windturbine of krijgt hij 
korting op groene stroom afkomstig van de windturbine?, Is de luisteraar snel gestoord door 
geluid of in een gestresseerde toestand?, enz. Deze elementen zullen de mate van hinder 
mee bepalen. In wat volgt, wordt er dieper ingegaan op de verschillende effectcategorieën 
(Botteldooren &  Van Renterghem, 2011, pp. 11-19). 
 

6.1. Subjectieve effecten 
 
Geluid zorgt voor een extra stimulus in de omgeving waarin de persoon zich reeds bevindt. 
Bij een te grote hoeveelheid stimuli, hebben mensen de neiging om stimuli te filteren of te 
blokkeren. Dit leidt vaak tot onverschilligheid, antipathie en gebrek aan samenwerking. 
Geluid op zichzelf is onvoldoende om tot deze effecten te leiden maar samen met andere 
stimuli kan geluid het gedrag van personen wel beïnvloeden. Zo kan geluid ervoor zorgen 
dat personen die al enigszins agressief zijn, nog agressiever worden. Een hoog 
stimulusgehalte kan verder ook leiden tot een verminderde behulpzaamheid.  
 
De mate waarin de persoon in kwestie in staat is om het geluid in zijn omgeving te 
beheersen, is ook een belangrijk gegeven. Indien mensen geen invloed hebben op de 
geluidsniveaus in hun omgeving, kan dit leiden tot gevoelens van hulpeloosheid. Deze 



28 

 

gevoelens van hulpeloosheid zijn op hun beurt dan een bijkomende reden waarom mensen 
minder behulpzaam zijn bij blootstelling aan hoge geluidsniveaus.   
Blootstelling aan geluid is één ding, blootstelling aan ongewenst geluid (lawaai) is nog een 
ander ding. Lawaai kan op die manier ook gevoelens van ergernis en irritatie opwekken 
(Devilee, Maris & van Kamp, 2010, pp. 41-44). 
 

6.2. Interactie met activiteiten 
 
Hinder in de vorm van ergernis, irritatie, … is behoorlijk subjectief. Eenmaal lawaai hinder 
veroorzaakt door de interageren met de activiteiten waarmee de persoon bezig is, kan er een 
duidelijk effect worden vastgesteld dat minder subjectief is. Door middel van sociologische 
studies kan dergelijke vorm van hinder in kaart worden gebracht. In sociologische studies 
wordt zo onder meer het percentage ernstig gehinderden bepaald. Soms kijken 
onderzoekers ook naar het aantal reacties/klachten/acties van personen die hinder 
ondervinden als gevolg van lawaai in de nabijheid van hun woning. Er is immers een 
positieve correlatie tussen beide. 
 
Lawaai kan op verschillende manieren interageren met activiteiten, de belangrijkste 
interacties worden hieronder kort toegelicht: 

- Verstoring van spraakcommunicatie: Het verstaan van spraak wordt o.a. beïnvloed 
door: 

o De wijze van spreken (articulatie, …) 
o De bekendheid van de luisteraar met de gesproken taal 
o Sterkte van de spraak/spraakniveau 
o Afstand tussen de spreker en de luisteraar 
o Visueel contact tussen spreker en luisteraar 
o Akoestische omgeving (nagalm, …) 
o Karakteristieken van het omgevingsgeluid 
o Hoormogelijkheden van de luisteraar 

- Effect op leerprocessen: Lawaai kan een effect hebben op leerprocessen omdat het 
o.a. kan zorgen voor afleiding, het beïnvloed de efficiëntie en nauwkeurigheid 
waarmee taken zoals lezen en rekenen worden uitgevoerd, enz. 

- Effect op werkprestaties: Lawaai heeft een invloed op werkprestaties op verschillende 
manieren:  

o Lawaai beïnvloedt het alertheidsniveau. 
o Lawaai heeft een invloed op mentale functies zoals horen, zien en onthouden. 
o Lawaai heeft een invloed op de gebruikte strategie, zo houdt men sterker vast 

aan eerder ontwikkelend strategieën en krijgen taken die prioriteit hadden nog 
sterkere prioriteit. 

o Lawaai zorgt voor een neiging tot extremer oordelen en een grotere mate van 
zekerheid. 

- Slaapverstoring: Slaapverstoring is meestal het gevolg van intermitterend geluid dan 
van continu geluid. Lawaai kan het inslapen verhinderen of kan zorgen voor een 
overgang van een diepe naar een lichtere fase in de slaap. Lawaai kan tevens zorgen 
voor ontwaken. De wekdrempel ligt bij kinderen zo’n 10 dB(A) hoger dan bij 
volwassenen of ouderen (Botteldooren &  Van Renterghem, 2011, pp. 11-19). 
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6.3. Fysiologisch vaststelbare effecten 
 
Lawaai kan enerzijds auditieve effecten en anderzijds niet-auditieve effecten veroorzaken. 
De auditieve effecten spreken het meest voor zich. Bij blootstelling aan een hoog 
geluidsniveau gedurende een korte periode, kan een tijdelijke verhoging van de 
gehoordrempel zich voordoen. Bij lange of veelvuldige blootstelling aan een hoog 
geluidsniveau is het mogelijk dat permanente gehoorschade optreedt. De niet-auditieve 
effecten zijn vaak minder duidelijk en moeilijker aan te tonen in studies. Over volgende niet-
auditieve effecten zijn onderzoekers het echter eens: 

- Angstverschijnselen en schrik 
- Veranderingen in bloedstroom, hartsnelheid, ademhaling en huidgeleidbaarheid 
- Hoge bloeddruk, hartkwalen, stressgevoeligheid (veranderingen in stresshormonen), 

laag geboortegewicht, psychiatrische klachten, hypertensie (vanaf 65 à 75 dB(A)) 
Deze opsomming van effecten is uiteraard niet limitatief. De eerste twee groepen van 
effecten doen zich vooral voor bij kortstondige blootstelling aan lawaai en zijn nog 
omkeerbaar. De laatste groep van effecten doet zich voor bij langdurige blootstelling aan 
lawaai en is soms niet meer omkeerbaar (Botteldooren &  Van Renterghem, 2011, pp. 20-
21). 
 

7. Kenmerken van windturbinegeluid 
 
Windturbinegeluid kan soms tot meer dan 1900 meter ver worden waargenomen (Van den 
Berg, 2004, p. 965). De amplitude van het geluid hangt sterk samen met de verschillen in 
windsnelheden die gecreëerd worden door het telkens passeren van de rotorbladen. Deze 
modulaties (veranderingen) in de amplitude van het geluid zorgen ervoor dat het geluid 
gemakkelijker door het menselijk oor kan worden gedetecteerd dan bijvoorbeeld een 
constant geluid (Pedersen er al., 2010, p. 2520). 
 
Het geluid afkomstig van windturbines bestaat uit verschillende componenten. Er kunnen 4 
componenten worden onderscheiden: 

- Een eerste, belangrijke component van windturbinegeluid is de tonale component. 
Tonaal geluid is geluid met een discrete, afzonderlijke frequentie. Deze tonale 
component kan het resultaat zijn van luchtstromen langs gaten of spleten in de 
windturbine maar kan ook veroorzaakt worden door draaiende tandwielen in de 
windturbine. 

- Een tweede component is de breedband component. Dit geluid wordt gekenmerkt 
door een continue distributie van de geluidsdruk en wordt vaak beschreven als een 
‘zwiepend’ geluid. De breedbandcomponent bevat enkel frequenties boven de 100 
Hz. 

- De derde component omvat het geluid met de lage frequenties. Lage frequenties zijn 
gelegen tussen 20 en 100 Hz. Dit laag frequent geluid wordt vooral toegeschreven 
aan windturbines met rotoren die wind afwaarts van de windturbinemast zijn 
gesitueerd. 

- De vierde component omvat alle impulsgeluiden. Dit zijn korte akoestische geluiden. 
Ze kunnen verschillen in amplitude.  

 
Sinds kort schrijft men ook nog een vijfde component toe aan windturbinegeluid. Deze vijfde 
component omvat het infrageluid afkomstig van de windturbine. Infrageluid is geluid dat 
onder de hoorbaarheidsgrens van de mens ligt. Geluiden met een frequentie lager dan 20 Hz 
worden over het algemeen als infrageluiden beschouwd. Kenmerkend aan infrageluid is dat 
het veel verder propageert (zich voortplant). Het menselijk oor kan bovendien de afkomst 
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van infrageluiden niet onderscheiden of in verband brengen met een specifieke locatie 
omwille van de lange golflengte van de geluiden.  
 
Het infrageluid afkomstig van windturbines krijgt momenteel veel aandacht. De primaire 
menselijke respons op infrageluid is ergernis of hinder afkomstig van drie mogelijke 
mechanismen: 

- Het infrageluid veroorzaakt een gevoel van statische druk. 
- Het infrageluid heeft een maskerend effect voor midden en hoge frequenties (bv. 

spraakfrequenties). 
- Het infrageluid veroorzaakt het rammelen van deuren, ramen en andere materialen 

met lage resonantiefrequenties. 
 
De mate waarin deze mechanismen resulteren in secundaire effecten is afhankelijk van de 
intensiteit van het infrageluid: 

- Voor een intensiteit van 90 dB of lager, werd er geen bewijs gevonden voor de eerder 
vermelde, ongunstige effecten.  

- Voor een intensiteit van 115 dB stelde men volgende bijkomende symptomen vast: 
vermoeidheid, hypertensie, abdominale (ventraal) symptomen en apathisch zijn. 

- Bij een intensiteit van 120 dB bij 10 Hz werd de pijngrens vastgesteld. 
- Bij intensiteitsniveaus van 120 à 130 dB en hoger, veroorzaakte blootstelling 

gedurende 24u ook fysiologische schade (Rogers et al., 2006, p. 8-10). 
 
Figuur 7 is een weergave van het frequentiespectrum van het windturbinegeluid dat in deze 
studie werd gebruikt. Zoals te zien is, bevinden de dominante frequenties zich rond 2kHz. Dit 
is het ‘zwiepende’ geluid dat veroorzaakt wordt door de schoepen van de windturbine. We 
zien ook een piek rond 100Hz, dit is de resonantie van de mast van de windturbine. (Opm.: 
De geluidsniveaus op de verticale as zijn slechts relatief.) 
 

 
 
Figuur 7: Frequentieanalyse van het opgenomen windt urbinegeluid, gegenereerd uit Audacity. 
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8. Bronnen van windturbinegeluid 
 
Windturbinegeluid kan in twee categorieën worden ingedeeld al naargelang de bron die het 
geluid veroorzaakt. Deze twee categorieën zijn enerzijds de mechanische geluiden en 
anderzijds de aerodynamische geluiden. Mechanische geluiden zijn geluiden afkomstig van 
de interactie van de verschillende componenten van de turbine met elkaar. Aerodynamische 
geluiden daarentegen, worden veroorzaakt door de luchtstroom rond de schoepen van de 
turbine. In volgende paragrafen worden deze bronnen van geluid verder toegelicht. 
 

8.1. Mechanische geluiden 
 
Mechanische geluiden kunnen afkomstig zijn van: 

- De tandwiel box 
- De generator 
- De koers drijfveren (yaw drives) 
- De ventilator voor afkoeling 
- Hulpstukken (bv. hydraulica) 

 
Mechanische geluiden bestaan voornamelijk uit een tonale component en eventueel een 
breedband component. De turbinemast, de schoepen en het middelpunt van de schoepen, 
zijn belangrijke factoren in de voortplanting van deze mechanische geluiden aangezien ze de 
ontstane geluiden kunnen versterken. De voortplanting van de geluiden kan ofwel via de 
lucht ofwel via contact gebeuren. Voortplanting van geluid via de lucht houdt in dat het geluid 
rechtstreeks van de bron in de lucht wordt gepropageerd terwijl voortplanting via contact 
inhoudt dat het geluid eerst via andere structurele componenten wordt gepropageerd 
alvorens het in de lucht wordt uitgestraald. In geval van mechanische geluiden is de tandwiel 
box de belangrijkste bron (Rogers et al., 2006, p. 10-11). 
  

8.2. Aerodynamische geluiden 
 
Vergeleken met de mechanisch ontstane geluiden, hebben de aerodynamische geluiden het 
grootste aandeel in het totale geluidsniveau dat door windturbines wordt veroorzaakt. Over 
het algemeen neemt het aerodynamisch geluid toe met de draaisnelheid van de rotor.  Het 
aerodynamisch geluid bestaat voornamelijk uit een breedband component. Aerodynamisch 
geluid wordt veroorzaakt door een groot aantal complexe stromingsfenomenen rond de 
schoepen van de turbine, zoals weergegeven in figuur 8 (Rogers et al., 2006, p. 11-12).  
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Figuur 8:  Verschillende stromingspatronen rond de s choep van een windturbine (Rogers et al., 2006, p. 
12). 

Deze stromingspatronen worden op verschillende manieren veroorzaakt, nl.: 
- Door aerodynamische interactie tussen de mast en de schoepen 
- Door interactie met opwaartse atmosferische turbulentie en de voorste rand van de 

schoep (=leading edge) 
- Door interactie tussen de achterste rand van de schoep (=trailing edge) en de 

turbulente atmosferische grenslaag 
 
Het aerodynamisch geluid dat veroorzaakt wordt door de achterste rand van de schoep blijkt 
in de studie van Oerlemans et al. (2007) het meest dominant aanwezig. Omdat 
windturbinegeluid één van de belangrijkste barrières is voor de wijdverspreide toepassing 
van windenergie, stelde Europa een project op om onderzoek te doen naar deze dominante 
bron van geluid bij windturbines. Dit project werd het SIROCCO project genoemd en heeft 
als voornaamste doel om nieuwe schoepen te ontwikkelen waarbij het geluid afkomstig van 
de achterste rand van de schoep minimaal is. Het nieuw design was reeds effectief op 
schaalmodel maar werd nog niet op volle schaal getest (Oerlemans et al., 2007).  
 
Uit het onderzoek van Oerlemans et al. (2007) blijkt eveneens dat het geluid dat 
geproduceerd wordt door de neergaande schoep tot 10 dB luider kan gaan dan het geluid 
afkomstig van een opwaarts gaande schoep. Het belangrijkste aandeel van het geluid wordt 
dus geproduceerd tijdens de neergaande beweging. Verder werd ook de invloed van de 
ruwheid van een schoep op het geproduceerde geluid onderzocht. Hoe ruwer de schoep, 
hoe luider het geproduceerde geluid. Dit kan variëren van een verschil van 3,6 dB(A) bij een 
schoep met duidelijke oneffenheden tot een verschil van 0,1 dB(A) indien de schoep slechts 
kleine oneffenheden bevat zoals vuil en insecten (ten opzichte van een schoongemaakte 
schoep) (Oerlemans et al., 2007). 
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9. Factoren die de waarneming van 
windturbinegeluid beïnvloeden 

 

9.1. Maskering 
  
Maskering omvat de aanwezigheid van een tweede geluid waardoor het eerste geluid minder 
goed kan worden waargenomen. Maskering kan zowel een positieve als een negatieve 
invloed hebben. Wanneer het geluid van een autosnelweg, een gesprek tussen personen 
maskeert, spreekt het voor zich dat de maskering ongewenst is en een negatieve connotatie 
heeft. Indien echter het geluid van een windturbine kan gemaskeerd worden door 
bijvoorbeeld vegetatiegeluiden, zal de maskering eerder als positief worden ervaren.  
 
Bij maskering spelen de werking van het binnenoor en de werking van het centrale 
zenuwstelsel een belangrijke rol. Op basis van deze twee aspecten kunnen twee types 
maskering worden onderscheiden, nl. energetische maskering en informatieve maskering. 
Beiden worden hieronder verder toegelicht. Beide types van maskering kunnen zowel 
losstaand van elkaar als samen voorkomen. 
 

9.1.1. Energetische maskering 
 
Energetische maskering speelt zich vooral af in het binnenoor en treedt op wanneer beide 
geluiden een nabijgelegen frequentie hebben. De fysiologische verklaring voor energetische 
maskering ligt namelijk bij het basilaire membraan. Blootstelling aan een geluid brengt het 
basilaire membraan, gelegen in het slakkenhuis in het binnenoor, aan het trillen. Door de 
trilling zal het basilaire membraan vervormen. De stijfheid van het basilaire membraan alsook 
de hoeveelheid vloeistof in het slakkenhuis varieert naarmate de plaats in het slakkenhuis. 
Hierdoor verschilt de resonantiefrequentie van het basilair membraan op verschillende 
plaatsen. Lage frequenties laten vooral het uiteinde van het membraan trillen, terwijl hoge 
frequenties eerder worden waargenomen in het begin van het membraan. Indien het 
membraan reeds aan het trillen is gebracht op een bepaalde plaats (kenmerkend voor de 
frequentie), zal een tweede geluid met nabijgelegen frequentie het membraan nog wel doen 
trillen maar deze trilling zal door de hersenen niet worden onderscheiden wegens de reeds 
aanwezige trilling. 
 
Het maskerende geluid bestaat bij voorkeur niet uit een zuivere toon maar uit een 
frequentieband, die wordt gekenmerkt door een centrale frequentie. Geluiden die gelegen 
zijn in deze frequentieband en waarvan het geluidsdrukniveau lager ligt dan dat van het 
maskerend geluid, kunnen worden gemaskeerd. Opmerkelijk is echter dat geluiden met een 
frequentie die gelegen is boven deze centrale frequentie maar nog steeds binnen de 
frequentieband van het maskerend geluid, gemakkelijker worden gemaskeerd dan geluiden 
met een frequentie die onder de centrale frequentie in de frequentieband gelegen zijn. Het 
maskeringseffect is dus niet symmetrisch ten opzichte van de centrale frequentie in de 
frequentieband van het maskerend geluid. 
 
Bovendien beperkt het maskeringseffect zich niet enkel tot de periode waarin beide geluiden 
aanwezig zijn. Nadat het maskerend geluid werd weggenomen, zal het maskeringseffect 
slechts geleidelijk aan afnemen. 
 
Verder neemt het maskeringseffect ook toe naarmate het geluidsniveau van het maskerende 
geluid groter wordt (Botteldooren &  Van Renterghem, 2011, p. 9-10). 
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9.1.2. Informatieve maskering 
 
Bij informatieve maskering heeft, in tegenstelling tot energetische maskering, het centrale 
zenuwstelsel de belangrijkste invloed. Bij informationele maskering speelt ook de inhoud van 
beide geluiden een rol. Zo kan de inhoud van het maskerende geluid ervoor zorgen dat het 
gemaskeerde geluid niet wordt herkend of verstaan, hoewel het wel nog hoorbaar is 
(Botteldooren & De Coensel, 2009). De aandacht wordt dus weggeleid van het eerste geluid 
door een tweede geluid toe te voegen. Zo kan het geluid geproduceerd door bijvoorbeeld 
een fontein naast een drukke baan, de aandacht afleiden van het geluid dat wordt 
veroorzaakt door de drukke baan zelf. Het geluid van de fontein wordt door vele mensen met 
een rustige omgeving geassocieerd zodat de totale geluidsomgeving als minder hinderlijk 
wordt ervaren (Botteldooren &  Van Renterghem, 2011). Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat 
de cognitieve en emotionele evaluatie van de geluidsomgeving en in het bijzonder, de 
betekenis die met het geluid wordt geassocieerd, een belangrijke rol speelt bij informatieve 
maskering. Een aantal studies (Pedersen et al., 2010; Rogers et al., 2006) toonden dan ook 
aan dat de houding  van de persoon (receptor) ten opzichte van de bron, een belangrijke 
invloed heeft op de mate waarin de geluidsbron als hinderlijk wordt ervaren. In het geval van 
windturbines, is de mate van ergernis door het windturbinegeluid bijvoorbeeld lager bij 
personen die economisch voordeel ondervinden van de windturbine dan bij personen die 
geen economisch voordeel ondervinden van de windturbine. Ondanks het verschil in houding 
ten opzichte van de windturbine, was er echter geen verschil tussen beide groepen in de 
mogelijkheid tot het horen en vaststellen van het windturbinegeluid. Naast de houding ten 
opzichte van de geluidsbron, kan ook de aanwezige hoeveelheid stress  in een persoon de 
mate van hindernis verhogen (Pedersen et al., 2010, p. 2522-2523). Tenslotte, speelt ook de 
aandachtstoestand  van de persoon in kwestie een belangrijke rol. Zo kan informatieve 
maskering worden verminderd door zich sterk te focussen op het storende geluid 
(Botteldooren & De Coensel, 2009).  
 
In het geval van informatieve maskering hoeft het maskerende geluid niet noodzakelijk luider 
te zijn dan het gemaskeerde geluid, bij energetische maskering is dit wel het geval. In het 
gegeven voorbeeld zal de fontein niet luider zijn dan het geluid afkomstig van het 
wegverkeer en zal toch zorgen voor minder hinder door het wegverkeer (Botteldooren &  Van 
Renterghem, 2011). 
 
Een tweede voorbeeld illustreert het verschil tussen energetische en informatieve maskering. 
Indien een persoon een speech geeft, kan een geluid bijvoorbeeld afkomstig van 
afbraakwerken in de buurt zorgen voor energetische maskering waardoor luisteraars de 
speech van de persoon niet meer horen. Bij informatieve maskering zal de speech hoorbaar 
blijven maar zullen de luisteraars de inhoud niet meer verstaan omdat de speech van 
bijvoorbeeld een andere persoon in de buurt zorgt voor verwarring/afleiding van de aandacht 
(Botteldooren &  Van Renterghem, 2011). 
 
Vaak kunnen geluiden niet helemaal energetisch gemaskeerd worden, in dat geval is 
informatieve maskering van groot belang. 
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9.2. Andere factoren dan maskering 
 

9.2.1. Directe zichtbaarheid van de windturbine 
 
In de studie van Pedersen & Waye (2007, p. 483-484) werd aangetoond dat de kans om het 
windturbinegeluid vast te stellen, toenam indien er minstens één windturbine vanuit het huis 
van de personen die deelnamen aan het onderzoek, zichtbaar was. De verklaring hiervoor 
ligt in het feit dat de gehoorde geluiden in verband worden gebracht met elementen in de 
omgeving. De visuele impact van windturbines mag dus zeker en vast niet worden 
verwaarloosd of onderschat.  
 
Het windturbinegeluid is niet alleen gemakkelijker vast te stellen indien de windturbine 
zichtbaar is, maar ook de mate van hindernis neemt toe indien de windturbine in beeld is. Zo 
leidt de verstoring van het landschap door de windturbine tot een hogere mate van ergernis. 
Dit verband werd reeds onderzocht door Shepherd et al. (2011) en wordt in figuur 9 
schematisch voorgesteld.  
 

 
Figuur 9: Schematische voorstelling van het verband tussen hinder als gevolg van windturbinegeluid en 
hinder als gevolg van het zien van de windturbine. 
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M.b.t. de visuele impact van windturbines speelt de opstelling van de windturbines een 
belangrijke rol. Volgende aandachtspunten moeten in acht worden genomen om de ergernis 
tot een minimum te beperken (Provincie Oost-Vlaanderen, 2012b): 
 

� De voorkeur gaat naar een witte of lichtgrijze constructie. Een vakwerkconstructie 
moet zoveel mogelijk worden vermeden. Een gestroomlijnde constructie heeft een 
veel rustiger uitzicht. 

 
 

� Alle turbines binnen eenzelfde cluster zijn bij voorkeur van hetzelfde type, dit komt 
rustiger over. 

 
 
 

� Alle turbines binnen één type hebben bij voorkeur dezelfde afmetingen. 
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� De turbines binnen eenzelfde cluster moeten zó worden ingesteld dat ze synchroon 
draaien. 

 
 

� De voorkeur gaat uit naar driebladige turbines i.p.v. tweebladige turbines omdat de 
horizon dan vlakker lijkt, wat een rustiger gevoel geeft. 

 
 
 
 

� Tot slot, moet ook aandacht geschonken worden aan de opstelling. Er zijn 
verschillende opstellingsmogelijkheden. De meest geschikte opstelling hangt af van 
de omgeving. De mogelijke opstellingen worden hier weergegeven: 
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9.2.2. Ontwerp van de windturbine 
 
Het ontwerp van de windturbine speelt een belangrijke rol in het voorkomen en reduceren 
van windturbinegeluid. Volgende methoden zorgen bijvoorbeeld voor een geluidsreductie 
van de mechanische geluiden: 

- Speciale afwerking van de tandwielen 
- Het gebruik van lage snelheid koelventilatoren 
- Montage van bepaalde componenten in het rotorhuis i.p.v. op grondniveau 
- Geluidsdempers en akoestische isolatie toevoegen aan het rotorhuis 
- Het gebruik van vibratie isolatoren en zachte steunen/voeten voor de 

hoofdcomponenten 
- Speciaal ontwerp van de turbine dat voorkomt dat geluid wordt overgedragen op de 

totale constructie 
 
Volgende methoden kunnen de aerodynamische geluiden reduceren: 

- Het toepassen van een lagere tipsnelheidsratio3 
- Lagere hoeken van de schoepen ten opzichte van de aanstromende luchtmassa 
- Een wind opwaarts rotorontwerp (zoals in figuur 10) 
- Variërende operationele snelheid van de turbine 
- Het gebruik van speciaal aangepaste sleepranden van de schoepen 

 
Figuur 10: Voorbeeld van een wind opwaartse en wind afwaartse rotor (Delft University of Technology, 
2011). 

Deze aanpassingen aan het ontwerp van de windturbine resulteerden de laatste jaren in een 
significante reductie van vooral het mechanische geluid in zowel breedband als de pure 
tonen. Dit heeft ertoe geleid dat het windturbinegeluid van moderne windturbines 
tegenwoordig vooral gedomineerd wordt door breedband aerodynamisch geluid (Rogers et 
al., 2006, p.13-14). 
 
Een recent voorbeeld van een aangepast ontwerp zijn de windturbines van Enercon. 
Enercon is een marktleider op gebied van de productie van windturbines. Het bedrijf 
produceert windturbines met een direct aangedreven generator waardoor een tandwielkast 
overbodig wordt. Dit zorgt voor een sterke reductie in mechanisch geluid. Om de generator 
te kunnen herbergen in het rotorhuis, hebben de windturbines van Enercon een typisch 
eivormig rotorhuis (zie figuur 11). Een ander typisch kenmerk van deze windturbines zijn de 
groene banden aan de voet van de mast om de windturbine beter in het landschap te doen 
passen (DunoAir, 2012). In deze studie zijn de bestudeerde windturbines eveneens van deze 
producent. 
 

                                                           
3
 De tip is het uiteinde van een schoep van de windturbine. 
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Figuur 11: Buitenkant en binnenkant van een windtur bine geproduceerd door Enercon (type E82) 
(DunoAir, 2012). 

 

9.2.3. Het terrein 
 
Het terrein tussen de geluidsbron en de receptor hebben een invloed op de mogelijkheid tot 
het vaststellen van het geluid alsook de mate van ergernis door het geluid. Zo blijkt dat in 
landelijke regio’s het risico voor ergernis door het geluid van windturbines groter is dan in 
meer stedelijke gebieden. Dit valt deels te verklaren door het verschil in achtergrondgeluid 
tussen beide gebieden maar ook deels door de verschillen in persoonlijke verwachtingen 
m.b.t. het geluidsniveau dat geassocieerd wordt met het gebied. In landelijke gebieden 
verwacht men een rustiger geluidsniveau dan in meer stedelijke gebieden. Indien dit niet het 
geval is, kan dit eveneens aanleiding geven tot ergernis.  
 
Wat stedelijke gebieden betreft, maakt het reliëf van het terrein weinig verschil in het 
vaststellen van het windturbinegeluid. Wat landelijke gebieden betreft, is dit echter wel het 
geval. Een heuvelachtig en rotsachtig terrein verhoogt de kans om het windturbinegeluid 
waar te nemen, in vergelijking met een vlak terrein. Mogelijks ligt de verklaring hiervoor in het 
feit dat woningen vaak in het dal gelegen zijn terwijl windturbines eerder op de heuveltop 
gesitueerd zijn om veel wind te kunnen pakken (Pedersen & Waye, 2007, p. 485). 
 
Ook de afstand tussen de bron en de receptor speelt een rol. Hoe dichter bij de bron, hoe 
groter de kans om het geluid waar te nemen. Doorgaans volstaat een afstand van 250 m om 
het geluid tot op een aanvaardbaar niveau te brengen, rekening houdend met de 
milieukwaliteitsnormen in open lucht in Vlarem (Provincie Oost-Vlaanderen, 2012b). 
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9.2.4. Klimatologische omstandigheden 
 
De klimatologische omstandigheden hebben op verschillende manieren een invloed op 
windturbinegeluid: 

- Enerzijds zijn ze van belang bij de voortplanting van het geluid bv. luchtvochtigheid 
- Anderzijds zijn ze van belang bij het ontstaan van het geluid bv. windsnelheid 

 
Er is een duidelijke positieve correlatie tussen de windsnelheid en het geluidsniveau dat 
wordt voortgebracht door de windturbine. Dit wordt weergegeven in figuur 12. Hoe meer 
wind, hoe sneller de windturbine zal draaien en hoe luider het geproduceerde geluidsniveau 
zal zijn (Van den Berg, 2004).  
 

 
Figuur 12: Gemeten windturbinegeluidsniveau (dB(A))  in functie van de rotatiesnelheid (toeren per 

minuut) (Van den Berg, 2004, p. 961). 

 
De windrichting heeft dan weer een invloed op de voortplanting van het geluid. Wind 
afwaarts  van de bron vindt neerwaartse afbuiging van de geluidsgolven plaats waardoor het 
geluidsniveau hoger is op grondniveau dan op hoogte. Wind opwaarts  van de geluidsbron 
vindt opwaartse afbuiging van de geluidsgolven plaats zodat het geluidsniveau lager is op 
grondniveau. Bovendien is het mogelijk dat een akoestische schaduwzone ontstaat waarin 
geen of bijna geen geluid wordt waargenomen. Dit wordt geïllustreerd in figuur 13. De mate 
van de afbuiging hangt af van de windsnelheid. Hoe groter de windsnelheid, hoe meer 
afbuiging. Dit is te zien in figuur 14. Deze afbuiging is vooral belangrijk bij bron en ontvanger 
op lage hoogte. Hoe kleiner de windturbine, hoe belangrijker dit effect zal zijn. Doorgaans is 
dit effect echter niet zo uitgesproken aangezien een windturbine zich reeds op een zekere 
hoogte bevindt (Botteldooren &  Van Renterghem, 2011).  
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Figuur 13: Effect van de windrichting op de voortpla nting van geluid (Botteldooren & Van Renterghem, 
2011). 

 

 
Figuur 14: Effect van de windsnelheid (u) op de voor tplanting van geluid (Botteldooren & Van 
Renterghem, 2011). 

 
De luchttemperatuur heeft een gelijkaardig effect op geluidsvoortplanting als de windrichting. 
Indien de temperatuur toeneemt met de hoogte, vindt neerwaartse afbuiging van de 
geluidsgolven plaats. Indien de temperatuur afneemt met de hoogte, vindt opwaartse 
afbuiging plaats. Afhankelijk van de stabiliteit in de atmosfeer en het temperatuursverloop 
kan geluid dus beter/minder goed worden waargenomen. Ook hier is dit effect echter niet zo 
uitgesproken aangezien een windturbine zich reeds op een zekere hoogte bevindt. 
 
Ten slotte, speelt ook de luchtvochtigheid een rol. Hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe beter 
het geluid wordt voortgeplant. Dit effect blijkt in de praktijk een belangrijke rol te spelen. 
Water (H2O) treedt immers op als katalysator bij de voortplanting van geluid, waardoor de 
voortplanting van geluid sneller plaatsvindt. Laag frequente geluiden zullen zich typisch ook 
verder voortplanten dan hoogfrequente geluiden omwille van hun lange golflengte ten 
opzichte van de korte(re) golflengte van hoogfrequente geluiden, waardoor er minder frictie 
plaatsvindt met de luchtmoleculen tijdens de voortplanting. Doordat er minder frictie 
plaatsvindt, verliest de geluidsgolf minder snel zijn energie-inhoud en kan de geluidsgolf zich 
verder voortplanten (Botteldooren & Van Renterghem, 2011). 
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9.2.5. Aard van de receptor 
 
Tenslotte vermelden we ook nog kort iets over de aard van de receptor. Het spreekt voor 
zich dat het geluid van een windturbine beter wordt waargenomen buitenshuis dan 
binnenshuis omwille van fenomenen zoals absorptie en reflectie door de muren, ramen en 
deuren. Hoe dichter de receptor zich bij de windturbine bevindt, hoe beter hij/zij het geluid 
ook zal kunnen waarnemen. Verder speelt ook de individuele gehoordrempel van de 
receptor een rol. Hoe beter zijn/haar gehoor is, hoe gemakkelijker het geluid kan worden 
vastgesteld. 
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Methodologie 
 

1. Meten van windturbinegeluid 
 
Voor deze studie werden opnames van windturbinegeluid gemaakt. De opnames werden 
gemaakt op februari 22, 2012 te Eeklo. Figuur 15 geeft de locatie van de windturbine aan op 
een luchtfoto. De exacte meetlocatie wordt weergegeven d.m.v. een rood kruisje en de 
windrichting wordt aangegeven d.m.v. een blauwe pijl. 
 

 
Figuur 15: Locatie van de windturbine te Eeklo 

Beschrijving van tijdstip en locatie van de opnames: 
- De opnames werden gemaakt bij een windturbine nabij het industrieterrein van Eeklo. 

Vlakbij de windturbine bevindt zich de firma Buysse Gebroeders bvba, een breek- en 
recyclagebedrijf voor het uitvoeren van grond- en afbraakwerken.  

- De opnames werden gemaakt op een weekdag, na de werkuren zodat er geen 
geluiden van werkende machines mee werden opgenomen. 

- Nabij de windturbine bevindt zich een vaart, tijdens de opnames zijn er geen 
vaartuigen gepasseerd. 

- De windturbine bevindt zich in een vlak gebied zonder bergen of heuvels. 
- De microfoon werd dicht tegen de grond geplaatst op ongeveer 5 cm hoogte (om 

windruis te beperken), op een asfaltondergrond en op een afstand van 30m van de 
zijkant van de windturbine. 
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Beschrijving van de weersomstandigheden: 
- De windsnelheid bedroeg volgens het KMI 4 Bft, de plaatselijke anemometer 

registreerde 10 à 12 m/s. 
- De wind waaide uit zuid tot zuidwest. 
- De windturbine draaide aan 22 toeren per minuut. 
- De hemel was bewolkt met hoge en middelhoge wolken en de temperatuur bedroeg 

8°C. Het was droog weer. 
 
De windturbine is van het merk Enercon, type E66 – 1800 kW. De algemene kenmerken van 
de windturbine worden weergegeven in tabel 1. De windturbine werd in bedrijf gesteld op 30 
juni 2001 en is eigendom van Ecopower. Ze biedt elektriciteit aan ca. 800 huishoudens en 
vermijd zo een CO2-uitstoot van ca. 2.300.000 kg per jaar. De investering voor de 
windturbine bedroeg 1.760.000 euro. 
 
Tabel 1: Eigenschappen van Enercon E66-1800 kW. 

Toerental:  Variabel, tussen 10-22 tr/min 
Tipsnelheid:  35-80 m/s 
Rotorvlak:  3.848 m2 
Masthoogte:  85 m 
Schoepen (lengte):  35 m 
Inclinatie van het 
rotorhuis: 

3,5 ° boven horizontaal vlak 

Geluidsproductie:  42 dB(A) op 250 m 
Overige 
kenmerken: 

Heeft geen tandwielkast en geen snel bewegende delen, beschikt 
over actieve bladhoekcontrole 

 
Voor de opnames werd de microfoon met een coaxkabel van 95 cm verbonden aan de 
meetapparatuur. De microfoon was voorzien van een regenkapje en een windscherm met 
birdspikes zoals op figuur 16 te zien is. De microfoon werd in een stabiele houder geplaatst 
op ongeveer 5 cm hoogte van de grond en gericht naar de windturbine. 
 

 
Figuur 16: Opstelling van de microfoon en meetappar atuur. 
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Specificaties microfoon: 
- De microfoon is van Microtech Gefell GMBH (Duits), type WME 952 

(WME=Wetterfeste Mikrofoneinheit). 
- Het bouwjaar is 2008 
- De microfoon voldoet aan de norm, DIN IEC 651 Kl. 1 

 
Specificaties meetapparatuur: 

- De meetapparatuur is van Svantek (Pools), meer bepaald SVAN 959 type 1 (SVAN= 
Sound & Vibration Analyser) 

- De meetapparatuur is conform IEC 61672:2002, IEC 61260:1995, ISO 8041:2005 en 
ISO 10816-1:1995 

 
Alvorens van start te gaan met de opnames werd de microfoon gekalibreerd met een 
kalibrator SV 30A type 1 conform IEC 60942:2003. De kalibratie werd uitgevoerd op 1000 Hz 
en het niveau bedroeg 94 dB. Er werden verschillende opnames gemaakt van 15 minuten 
waaruit de beste opname geselecteerd werd. De geselecteerde opname werd vervolgens 
geknipt tot 7,5 minuten voor het experiment. 
 

2. Meten van wegverkeersgeluid 
 
Binnen de Universiteit van Gent waren reeds opnames beschikbaar van wegverkeersgeluid. 
Deze opnames zijn gemaakt in het kader van de studie ‘Perceived Noise Annoyance Caused 
by Maglev Trains’ uitgevoerd door Botteldooren et al. (2005).  
 
De opnames van wegverkeersgeluid omvatten: 

- Enerzijds opnames bij een lokale weg en; 
- Anderzijds opnames bij een autosnelweg.  

In deze studie willen we o.a. nagaan welke type weg over het beste maskeringsvermogen 
beschikt m.b.t. windturbinegeluid.  
 
De opnames zijn binauraal in tegenstelling tot de opnames van het windturbinegeluid maar 
voor het experiment vormt dit geen probleem aangezien het geluid niet binauraal zal worden 
afgespeeld maar wel via één luidspreker. Zodat alle geluiden uiteindelijk mono worden 
afgespeeld. 
 
Voor de opnames van het wegverkeersgeluid werden twee microfoons parallel aan de weg 
geplaatst op een afstand van 20 m van elkaar. Tussen de microfoons werd nog eens een 
binauraal hoofd geplaatst ter controle. De microfoons werden gemonteerd op een driepoot 
op een hoogte van 1,5 m boven de grond. Voor de opnames van het autosnelwegverkeer 
stonden de microfoons op een loodrechte afstand van 50 m van de weg. Voor de opnames 
van het lokale wegverkeer stonden de microfoons op een loodrechte afstand van 15 m van 
de weg. Figuur 17 geeft een schets weer van de opstelling. 
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Figuur 17: Opstelling van de microfoons bij de opna mes van wegverkeersgeluid. 

 

3. Opzet van het experiment 
 
Het experiment is gebaseerd op een steekproef van 50 proefpersonen. Alle proefpersonen 
kregen dezelfde informatie mee aan het begin van het experiment waaruit ze de opzet van 
het experiment niet konden opmaken. Het experiment duurde gemiddeld 2u per persoon. In 
ruil voor hun medewerking kregen ze een tegemoetkoming in de vorm van een cinematicket.  
 
Het experiment bestaat uit vier fasen, nl. een eerste fase die de informatieve maskering test, 
een tweede fase waarin de energetische maskering wordt getest, een derde fase waarin een 
gehoortest van de proefpersoon wordt afgenomen en een vierde fase waarin een aantal 
gegevens over de proefpersoon wordt verzameld d.m.v. een enquête. Alle fasen van het 
experiment worden in wat volgt verder besproken. 
 

3.1. Informatieve maskering 
 
De proefpersonen worden in een nagebootste woonkamer geplaatst en kunnen het zichzelf 
comfortabel maken in een zetel. Op een salontafel wordt allerlei ontspannende literatuur 
aangeboden, zoals luchtige magazines en stripverhalen. De literatuur is vooraf doorgenomen 
om na te gaan of er geen elementen in de literatuur verwijzen naar één van de aangeboden 
stimuli, bv. windturbinegeluid. De proefpersonen mochten geen eigen literatuur meebrengen. 
Er werd tevens gevraagd om gsm uit te zetten, geen mp3/iphone/ipad te gebruiken en om 
niet te babbelen tijdens het experiment. Dit werd gecontroleerd via een babyfoon die in de 
testkamer aanwezig was. In figuur 18 ziet u een foto van de testkamer. 
 



47 

 

        
Figuur 18: De nagebootste woonkamer (links) en een voorbeeld van een geprojecteerd raam (rechts). 

In de nagebootste woonkamer wordt een raam geprojecteerd met random achtergronden die 
allen bestaan uit zicht op een tuin met een maximaal zicht tot ongeveer 100m (zie figuur 18). 
Deze visuele prikkel werd aangeboden om de proefpersonen te misleiden over het eigenlijke 
onderwerp van het onderzoek zodat de focus niet enkel ligt bij het aanwezige geluid. In de 
visuele prikkel was geen windturbine te zien aangezien dit de gepercipieerde hinder mee zou 
kunnen beïnvloeden (Shepherd et al., 2011). De projector staat opgesteld achter een 
projectiedoek en is niet zichtbaar voor de proefpersonen. Opdat het geluid afkomstig van de 
ventilator van de projector het experiment niet zou verstoren, werd de ventilator buiten het 
testlokaal geplaatst. De projector werd buiten op de vensterbank geplaatst op een speciaal 
ontworpen voet zodat hij stevig en stabiel staat en tevens boven de omlijsting van het echte 
raam komt. De projector werd nog eens overspannen met een plastic tegen de regen. Het 
echte raam van het testlokaal werd verduisterd met aluminiumfolie opdat de projectie 
voldoende scherp en zichtbaar zou zijn. In de verduistering werd een opening gemaakt 
waarlangs het beeld van de projector binnenkwam. Deze opstelling is te zien in figuur 19. 
 

   
Figuur 19: V.l.n.r. binnenaanzicht van de projector die buiten het testlokaal staat (voordat het echte raam 
verduisterd werd), binnenaanzicht van de projector nadat het echte raam verduisterd werd, 
buitenaanzicht van de projector met volledig verdui sterd raam. 

De geluidsbron (een sub woofer met een vlakke frequentierespons) staat eveneens achter 
het projectiedoek onzichtbaar opgesteld. Tijdens het experiment worden de proefpersonen 
zes keer blootgesteld aan een geluid van 7,5 minuten. Na elke 7,5 minuten werd een 
invulformulier aangeboden aan de proefpersonen waarvoor ze 1,5 minuten de tijd kregen om 
dit in te vullen alvorens het volgende geluid werd afgespeeld.  
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Telkens moesten de proefpersonen volgende twee vragen invullen: 
 

In welke mate werd u gehinderd door geluid  gedurende de voorbije periode? 
 
helemaal niet                    extreem 
gehinderd                 gehinderd 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
_____________________________________________________________________ 
 

In welke mate vond u het uitzicht  dat u zag door het (geprojecteerde) raam 
onaangenaam gedurende de voorbije periode? 

 
uiterst                                                                                                                          uiterst 
aangenaam                                                                                                              onaangenaam 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Achteraf (dus nadat alle geluiden waren afgespeeld), kregen de proefpersonen nog een 
laatste vragenblad waarop ze moesten aangeven welke geluiden ze meenden gehoord te 
hebben gedurende de voorbije tijd. Dit zag eruit als volgt: 
 
Welke geluiden denkt u in het voorbije experiment te hebben gehoord?  
(meerdere keuzes mogelijk) 
 
O Wegverkeersgeluid O Windturbinegeluid 
O Treingeluid O Zee geruis 
O Vliegtuiggeluid O Pratende mensen 
O Geruis van bladeren O Machinegeluid 
O Watertransportgeluid O Geluid van fontein of vallend water 
O Andere, nl. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
De volgorde waarin de geluiden werden afgespeeld gebeurde at random. De zes geluiden 
die tijdens de test werden afgespeeld, hebben volgende samenstelling: 

- Wegverkeersgeluid van een autosnelweg; 
- Windturbinegeluid; 
- Wegverkeersgeluid van een autosnelweg en windturbinegeluid met geen verschil in 

geluidsniveau of een verschil van 5 dB of minder; 
- Wegverkeersgeluid van een autosnelweg en windturbinegeluid met -10 dB verschil in 

geluidsniveau (windturbine 10 dB stiller dan autosnelweg); 
- Wegverkeersgeluid van een lokale weg en windturbinegeluid met geen verschil in 

geluidsniveau of een verschil van 5 dB of minder; 
- Wegverkeersgeluid van een lokale weg en windturbinegeluid met -10 dB verschil 

(windturbine 10 dB stiller dan lokale weg). 
 
Voor het vastleggen van het equivalent geluidsniveau dat in de testkamer werd afgespeeld, 
werden de besluiten m.b.t. aangewezen geluidsniveaus voor windturbines van de werkgroep 
over windturbinegeluid van het Britse departement DTI (tegenwoordig BIS) in beschouwing 
genomen. Hoewel het uiteindelijke doel van het opleggen van geluidsgrenzen, de 
bescherming van het binnenmilieu is, is het opleggen van geluidsgrenzen buitenshuis een 
gevoeligere methode en in de praktijk tevens gemakkelijker te meten. Volgens de werkgroep 
over windturbinegeluid in opdracht van het Britse departement DTI, moeten er verschillende 
geluidsgrenzen worden opgelegd overdag en ’s nachts aangezien het 
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achtergrondgeluidsniveau overdag en ’s nachts verschilt. Het windturbinegeluid wordt het 
best begrensd tot 5 dB(A) boven het achtergrondniveau (ETSU, 1996).  
In de richtwaarden voor geluid buitenshuis in Vlaanderen (Vlarem II), wordt een onderscheid 
gemaakt tussen verschillende gebieden. In deze studie nemen we een woongebied (4°) als 
referentiegebied. De testen werden overdag uitgevoerd dus werd in deze studie gewerkt met 
de richtwaarde voor overdag. De grens voor het achtergrondgeluidsniveau overdag bedraagt 
dan 45 dB(A) buitenshuis (bijlage A, tabel 1). Volgens de werkgroep over windturbinegeluid, 
is de waarde voor geluid in het binnenmilieu ongeveer 10 dB(A) lager dan het geluidsniveau 
buitenshuis (ETSU, 1996), wat in dit geval (45 - 10 = 35) inderdaad ongeveer overeenkomt 
met de richtwaarde van Vlarem II voor geluid binnenshuis in woongebieden (bijlage A, tabel 
2), nl. 33-35 dB(A).  
 
Het windturbinegeluid werd geproduceerd door een sub woofer die zich in dezelfde ruimte 
van de proefpersonen bevond (dus in het binnenmilieu), echter afgescheiden voor het oog 
door een projectiedoek. Het geluidsniveau in de nagebootste woonkamer bedroeg 40 dB(A), 
wat 5 dB(A) hoger is dan de hoogste waarde voor geluid in het binnenmilieu. Het gaat hier 
om waarden m.b.t. het equivalentieniveau gedurende 7,5 minuten. Alle geluiden kregen 
hetzelfde equivalentieniveau, dit is heel belangrijk wat betreft de geluiden m.b.t. een lokale 
weg waar slechts af en toe een auto passeert in tegenstelling tot een autosnelweg waar 
continu passage van auto’s is. Ter controle werd het geluidsniveau in de testkamer telkens 
nagemeten met een geluidsmeter. De sub woofer werd recht achter het projectiescherm 
geplaatst (en dus niet in een hoek) om zo te simuleren dat het geluid in de woonkamer enkel 
binnenkomt via het geprojecteerde raam. Naast het geprojecteerde raam waren er verder 
geen andere visuele stimuli (zoals bijvoorbeeld schilderijen, foto’s, …) aanwezig. 
 
De geluiden werden aangepast wat betreft atmosferische propagatie alvorens ze het raam 
van de nagebootste woonkamer bereiken. Een autosnelweg of windturbine bevindt zich 
immers niet vlak naast de woonkamer. Daarom werd atmosferische absorptie (volgens ISO 
9613-1, met een luchttemperatuur gelijk aan 15 graden Celsius, 70% luchtvochtigheid en 
een luchtdruk gelijk aan 101.325 Pa) over een afstand van 250 m van de woning 
ingecalculeerd in de geluiden. Figuur 20 geeft het frequentiespectrum en geluidsniveau weer 
indien er geen rekening wordt gehouden met atmosferische absorptie. Figuur 21 geeft 
hetzelfde weer indien er wel rekening wordt gehouden met atmosferische absorptie. Uit deze 
figuren kunnen we afleiden dat door atmosferische absorptie vooral de hoge frequenties 
verdwijnen. 
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Figuur 20: Frequentiespectrum en geluidsniveaus van  een autosnelweg, een windturbine en de 
combinatie van een autosnelweg en een windturbine m et een S/N-ratio van 0dB, zonder atmosferische 
absorptie.  

 

Figuur 21: Frequentiespectrum en geluidsniveaus van  een autosnelweg, een windturbine en de 
combinatie van een autosnelweg en een windturbine m et een S/N-ratio van 0dB, met atmosferische 
absorptie.  
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Ook ramen oefenen een belangrijke invloed uit op het werkelijk waargenomen spectrum in 
een woonkamer. Daarom werd er ook rekening gehouden met de dikte van het zgn. glas in 
het geprojecteerde raam. Tegenwoordig hebben de meesten ramen dubbelglas. Voor alle 
afgespeelde geluiden is er daarom ook rekening gehouden met propagatie van het geluid 
doorheen dubbelglas. Dit is belangrijk aangezien een raam met dubbelglas vooral lage 
frequenties tegenhoudt en blijkbaar coïncidentie4 vertoont op frequenties die typisch zijn voor 
windturbinegeluid, nl. 1 à 2 kHz (zie figuur 22). 
 

 
Figuur 22: Verlies aan geluidsniveau als gevolg van transmissie doorheen een 3 mm dubbele beglazing 
met kleine tussenruimte (Quirt, 1983, p. 538). 

Tenslotte werden ook de akoestiekeigenschappen van de nagebootste woonkamer in 
rekening gebracht d.m.v. reverberatiemetingen. Met behulp van akoestische isolatieblokken 
(achter het projectiescherm onzichtbaar opgesteld) werden de akoestiekeigenschappen van 
de ruimte aangepast totdat een typische reverberatietijd van een woonkamer werd verkregen 
(Díaz & Pedrero, 2005, p. 951). De reverberatiemetingen gebeurden conform ISO 3382 
(2009) en ISO 18233 (2006). Voor de reverberatiemetingen werd een exponentiële sweep 
afgespeeld en tegelijk opgenomen. Er werden drie opnames i.p.v. één opname gemaakt, om 
de nauwkeurigheid van de reverberatiemetingen te vergroten. Uit deze opnames werden 
vervolgens d.m.v. de methode van Schroeder5, een aantal akoestische parameters bepaald: 

- Early Decay Time (EDT): De reverberatietijd is de tijd die nodig is opdat het 
geluidsniveau in de kamer met 60 dB daalt, rekening houdend met reflectie en 
absorptie van geluid in de kamer. In realiteit is het moeilijk om een geluidsdaling te 
verkrijgen van 60 dB. Rekening houdend met een achtergrondgeluidsniveau van 
ongeveer 40 dB, zou het afgespeelde geluid dan 100 dB moeten bedragen, wat dicht 
tegen de pijngrens is. Om die reden zijn er andere methoden ontwikkeld om de 
reverberatietijd te bepalen. Één methode is de EDT. De EDT is de tijd dat het zou 
duren om 60 dB te dalen, gegeven de helling van de eerste 10 dB daling (met het 

                                                           
4
 Coïncidentie = Wanneer de resonantiefrequentie van een materiaal, hier het raam, gelijk is aan de frequentie 

van een geluid, zal het materiaal meetrillen en wordt de geluidsgolf continu versterkt door het meetrillen van 

het materiaal (Botteldooren & Van Renterghem, 2011). 
5
 Methode van Schroeder = De methode van Schroeder is gebaseerd op de ‘backward integrated impuls 

respons’, hierbij wordt het geluidsveld gekwadrateerd, vervolgens wordt hiervan de integraal genomen en 

tenslotte wordt de 10 log hiervan berekend (voor meer details, raadpleeg de ISO 18233 (2006) norm p. 5).  
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geluidsniveau op de verticale as en het tijdsverloop op de horizontale as). Het signaal 
wordt verder opgesplitst in octaafbanden zodat in figuur 23 de EDT-waarden te zien 
zijn voor de verschillende octaafbanden.  

- T20: Een andere methode om de reverberatietijd te bepalen, is T20. Hierbij wordt 
gekeken naar de helling tussen -5 dB (moment waarop het geluidsniveau met 5 dB 
gedaald is) en -25 dB (moment waarop het geluidsniveau met 25 dB gedaald is). T20 
is dus de reverberatietijd, gegeven de helling van een 20 dB daling (met het 
geluidsniveau op de verticale as en het tijdsverloop op de horizontale as). Ook hier 
wordt het signaal opgesplitst in octaafbanden. Figuur 23 geeft de T20-waarden weer 
voor de nagebootste woonkamer. Deze waarden komen overeen met typische 
reverberatiewaarden in woonkamers zoals Díaz & Pedrero (2005, p. 951) in hun 
studie vaststelden. We zien dat de reverberatietijd voor hoge frequenties kleiner is 
dan voor lage frequenties. Hoge frequenties hebben immers een kortere golflengte 
en verliezen tijdens hun voortplanting meer energie waardoor de tijd opdat het geluid 
20 dB gedaald is of T20, kleiner is. 

- T30: T30 is een gelijkaardige methode als T20. Bij T30 wordt echter gekeken naar de 
helling tussen -5 dB en -35 dB. T30 is dus de reverberatietijd, gegeven de helling van 
een 30 dB daling (met het geluidsniveau op de verticale as en het tijdsverloop op de 
horizontale as). Figuur 23 geeft de T30 waarden weer voor de nagebootste 
woonkamer. 

- C80: Dit is de verhouding van de energie in het geluidsveld gedurende de eerste 80 
milliseconden (ook wel het directe veld genoemd) op de energie die daarna nog volgt 
(ook wel het reverberant veld genoemd). Hoe hoger deze waarde, hoe minder ruis en 
dus hoe beter. C80 wordt de helderheid (‘clarity’) genoemd. Figuur 23 geeft de C80-
waarden per octaafband weer voor de nagebootste woonkamer. 

- D50: Dit is de verhouding van de energie in het geluidsveld gedurende de eerste 50 
milliseconden (het directe veld) op de totale energie-inhoud van het geluidsveld. Ook 
hier geldt, hoe hoger deze waarde, hoe beter. D50 geeft, net als C80, een indicatie van 
de helderheid van het geluid in de kamer. In een anechoïsche kamer6 bedraagt deze 
waarde 1 of 100%. Figuur 23 geeft de D50-waarden per octaafband weer voor de 
nagebootste woonkamer. 

- Centre time (Ts): Ts is het zwaartepunt van de energie-inhoud van het geluidsveld en 
wordt gebruikt om het direct veld van het reverberant veld te onderscheiden. Indien 
Ts klein is, valt het zwaartepunt vroeg en zit er veel energie in het directe veld. Indien 
Ts groot is, valt het zwaartepunt laat en zit er veel energie in het reverberant veld. 
Hoe kleiner de Ts-waarde, hoe beter de akoestische eigenschappen van de ruimte. 
Figuur 23 geeft de Ts-waarden per octaafband weer voor de nagebootste 
woonkamer.  

 

                                                           
6
 Anechoïsche kamer = Dit is een kamer waarin het geluid volledig wordt geabsorbeerd en waarin er bijgevolg, 

geen reflecties van het geluid voorkomen. 
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Figuur 23: EDT, T20, T30, C 80, D50 en Ts van de nagebootste woonkamer. 

 

3.2. Energetische maskering 
 
De proefpersonen krijgen 10 reeksen van telkens twee geluidsfragmenten te horen. Één van 
de twee geluidsfragmenten bevat het geluid van een windturbine. De proefpersonen moeten 
vervolgens aanduiden welk van de twee geluidsfragmenten volgens hen het geluid van een 
windturbine bevat. De geluidsfragmenten worden aangeboden aan hetzelfde geluidsniveau 
als in de nagebootste woonkamer, met name 40 dB(A). Alvorens de test aanvangt, krijgen de 
proefpersonen eerst expliciet het geluid van een zuivere windturbine te horen zodat elke 
proefpersoon weet hoe dit klinkt. De proefpersonen leggen deze test af op een computer met 
een gesloten hoofdtelefoon van het merk Sennheiser, type HD280pro. 
 
De computer en de hoofdtelefoon werden gekalibreerd d.m.v. een HATS (head and torso 
simulator) type 4128C. Een HATS is een artificieel hoofd en torso met ingebouwde oor 
simulatoren. Hierdoor is het mogelijk om rekening te houden met hoe geluid door een 
persoon met gemiddeld volwassen mensenhoofd en torso gepercipieerd wordt. Er wordt dus 
niet alleen gekeken naar het exacte geluidsniveau dat wordt afgespeeld maar ook naar hoe 
dit geluidsniveau effectief ontvangen wordt op het trommelvlies, rekening houdend met de 
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oorschelp en de gehoorgang. De HATS met de koptelefoon die in de test gebruikt werd 
alsook de testcomputer, is te zien in figuur 24.  
 

 
Figuur 24: Head and torso simulator (HATS) met kopte lefoon en testcomputer. 

Gedurende de 10 reeksen van geluidsfragmenten werd er telkens één fragment met 
windturbine en één fragment zonder windturbine aangeboden. In de fragmenten met 
windturbine werd het geluidsniveau van de windturbine ten opzichte van het 
achtergrondgeluid stelselmatig gewijzigd. Er werden vijf verschillende geluidsniveaus van de 
windturbine aangeboden: 

- Windturbinegeluidsniveau is 10 dB(A) boven het achtergrondgeluidsniveau 
- Windturbinegeluidsniveau heeft hetzelfde niveau als het achtergrondgeluid 
- Windturbinegeluidsniveau is 10 dB(A) onder het achtergrondgeluidsniveau 
- Windturbinegeluidsniveau is 20 dB(A) onder het achtergrondgeluidsniveau 
- Windturbinegeluidsniveau is 30 dB(A) onder het achtergrondgeluidsniveau 

 
Er werden twee soorten achtergrondgeluid gebruikt: enerzijds werd het geluid van een 
autosnelweg aangewend en anderzijds werd het geluid van een lokale weg aangewend. In 
dit onderzoek willen we immers nagaan of een autosnelweg beter in staat is om 
windturbinegeluid te maskeren dan een lokale weg.  
 
Deze twee soorten achtergrondgeluid samen met de vijf geluidsniveaus van het 
windturbinegeluid geeft ons uiteindelijk 10 reeksen van telkens twee geluiden (met en zonder 
windturbine). De geluidsfragmenten werden d.m.v. het programma Audacity geknipt tot een 
duur van maximaal 30 sec. De proefpersonen kunnen de fragmenten echter zoveel 
beluisteren als gewenst. Voor de samenstelling van de geluidsfragmenten werd gebruik 
gemaakt van dezelfde opnamegeluiden als in de voorgaande test m.b.t. informatieve 
maskering. Figuur 25 toont een screenshot van de computertest.  
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Figuur 25: Screenshot van de computertest. 

De test werd gecreëerd d.m.v. het programma Matlab. De resultaten van de proefpersonen 
werden automatisch opgeslagen op de computer en achteraf verwerkt d.m.v. het programma 
SPSS. Elke proefpersoon kreeg tijdens de test een volgnummer toegewezen op basis 
waarvan hun resultaat kon gekoppeld worden aan hun antwoorden in de andere delen van 
het experiment. 
 

3.3. Gehoortest 
 
Om na te gaan of de proefpersonen geen gehoorschade hebben, wat mogelijk maskering 
sterk kan beïnvloeden, werd van hen een gehoortest afgenomen. Het spreekt voor zich dat 
personen met teveel gehoorschade niet geschikt zijn om op te nemen in de dataset van het 
experiment. Voor de gehoortest werd een audiometer van het Universitair Ziekenhuis van 
Gent gebruikt. De test ging door in een akoestisch geïsoleerde ruimte. De audiometer werd 
vooraf gekalibreerd volgens de standaardmethode, nl. m.b.v. een sonometer en een 
kunstoor. De audiometer is een Clinical Computer Audiometer van het model AC5. De 
audiometer en de testkamer worden weergegeven in figuur 26. 
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Figuur 26: Testkamer met extra demping voor de geho ortest met audiometer. 

De personen kregen telkens een intermitterende toon te horen (dus geen aanhoudende 
toon). Indien de proefpersoon aangaf dat een bepaald oor beter is dan het ander, werd er 
gestart met het beste oor. Indien de proefpersoon aangaf geen verschil te merken tussen 
beide oren, werd er standaard gestart met het rechter oor. Gedurende de test werd er niet 
afgewisseld tussen beide oren. Pas wanneer het ene oor getest was, werd het ander oor 
getest. D.m.v. het opsteken van een hand of door ‘ja’ te zeggen, moest de proefpersoon 
aangeven wanneer hij/zij een toon hoorde of dacht te horen.  
 
Voor de test werd volgende procedure gevolgd: 

- Start op 30 dB 
- Bij correct antwoord: verlaag met 15 dB tot de proefpersoon de toon niet meer hoort / 

Bij foutief antwoord: verhoog met 15 dB tot de proefpersoon de toon kan horen 
- Indien de proefpersoon de toon niet meer hoort: verhoog met stappen van 5 dB tot de 

proefpersoon de toon opnieuw hoort / Indien de proefpersoon de toon net kan horen: 
verlaag met stappen van 10 dB tot de proefpersoon de toon niet meer kan horen. 

- Herhaal deze procedure voor dezelfde frequentie totdat de proefpersoon drie keer op 
hetzelfde geluidsniveau heeft aangegeven dat hij/zij de toon kan horen. 

 
Deze procedure werd voor verschillende frequenties toegepast in volgende volgorde:  
1000 Hz � 2000 Hz � 4000 Hz � 8000 Hz � 500 Hz � 250 Hz � 125 Hz 
 
Vervolgens werd de PTA (Pure Tone Average) voor elke proefpersoon berekend. De PTA is 
het gemiddelde van het resultaat op de frequenties van 500 Hz, 1000 Hz en 2000 Hz. Vanaf 
een waarde van 30 dB is er sprake van gehoorschade en zullen proefpersonen voor de test 
worden uitgesloten. 
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3.4. De enquête 
 
De proefpersonen worden gevraagd om nog een korte enquête in te vullen alvorens het 
vertrek. Deze enquête omvat een reeks algemene gegevens en is terug te vinden in bijlage 
B. De enquête bestaat in totaal uit 17 vragen en is anoniem. De resultaten van de enquête 
werden verwerkt d.m.v. het programma SPSS. De enquête dient vooral om na te gaan of er 
correlaties of storende variabelen kunnen gevonden worden. 
 
Zo wordt er o.a. gevraagd naar de leeftijd. Afhankelijk van de leeftijd kunnen proefpersonen 
immers meer/minder opgevoed geweest zijn met de achtergrond van de huidige 
milieuproblematiek. Dit kan mee hun standpunt ten opzichte van hernieuwbare energie, 
zoals windturbines bepalen. Zoals reeds in de inleiding aan bod kwam, kan het standpunt ten 
opzichte van windturbines mee de kracht van informatieve maskering bepalen. Het 
standpunt ten opzichte van windturbines hangt niet alleen af van de achtergrond van de 
opvoeding maar ook van andere factoren, bv. de hobby’s van de proefpersoon. Een persoon 
die vaak in de tuin werkt of regelmatig buiten vertoeft, zal de ervaring van het landschap en 
de natuur bewuster beleven dan een persoon die zijn vrije tijd vooral vult met 
computerspelletjes. De eerste zullen waarschijnlijk een meer uitgesproken mening erop 
nahouden. Ook proefpersonen die aangesloten zijn op een milieuvereniging zullen 
waarschijnlijk een meer uitgesproken mening koesteren.  
 
Er wordt tevens ook gepolst naar de aanwezige stress en vermoeidheid in de proefpersoon. 
Dit kan immers de oplettendheid beïnvloeden zodat vertekening in de data kan plaatsvinden. 
Indien de persoon onder veel stress staat, is het mogelijk dat de hinderdrempel lager ligt. 
Ook dit is dus belangrijk om na te gaan. 
 
Verder wordt er ook nagegaan of de proefpersoon dichtbij een windturbine woonachtig is. In 
dat geval is de kans groot dat de proefpersoon reeds een standpunt heeft ingenomen ten 
opzichte van windturbines als gevolg van zijn/haar woonsituatie. Voor dergelijke personen 
zal het geluid van een windturbine reeds gekend zijn. 
 
Tenslotte wordt in de enquête tevens naar de gehoorsgevoeligheid van de proefpersoon 
gevraagd, nl. hoe gevoelig denkt de proefpersoon zelf dat hij/zij is voor geluid? Hiervoor 
werd gebruik gemaakt van een vragenlijst met meerkeuze die ook al werd toegepast in het 
kader van een grootschalige studie m.b.t. hinder als gevolg van geur, geluid of licht in 
Vlaanderen, in opdracht van de Vlaamse overheid (Significant GfK, 2001). De vragenlijst is 
een vereenvoudigde versie van de Weinstein Noise Sensitivity Scale.  
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Resultaten en discussie 
 

1. Samenstelling van de dataset 
 
De man/vrouw verdeling bedraagt 54% vrouwen tegenover 46% mannen. De leeftijd van de 
proefpersonen varieert van 19 tot 71 jaar. 48% van de proefpersonen is tussen 23 en 25 
jaar. De meeste proefpersonen werken of zijn student. De exacte verdeling van de 
betrekkingen van de proefpersonen wordt in figuur 27 weergegeven: 
 

 
Figuur 27: Verdeling van de betrekkingen van de proe fpersonen. 

Het merendeel van de proefpersonen woont niet in de buurt (op 250 m) van een windturbine 
of een autosnelweg. 3 personen ofwel 6% is lid van een milieuorganisatie. 82% van de 
proefpersonen is voorstander van groene energie en 18% neemt een neutraal standpunt in. 
Geen enkele proefpersoon was uitgesproken tegenstander van groene energie. 
 
De geluidsgevoeligheid van de proefpersonen werd gemeten a.d.h.v. een 10-tal vragen 
waarbij de proefpersonen moesten aangeven in welke mate ze met een stelling eens of 
oneens waren. De vragenlijst is een vereenvoudigde versie van de Weinstein Noise 
Sensitivity Scale. De gemiddelde geluidsgevoeligheid van de proefpersonen in de dataset is 
2,7 (op een schaal van 5) en de mediaan is 2,8. Hoe lager de score, hoe gevoeliger de 
persoon is voor geluid. Dit komt overeen met een relatief neutraal standpunt. De 
standaardafwijking bedraagt 0,67. De laagste score die kon worden vastgesteld, is 1,4 en de 
hoogste score is 4,3. Figuur 28 geeft de distributie van de geluidsgevoeligheid bij de 
proefpersonen weer.  
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Figuur 28: Distributie van de geluidsgevoeligheid b ij de proefpersonen. 

 
D.m.v. een audiometer werd bepaald of de proefpersonen gehoorschade hadden. Een aantal 
personen hadden gehoorschade maar niet in de frequenties die van belang zijn voor het 
geluid van auto’s of windturbines. Op basis van de berekende PTA’s kon niemand worden 
uitgesloten. Tabel 2 geeft een overzicht van de belangrijkste statistische parameters m.b.t. 
de PTA’s van de proefpersonen. 
 
Tabel 2: Belangrijkste statistische parameters m.b. t. de PTA's van de proefpersonen. 

 PTA links  PTA rechts  
Gemiddelde  6,66 4,93 
Mediaan  5,83 5,83 
Standaardafwijking  5,41 5,58 
Minimum  -5,00 -6,66 
Maximum  25 16,66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

2. Informatieve maskering 
 
Figuur 29 geeft een beknopt overzicht van de absolute resultaten van de test m.b.t. 
informatieve maskering. De proefpersonen werden hierbij blootgesteld aan 6 soorten 
geluiden gedurende 7,5 minuten. Na elk geluid moesten de proefpersonen invullen op een 
schaal van 0 (helemaal niet gehinderd) tot 10 (extreem gehinderd) in welke mate ze het 
geluid als hinderlijk hebben ervaren. In figuur 29 zien we dat er een duidelijk verschil is 
tussen de maskering met lokale weggeluiden (LWWT) ten opzichte van maskering met 
geluiden van een autosnelweg (HWWT). De maskering met lokale weggeluiden wordt 
duidelijk als meest hinderlijk ervaren: 

- De mediaan (dikke zwarte lijn in de rechthoek) ligt beduidend hoger 
- De interkwartielafstand (hoogte van de rechthoek) ligt hoger 
- De bovenste T-lijnstukken (1,5 keer de IKW7-waarde of indien de schaal niet zover 

reikt, het maximum) liggen hoger 
 

 
Figuur 29: Informatief maskeringsvermogen van de ve rschillende geluiden in absolute waarden. 

Uitschieters worden voorgesteld door een bolletje, de numerieke waarde naast het bolletje 
verwijst naar het volgnummer van de proefpersoon. Uitschieters zijn waarden die buiten 1,5 
keer de IKW-waarde liggen en binnen 3 keer de IKW-waarde. Indien een waarde 3 keer 
buiten de IKW-waarde ligt, is er sprake van een extreme uitschieter. Extreme uitschieters 
worden voorgesteld door een sterretje. Zoals te zien is in figuur 29, zijn er twee uitschieters, 
nl. persoon met volgnummer 45 en persoon met volgnummer 44. We zien dat de persoon 
met volgnummer 45 systematisch hoog antwoord. Bepaalde personen geven immers 
consistent hoge scores op elk geluid terwijl andere personen consistent lage scores 
toekennen. Om deze persoonlijke factor eruit te kunnen halen, is het belangrijk om niet enkel 
naar de absolute waarden te kijken maar om ook de relatieve waarden te berekenen. 
                                                           
7
 IKW = Interkwartielafstand (Dit is de afstand tussen het 1

e
 kwartiel en het 3

e
 kwartiel of, anders verwoord, 

tussen 25% en 75%. De interkwartielafstand bevat 50% van de proefpersonen.) 
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Om de relatieve waarden te berekenen, werd de gemiddelde absolute waarde van alle 
scores van een persoon berekend en telkens afgetrokken van de absolute waarde die de 
persoon per geluid toekende. De nieuw bekomen waarden, zullen nu rond 0 schommelen. 
Door de relatieve waarden te berekenen, kunnen we de persoonlijke factor eruit filteren en 
zien wanneer een persoon een bepaald geluid als significant meer/minder hinderlijk 
beschouwde (positief/negatief). Figuur 30 geeft de relatieve hinder door de 
geluidsfragmenten weer. Omdat de persoonlijke factor eruit gefilterd werd, is de spreiding 
van de doosdiagrammen (boxplots) nu kleiner. In figuur 30 is het verschil tussen de hinder 
door fragmenten met lokale weggeluiden en de hinder door de andere fragmenten (zonder 
lokale weg) nog duidelijker zichtbaar dan in figuur 29. 
 

 
Figuur 30: Informatief maskeringsvermogen van de ve rschillende geluiden in relatieve waarden.  

 
Niet enkel uit deze figuren kunnen we afleiden dat lokale weggeluiden het minder goed doen, 
immers na het uitvoeren van een paired samples t-test in SPSS blijkt het verschil tussen 
hinder door fragmenten die lokale weggeluiden bevatten en hinder door de andere 
geluidsfragmenten (zonder lokale weg) significant (p<0,001) te zijn. Daarnaast konden er 
geen andere significante verschillen worden vastgesteld tussen de hinderrespons op de 
andere geluiden. 
 
Tijdens de test voor informatieve maskering werden de proefpersonen ook blootgesteld aan 
een visuele prikkel, met name een raam met een beperkt zicht van 100 m op een tuin. Deze 
visuele prikkel werd aangeboden om de proefpersonen te misleiden over het eigenlijke 
onderwerp van het onderzoek zodat de focus niet enkel ligt bij het aanwezige geluid. In de 
visuele prikkel was geen windturbine te zien aangezien dit de gepercipieerde hinder mee zou 
kunnen beïnvloeden (Shepherd et al., 2011). Om na te gaan of het aanbieden van deze 
visuele prikkels geen invloed heeft gehad op de rest van het onderzoek, gaan we na of de 
mate van hinder bij elk zicht ongeveer in dezelfde grootteorde ligt.  
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Figuur 31: Absolute invloed van de visuele prikkel op de informatieve maskeringstest. 

 

 
Figuur 32: Relatieve invloed van de visuele prikkel  op de informatieve maskeringstest. 



64 

 

In figuur 31 kunnen we vast stellen dat er een licht verschil zit in de mate van hinder tussen 
de verschillende aangeboden visuele prikkels. Vooral zicht 6 wijkt lichtjes af naar boven als 
we kijken naar de interkwartielafstand. Als we echter ook kijken naar de T-lijnstukken van 
zicht 6 zien we dat deze niet opmerkelijk afwijken van de andere aangeboden visuele 
prikkels. Uit figuur 31 is met andere woorden, niet duidelijk af te leiden of er een significant 
verschil is tussen de verschillende visuele prikkels. Figuur 31 is een voorstelling van de 
absolute waarden. Ook hier is het dus aangeraden om de relatieve waarden te berekenen. 
Voor de berekening van de relatieve waarden werd dezelfde methode als voorheen gebruikt. 
Figuur 32 is een voorstelling van de relatieve waarden voor hinder door de visuele prikkels. 
In figuur 32 zien we nu dat zicht 3 en zicht 6 verschillen met de andere aangeboden visuele 
prikkels.  
 
Het is echter niet verantwoord ons besluit te baseren op louter deze figuren. Om die reden 
werd ook hier een paired samples t-test in SPSS uitgevoerd. Hieruit blijkt dat zicht 6 
significant (p<0,001) met zicht 1 en 2; significant (p<0,01) met zicht 4; significant (p<0,05) 
met zicht 5 en niet-significant (p<0,1) met zicht 3 verschilt. Verder kunnen we ook vaststellen 
dat zicht 3 significant (p<0,05) met zicht 1 en 2 en niet-significant (p>0,1) met zicht 4, 5 en 6 
verschilt. Daarnaast werden er geen andere significante verschillen vastgesteld tussen de 
andere visuele prikkels. We moeten dus rekening houden met het feit dat zicht 6 en deels 
ook zicht 3 een invloed zouden kunnen hebben gehad op de antwoorden m.b.t. de auditieve 
stimuli, al kunnen we vermoeden dat deze invloed beperkt zal zijn. Om alle twijfel uit te 
sluiten, werd de correlatie tussen zicht 3 en 6 en de geluidsfragmenten met lokale weg die 
eerder als significant verschillend werden beschouwd, nagegaan. Hieruit blijkt dat: 

- een significante (p<0,01) correlatie bestaat tussen zicht 3 en 6; 
- een significante (p<0,05) correlatie bestaat tussen beide geluidsfragmenten met 

lokale weg; 
- een niet-significante correlatie bestaat tussen de zichten en de geluidsfragmenten. 

 
Na de blootstelling aan de 6 geluiden (op het einde van de informatieve test), werd aan de 
proefpersonen gevraagd om te noteren welke geluiden ze dachten te hebben gehoord. Uit 
tabel 3 kunnen we opmaken dat zo goed als alle proefpersonen het wegverkeer hebben 
kunnen vaststellen. Uit tabel 3 kunnen we echter ook afleiden dat het niet altijd even duidelijk 
was om de windturbine te onderscheiden, toch heeft bijna de helft van de proefpersonen de 
windturbine herkend. Hoewel weinig proefpersonen familiair zijn met het geluid van een 
windturbine, leidt dit toch niet tot een vertekening van de data. Heel wat personen gaven 
bijvoorbeeld aan in de aanvulcategorie ‘andere’, het geluid van een ventilator of een airco te 
hebben gehoord. Dit betekent dat ze het geluid van een windturbine niet kennen maar het 
wel degelijk hebben vastgesteld. Bovendien stellen we vast dat het percentage 
proefpersonen dat vliegtuiggeluid heeft vastgesteld verrassend hoog ligt ondanks dat er 
geen vliegtuiggeluid aanwezig was in de geluidsfragmenten en ondanks het feit dat er tijdens 
het experiment geen vliegtuigen zijn overgevlogen. De verwarring tussen vliegtuiggeluid en 
windturbinegeluid is niet nieuw en kwam eerder al aan bod in het kader van een onderzoek 
naar VAD (vibroacoustic disease). Ondanks het grote verschil in geluidsniveau, hebben 
beide geluiden namelijk te maken met aerodynamische geluidsopwekking (Colby W.D. et al., 
2009, pp. 45-48). De gelijkenis tussen windturbinegeluid en vliegtuiggeluid kwam ook al aan 
bod in het kader van een onderzoek van Janssen et al. (2011, p.6) waarin hinder door 
windturbinegeluid vergeleken wordt met hinder door andere industriële geluidsbronnen (o.a. 
vliegtuiggeluid).  
 
Verder stellen we vast dat ook het percentage proefpersonen dat machinegeluid herkend 
heeft hoger ligt dan verwacht. Het machinegeluid dat de proefpersonen waarschijnlijk 
hebben waargenomen is niet bewust aangebracht in de geluidsfragmenten maar kan wel 
onbewust aanwezig geweest zijn door omringende apparatuur, bijvoorbeeld de laptop die 
gebruikt werd voor projectie van het raam, zoemen van de lamp met dimfunctie, … 
Merendeel van deze geluiden zijn echter onoverkomelijk. Het is bovendien ook mogelijk dat 
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de personen die ‘machinegeluid’ hebben gehoord, eigenlijk het windturbinegeluid 
hoorden/bedoelden. 
 
Ook zit een zekere ‘gokfactor’ inbegrepen in de percentages, waarmee we rekening moeten 
houden. Deze factor valt echter moeilijk te bepalen. Gezien het groot aantal keuzes op het 
formulier en de hoge scores van vliegtuiggeluid en windturbinegeluid, kan voor deze 
geluiden toeval worden uitgesloten. 
 
Tabel 3: Herkende geluiden na het afleggen van de i nformatieve maskeringstest. 

 Herkend  
(absoluut aantal) 

Herkend  
(%) 

Aanwezig  

Wegverkeer  48 96 �  
Vliegtuiggeluid  24 48 X 
Windturbine  22 44 �  
Machinegeluid  19 38 - 
Zee geruis  14 28 X 
Geruis van bladeren  11 22 X 
Treinverkeer  10 20 X 
Geluid van fontein of 
vallend water 

6 12 X 

Pratende mensen  3 6 X 
Watertransportgeluid  3 6 X 
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3. Energetische maskering 
 
Tabel 4 geeft de resultaten in procent voor energetische maskering voor de 
geluidsfragmenten met de autosnelweg  als achtergrondgeluid weer. In de tabel kan een 
duidelijke trend worden vastgesteld. Zo zien we dat hoe luider de windturbine aanwezig is, 
hoe meer proefpersonen de windturbine correct konden identificeren (bv. indien de 
windturbine 10 dB luider is dan de autosnelweg, kon 80 % van de proefpersonen de 
windturbine toewijzen aan het juiste fragment). In de eerste drie gevallen zien we dat het 
percentage proefpersonen die correct antwoordde, stelselmatig daalt met 10%, daarna 
stellen we vast dat de daling zich verder zet maar met kleinere verschillen. Vanaf een 
verschil van -30 dB (d.w.z. de windturbine is 30 dB stiller dan de autosnelweg) zien we dat 
minder dan 50% van de proefpersonen de windturbine kan vaststellen. Vanaf dit punt 
spreken we van maskering. Om het exacte geluidsverschil tussen windturbine en 
autosnelweg waarop de maskering optreedt, aan te wijzen, is echter verder onderzoek 
vereist. Wat we tot nu toe wel met zekerheid kunnen zeggen is dat het maskeringsniveau 
tussen -20 dB en -30 dB zal liggen. Dit komt overeen met wat Pedersen et al. (2010, p. 
2524) in zijn onderzoek vaststelde. Het onderzoek van Pedersen et al. is gebaseerd op 
enquêtes en niet op luistertesten zoals in deze studie het geval is. Toch stelde Pedersen et 
al. dezelfde conclusies, nl. een verminderde hinder door windturbinegeluid indien de 
windturbine 20 dB stiller is dan het autosnelweggeluid en dat met een totaal geluidsniveau-
interval dat binnen 35-40 dB ligt. 
 
Tabel 4: Energetisch maskeringsvermogen van een auto snelweg 

 +10 dB 0 dB -10 dB -20 dB -30 dB 
Juist  80 % 70 % 60 % 56 % 48 % 
Fout  20 % 30 % 40 % 44 % 52 % 
 
Tabel 5 geeft de resultaten in procent voor energetische maskering voor de 
geluidsfragmenten met de lokale weg  als achtergrondgeluid weer. Hier kunnen we echter 
een minder duidelijke trend vaststellen vergeleken met de resultaten voor een autosnelweg. 
We zien dat het aantal juiste antwoorden eerst lijkt te dalen om vervolgens terug te stijgen. 
Zo zien we dat er maskering optreedt bij een verschil van ongeveer 10 dB (≈9,6 dB) dat 
echter niet meer optreedt eenmaal het verschil vergroot. Dit is zeker en vast opmerkelijk. 
Mogelijks heeft dit verloop te maken met de samenstelling van het achtergrondgeluid van 
een lokale weg. Bij geluid afkomstig van een lokale weg, kan het tijdelijke geluidsniveau sterk 
variëren. Dit is kenmerkend voor geluid van een lokale weg. Tijdens de stillere periodes is de 
windturbine dus gemakkelijker hoorbaar en tijdens de periodes met passage is de 
windturbine slechter hoorbaar. Voor deze test werden fragmenten van 30 seconden 
willekeurig geknipt uit de oorspronkelijke S/N-ratiogeluidsfragmenten van 7,5 minuten. 
Omwille van het fluctuerend karakter van lokale weggeluiden, kan de S/N-ratio tijdens deze 
30 seconden, afwijken met de S/N-ratio van het oorspronkelijke fragment. In tabel 5 worden 
de S/N-ratio’s van de oorspronkelijke fragmenten +10 dB, 0 dB, -10 dB, -20 dB en -30 dB 
benaderd door respectievelijk 6,8 dB; 3,3 dB; -9,6 dB; -23,6 dB en -24,6 dB. 
 
Tabel 5: Energetisch maskeringsvermogen van een loka le weg 

 +6,8 dB 3,3 dB -9,6 dB -23,6 dB -24,6 dB 
Juist  74 % 76 % 50 % 54 % 66 % 
Fout  26 % 24 % 50 % 46 % 34 % 
 
Als we de resultaten uit tabel 3 vergelijken met de resultaten uit tabel 4, dan stellen we vast 
dat het percentage proefpersonen dat het geluid van een windturbine vastgesteld heeft bij 
een S/N-ratio van 0 dB, tijdens de test voor informatieve maskering (44 %) veel lager ligt dan 
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het percentage proefpersonen tijdens de test voor energetische maskering (70%). Tijdens de 
test voor energetische maskering ligt de concentratie immers hoger dan tijdens de test voor 
informatieve maskering. In de realiteit is het echter zo dat personen niet continu 
geconcentreerd naar het geluid in de omgeving zitten te luisteren maar bezig zijn met het 
uitvoeren van allerlei dagdagelijkse taken. Hiermee moet worden rekening gehouden bij het 
toepassen van maskeringsgeluiden in de praktijk. Een andere verklaring kan liggen in het 
optreden van gewenning aan windturbinegeluid. In zowel de energetische als de 
informatieve maskeringstest werden de proefpersonen blootgesteld aan zuiver 
windturbinegeluid, echter in de energetische test gebeurde dit op meer expliciete manier dan 
tijdens de informatieve test. Zo werd bij de energetische maskeringstest expliciet gevraagd 
om naar windturbinegeluid te luisteren bij het begin van de test terwijl bij de informatieve 
maskeringstest het windturbinegeluid niet expliciet werd aangeboden of vermeld. 
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4. Correlaties met variabelen uit de 
enquête 

 

4.1. Geluidshinder en geslacht 
 
Uit figuur 33 kunnen we meteen afleiden dat zowel bij de mannen als bij de vrouwen, het 
maskeringsvermogen van de lokale weg (LWWT) als meest hinderlijk werd ervaren. We 
kunnen opmerken dat de mening bij de vrouwen eerder verdeeld is vergeleken met de 
mannen, gezien de lengte van de doosdiagrammen. Bij de mannen zijn er dan weer veel 
uitschieters te zien. 
 

 
Figuur 33: Mate van absolute hinder door windturbin e (WT), snelweg (HW), snelweg en windturbine met 
gelijk niveau (HWWT min 0), snelweg en windturbine met verschil van 10 dB (HWWT min 10), lokale weg 
en windturbine met gelijk niveau (LWWT min 0), loka le weg en windturbine met verschil van 10 dB (LWWT 
min 10). 
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4.2. Geluidshinder en geluidsgevoeligheid 
 
Op één uitzondering na, werden er geen correlaties vastgesteld tussen de 
geluidsgevoeligheid van de proefpersonen en de hinder door één van de 6 geluiden waaraan 
ze werden blootgesteld. De enige correlatie die werd vastgesteld, doet zich voor tussen 
geluidsgevoeligheid enerzijds en het geluid afkomstig van een lokale weg en windturbine met 
gelijk niveau anderzijds. Deze correlatie bedraagt -0,297 op een significantieniveau van 
p<0,05. Dit betekent praktisch dat hoe gevoeliger de proefpersoon is, hoe meer hinder deze 
zal vaststellen door het fragment met de lokale weg. De correlatie is echter niet zo sterk 
maar sluit wel aan bij wat in ander onderzoek reeds werd vastgesteld over de correlatie 
tussen geluidsgevoeligheid enerzijds en geluidshinder door windturbines anderzijds 
(Shepherd et al., 2011).  
 

4.3. Geluidshinder en PTA 
 
Er konden geen significante correlaties worden vastgesteld tussen enerzijds de hinder door 
één van de 6 geluiden waaraan de proefpersonen tijdens de informatieve maskering werden 
blootgesteld en anderzijds de PTA-scores van de proefpersonen. Bijgevolg kan er geen 
verband worden aangetoond tussen het horen van het geluid en het gehinderd zijn door het 
geluid. Meer onderzoek is hier vereist om een mogelijke correlatie tussen geluidshinder en 
PTA bloot te kunnen leggen. 
 

4.4. Geluidshinder en stress 
 
Op één uitzondering na, werden er geen correlaties vastgesteld tussen de mate van 
geluidshinder (zoals gerapporteerd tijdens de informatieve maskeringstest) en stress (zoals 
aangegeven in de enquête). De enige significante (p<0,05) correlatie (0,331) die werd 
vastgesteld, doet zich voor tussen het hebben van stress enerzijds en de hinder afkomstig 
van het geluid van een autosnelweg (zonder windturbine) anderzijds. Deze correlatie is 
enigszins verrassend aangezien de meeste hinder werd aangegeven bij geluidsfragmenten 
met lokale weggeluiden en niet bij het geluidsfragment van de autosnelweg. 
 

4.5. Geluidsgevoeligheid en stress 
 
De personen die in de enquête aangaven gestresseerd en moe te zijn, gaven in de enquête 
tevens aan gevoelig te zijn voor geluid. Er is een significante (p<0,05) correlatie (-0,377) 
tussen de geluidsgevoeligheid en stress. Hoe meer gestresseerd, hoe gevoeliger de 
proefpersoon is aan geluid (of omgekeerd). Dit verband was te verwachten. Verder is er 
geen significant verschil tussen mannen en vrouwen m.b.t. stress (zie figuur 34). M.b.t. 
geluidsgevoeligheid daarentegen, is er wel een verschil tussen mannen en vrouwen. Uit 
figuur 35 blijkt namelijk dat vrouwen gevoeliger zijn voor geluid dan mannen. Hoe lager de 
score, hoe gevoeliger de personen zijn voor geluid.  
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Figuur 34: Stress-score bij mannen en vrouwen. 

 

 
Figuur 35: Geluidsgevoeligheid bij mannen en vrouwe n. 
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Kritische aanvullingen 
 
Alvorens te concluderen, worden in dit hoofdstuk nog een aantal kritische bedenkingen en 
aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. Per onderdeel van het onderzoek 
worden een aantal punten bediscussieerd om het experiment nog beter te kunnen 
optimaliseren. 
 

� Algemeen: 
 
Aanvankelijk was het de bedoeling om proefpersonen met een aantal specifieke kenmerken 
op te nemen in de dataset. Wegens zowel ruimtelijke als tijdsbeperkingen hebben we dit niet 
kunnen doorvoeren. Naar komend onderzoek kan het dus interessant zijn om dit alsnog op 
te nemen in het onderzoek. Concreet gaat het om volgende specifieke onderzoeksgroepen: 

- Proefpersonen die nabij windturbines wonen en dus reeds bekend zijn met het geluid 
van een windturbine. Momenteel is slechts 2 % van de proefpersonen in de dataset 
woonachtig binnen een straal van 250 m van een windturbine. Dit percentage is te 
klein om veelbetekenende verbanden te leggen. 

- Proefpersonen die uitgesproken tegenstander zijn van groene energie. Momenteel 
bevat de dataset enkel voorstanders of proefpersonen met een neutraal standpunt. 
Een aantal studies (Pedersen et al., 2010; Rogers et al., 2006) tonen echter aan dat 
het standpunt van de persoon een belangrijke factor is in de mate van hinder die door 
de persoon wordt aangegeven. 

- Proefpersonen met de ziekte van ménière8. Dergelijke personen blijken soms heel 
gevoelig voor geluid, vooral voor laag frequent geluid (De Vries, 2011, p. 10). In het 
kader van infrageluiden (waarnaar momenteel veel aandacht en onderzoek gaat), 
zou het interessant zijn om na te gaan of deze personen gevoeliger zijn voor het 
vaststellen van windturbinegeluid dan andere proefpersonen zonder de ziekte van 
ménière.  

 
 

� Informatieve maskering: 
 
Tijdens de test voor informatieve maskering zijn een aantal aandachtspunten aan het licht 
gekomen. Het gaat meer bepaald over volgende elementen: 

- De proefpersonen moesten op een schaal de mate van hinder door geluid of zicht 
aangeven. Tijdens de test is gebleken dat het vaak niet duidelijk is wat het neutrale 
standpunt is, nl. 0 of 5? Om die reden is het aangewezen om bij volgend onderzoek 
te werken met een schaal die nauwkeurig is gedefinieerd. Concreet kan dit 
gerealiseerd worden door elk cijfer op de schaal te benoemen i.p.v. enkel de uitersten 
te benoemen. Dit is tevens een mogelijke verklaring voor het grote aantal 
uitschieters. 

- Voor verder onderzoek is het belangrijk te weten dat de maximale duur best 
gehouden wordt op één uur (dus maximaal zes geluiden). Na één uur daalt immers 
de concentratie van de proefpersonen, wat een effect kan hebben op de testen die 
daarna volgen (bv. energetische maskering).  

- Tijdens de test voor informatieve maskering werd niet alleen een auditieve stimulus 
gegeven maar ook een visuele stimulus zodat de aandacht niet enkel ging naar het 
aangeboden geluid. Aangezien onderzoek (Pedersen & Waye, 2007, p. 483-484)  
reeds aantoonde dat geluid gemakkelijker gedetecteerd wordt bij het zien van de 

                                                           
8
 De ziekte van ménière is een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door duizeligheid, tinnitus en 

gehoorverlies, vermoedelijk veroorzaakt door een teveel aan binnenoorvloeistof. Het exacte mechanisme 

achter de ziekte is echter nog onbekend (De Vries, 2011, p. 7). 
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bron, zou het interessant zijn om dit tevens na te gaan. Tijdens dit onderzoek werd 
een visuele stimulus gegeven zonder de bron van het geluid in beeld te brengen. Een 
andere mogelijke visuele stimulus is een zicht dat één of meerdere draaiende 
windturbine(s) bevat (bv. video die gesynchroniseerd is met het geluid dat wordt 
afgespeeld). Dit maakt het onderzoek echter ook meteen een stuk ingewikkelder. 

- Tijdens het onderzoek is gebleken dat het percentage proefpersonen dat 
vliegtuiggeluid heeft vastgesteld verrassend hoog lag ondanks dat er geen 
vliegtuiggeluid aanwezig was in de geluidsfragmenten en ondanks het feit dat er 
tijdens het experiment geen vliegtuigen zijn overgevlogen. Naar verder onderzoek 
toe, zou het dus interessant zijn om het verband tussen vliegtuiggeluid en 
windturbinegeluid verder te onderzoeken.  

- Tenslotte is het ook interessant om onderzoek te doen naar de coïncidentie van 
beglazing met windturbinegeluid. De opgenomen windturbinegeluidsfragmenten 
vertonen immers pieken in het frequentiegebied waar coïncidentie met de beglazing 
kan optreden. Vooral in het kader van geluidsbeperking voor mensen die in de buurt 
van windturbines wonen, kan dit een belangrijk aandachtspunt zijn.  

 
 

� Energetische maskering: 
 
Tijdens de test voor energetische maskering, kwamen een aantal mooie resultaten uit de 
bus. Energetische maskering met autosnelweggeluid situeert zich tussen S/N-ratio’s van -20 
dB en -30 dB. Om de S/N-ratio van maskering nog nauwkeuriger te kunnen bepalen, kan het 
interessant zijn om bij deze test met kleinere stapjes te werken. Bijvoorbeeld stappen van 5 
dB i.p.v. stappen van 10 dB (zoals momenteel het geval). Op die manier kan de 
maskeringsgrens exacter bepaald worden. Kleinere stappen leiden echter ook tot veel 
langere testen aangezien elk geluidsfragment gerandomiseerd en voldoende dient 
aangeboden te worden. 
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Algemene conclusie 
 
De prioritaire doelstelling van dit onderzoek was om na te gaan of windturbinegeluid d.m.v. 
geluid afkomstig van auto’s kan worden gemaskeerd. Het onderzoek bestond uit vier fasen: 
een test i.v.m. informatieve maskering, een test i.v.m. energetische maskering, een 
gehoortest en een enquête. De testen namen 2u per persoon in beslag. Er namen in totaal 
50 proefpersonen deel aan het onderzoek. Geen enkele proefpersoon moest worden 
uitgesloten. Zowel uit de test m.b.t. energetische maskering als uit de test m.b.t. informatieve 
maskering blijkt dat windturbinegeluid kan gemaskeerd worden door geluid afkomstig van 
auto’s bij aanvaardbare S/N-ratio’s.  
 
Een tweede doelstelling van het onderzoek was het nagaan van de S/N-ratio’s waarbij 
maskering van windturbinegeluid door geluid afkomstig van auto’s zich voordoet. Hiervoor 
werd een onderscheid gemaakt tussen het geluid afkomstig van een autosnelweg (continu 
verkeer) en het geluid afkomstig van een lokale weg (intermitterend verkeer). Bij maskering 
door een autosnelweg, was een duidelijk dalende trendlijn zichtbaar in functie van de S/N-
ratio. Energetische maskering door autosnelweggeluiden trad op tussen -20 dB en -30 dB. 
Bij maskering door een lokale weg, was geen duidelijke trendlijn zichtbaar. Dit deed als 
eerste vermoeden dat lokale weggeluiden minder geschikt zijn voor maskering dan 
autosnelweggeluiden, hoewel energetische maskering bij lokale weggeluiden reeds optrad 
rond -10 dB. 
 
Een derde doelstelling lag in het onderzoeken of autosnelweggeluid dan wel lokaal 
weggeluid beter is om windturbines te maskeren. Afgezien van het energetisch 
maskeringsniveau, bleek tijdens de test m.b.t. informatieve maskering dat er significant 
(p<0,001) meer hinder werd gerapporteerd door de proefpersonen tijdens de maskering met 
lokale weggeluiden vergeleken met de andere aangeboden geluiden (zonder lokale weg). 
Maskering met autosnelweggeluiden geniet dus de voorkeur op maskering met lokale 
weggeluiden. 
 
De vierde doelstelling van het onderzoek omvatte een analyse van het verschil tussen de 
S/N-ratio’s van enerzijds energetische en anderzijds informatieve maskering van 
windturbinegeluid met geluid afkomstig van auto’s. Aangezien zich geen duidelijke trend 
voordoet in de energetische maskering met lokale weggeluiden, werd hiervoor gekeken naar 
de energetische maskering door autosnelweggeluiden. Tijdens de informatieve maskering 
werden S/N-ratio van 0 dB en -10 dB aangeboden. Hierbij herkende slechts 44% van de 
proefpersonen de windturbine. Tijdens de energetische maskering bij een S/N-ratio van 0 
dB, herkende 70 % van de proefpersonen de windturbine. Een mogelijke verklaring is dat 
tijdens de test voor energetische maskering de concentratie hoger ligt dan tijdens de test 
voor informatieve maskering. In de realiteit is het echter zo dat personen niet continu 
geconcentreerd naar het geluid in de omgeving zitten te luisteren maar bezig zijn met het 
uitvoeren van allerlei dagdagelijkse taken. Hiermee moet worden rekening gehouden bij het 
toepassen van maskeringsgeluiden in de praktijk. Een andere verklaring kan liggen in het 
optreden van gewenning aan windturbinegeluid. In zowel de energetische als de 
informatieve maskeringstest werden de proefpersonen blootgesteld aan zuiver 
windturbinegeluid, echter in de energetische test gebeurde dit op meer expliciete manier dan 
tijdens de informatieve test. 
 
Na het onderzoeken van correlaties met gegevens uit de enquête werden er geen storende 
variabelen gevonden. Verder bleek uit de enquête ook dat het gevoelig zijn voor geluid 
significant (p<0,05) positief (0,377) gecorreleerd gaat met stress (zoals gerapporteerd in de 
enquête). Vrouwen zijn gevoeliger voor geluid dan mannen. Een verband tussen het 
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gevoelig zijn voor geluid (zoals gerapporteerd in de enquête) en het kunnen 
horen/vaststellen van geluid (afgeleid uit de gehoortest), kon niet worden bevestigd.  
 
De vier onderzoeksvragen aan het begin van het onderzoek werden succesvol beantwoord. 
Toch is verder onderzoek nuttig. Een aantal nieuwe onderzoeksonderwerpen dienden zich 
aan tijdens dit onderzoek. Zo is het interessant om meer onderzoek te doen naar de 
coïncidentie van beglazing met windturbinegeluid. De opgenomen 
windturbinegeluidsfragmenten vertonen immers pieken in het frequentiegebied waar 
coïncidentie met de beglazing kan optreden. Vooral in het kader van geluidsbeperking voor 
mensen die in de buurt van windturbines wonen, kan dit een belangrijk aandachtspunt zijn. 
Een ander interessant onderzoekspad is de gelijkenis tussen vliegtuiggeluid en 
windturbinegeluid. Rond vliegtuiggeluid werd namelijk al veel onderzoek gedaan terwijl het 
onderzoek rond windturbinegeluid nog veel minder ver staat. Indien gelijkenissen tussen 
beide geluiden kunnen worden aangetoond, kan dit het onderzoek rond windturbinegeluid 
aardig op weg helpen.  
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Addenda 
 

1. Bijlage A 
 
Richtwaarden voor geluid in open lucht (tabel 1): 
 

  GEBIED 
MILIEUKWALITEITSNORMEN IN 
dB(A) IN OPEN LUCHT  
Overdag ‘s Avonds  ‘s Nachts  

1°   Landelijke gebieden en gebieden voor 
verblijfsrecreatie 40 35 30  

2°  

Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 
m gelegen van industriegebieden niet vermeld sub 
3° of van gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen  

50 45 45  

3°  

Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 
m gelegen van gebieden voor ambachtelijke 
bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, 
van dienstverleningsgebieden of van 
ontginningsgebieden, tijdens de ontginning  

50 45 40  

4°  Woongebieden  45 40 35  

5°  

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

60 55  55  

5bis° Agrarische gebied  45  40  35  

6°  Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor 
verblijfsrecreatie  50 45  40  

7°  
Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, 
militaire domeinen en deze waarvoor in bijzondere 
besluiten milieukwaliteitsnormen worden vastgelegd  

45 40 35  

8°  Bufferzones  55 50  50  

9°  
Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 
m gelegen van voor grindwinning bestemde 
ontginningsgebieden tijdens de ontginning  

55 50  45  
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Richtwaarden voor geluid binnenshuis (tabel 2): 
 

Gebied overdag 's 
avonds 's nachts 

1° landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsre creatie 30 25 25 
2° industriegebieden, dienstverleningsgebieden, geb ieden 
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens de 
ontginning 

36 31 31 

3° woongebieden en alle andere gebieden uitgezonderd deze 
sub 1° en sub 2° 33 28 28 

 
Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied 
de hoogste milieukwaliteitsnorm van toepassing.  
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2. Bijlage B 
 
  

 
Gelieve nog enkele minuten de tijd te nemen om onderstaande vraagjes te beantwoorden. 
Vergeet niet te overkijken of u alle vragen heeft ingevuld. Bedankt voor uw medewerking! 
 
Valentine De Weirt, 
Studente Milieusanering en -beheer 
 

 
1. Wat is uw geslacht?  

o Vrouw 
o Man 
 

2. Wat is uw geboortejaar?  
o ………………. 

 
3. Wat is uw nationaliteit? (in drukletters invullen a.u.b.) 

o Nationaliteit: ……………………. 
 

4. Wat is uw huidige betrekking? 
o Student 
o Werkend 
o Werkzoekend 
o Huisman/huisvrouw 
o Gepensioneerd 

 
5. Wat zijn uw hobby’s? (meerdere keuzes mogelijk) 

o Werken in de tuin 
o Lezen 
o Binnensport (dans, fitness, biljart, …) 
o Buitensport (lopen, tennis, paardrijden, voetbal, …) 
o Computerspelletjes 
o Tv/films kijken 
o Andere: ……………………………………………………... 

 
6. Kleur het bolletje dat momenteel het beste bij u past. Ik voel mij: 
  

ontspannen  o o o o o  gespannen 
relaxed  o o o o o  gestresseerd 
geduldig  o o o o o  geïrriteerd 
uitgerust  o o o o o  moe 
ik kan me goed o o o o o  het is moeilijk om 
concentreren        me te concentreren 
ik ben een stabiele o o o o o  ik heb last van  
persoonlijkheid       stemmings- 
         wisselingen 
opgewekt  o o o o o  depressief 
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7. Bent u lid van een milieuorganisatie? Zo ja, schrijf hieronder de naam van de 
organisatie waarvan u lid bent (bv. JNM, natuurpunt, …). 

o Ik ben geen lid 
o Ik ben lid van ………………………………………………. 

 
 

8. Hoe staat u ten opzichte van hernieuwbare energie? 
o Voorstander 
o Tegenstander 
o Neutraal 
o Andere, nl. ………………………………………………….. 

 
9. Is er een autosnelweg gelegen binnen een straal van 250 m van uw woning? 

o Neen 
o Ja 

 
10. Staan er één of meerdere windturbines in een straal van 250 m van uw woning? 

o Neen 
o Ja 

 
11. Is er binnen een straal van 250 m van uw woning spoorwegverkeer? 

o Neen 
o Ja 

 
12. In welke van de volgende gebieden is uw woning gelegen? (slechts één keuze 

mogelijk) 
o Stedelijk gebied 
o Landelijk gebied 
o Randgebied 

 
13. Kan u vanuit uw woning één of meerdere windturbines zien staan? 

o Neen 
o Ja, één windturbine 
o Ja, meerdere windturbines 

 
14. Kan u vanuit uw woning een autosnelweg zien? 

o Neen 
o Ja 

 
15. Kan u vanuit uw woning treinverkeer zien passeren? 

o Neen 
o Ja 

 
16. Bent u aangesloten op groene energie? 

o Neen 
o Ja 
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17. Hoe goed kan u zich vinden in volgende stellingen? Kruis het antwoord dat het meest 
met uw mening overeenkomt aan. 

 
 Helemaal 

mee eens 
Tamelijk 

mee 
eens 

Noch 
eens/noch 

oneens 

Tamelijk 
mee 

oneens 

Helemaal 
mee 

oneens 
Niemand zou zich er wat van aan moeten 
trekken wanneer iemand de 
muziekinstallatie af en toe te hard aanzet. 

□ □ □ □ □ 

Ik word snel wakker door geluid. 

□ □ □ □ □ 
Ik word gehinderd wanneer mijn buren 
lawaaierig zijn. □ □ □ □ □ 
Ik raak zonder al te veel moeilijkheden aan 
de meeste geluiden gewend. □ □ □ □ □ 
Soms werkt geluid op mijn zenuwen en raak 
ik geïrriteerd. □ □ □ □ □ 
Muziek waar ik normaal gesproken van 
houd, stoort me wanneer ik me probeer te 
concentreren. 

□ □ □ □ □ 

Ik vind het moeilijk om te ontspannen op een 
plaats waar het lawaaierig is. □ □ □ □ □ 
Het maakt niet uit wat er om mij heen 
gebeurt, ik kan me altijd goed concentreren. □ □ □ □ □ 
Ik word boos op mensen die geluid maken, 
waardoor ik niet kan slapen of kan werken. □ □ □ □ □ 
Ik ben gevoelig voor geluid. 

□ □ □ □ □ 
 
 

Heeft u alle vragen ingevuld? 
Bedankt voor uw medewerking! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


