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1 INLEIDING 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf is van plan twee percelen in Almere te gaan gebruiken voor het opwekken van 

zonne-energie. Op de huidige akkers en grasland zullen zonnepanelen komen te staan. De percelen liggen 

tussen de A6 en Almere Buiten. Afbeelding 1.1 toont de locatie. 
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Afbeelding 1.1 Locatie toekomstige zonnevelden 
 

 
 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere onderzoeken de geluideffecten van een zonneveld, met 

name omdat in de omgeving zorgen bestaan over het plan voor de zonnevelden. Eén van de 

aandachtspunten is het mogelijke effect op geluid. De zorg bestaat dat het zonneveld de geluidoverdracht 

tussen de A6 en Almere Buiten verslechtert, waardoor de geluidoverlast in Almere Buiten toeneemt. 

 

Leeswijzer 

In voorliggend onderzoek gaan we na of deze verslechtering inderdaad zou kunnen optreden. Daarvoor 

onderzoeken we allereerst welke informatie in de achtergrondliteratuur aanwezig is (hoofdstuk 2). Ten 

tweede vergelijken we verschillende varianten van het zonneveld met de huidige situatie, door berekeningen 

in een geluidmodel (hoofdstuk 3). Ten derde komt de uitgevoerde geluidmeting bij een al bestaand 

zonneveld aan bod (hoofdstuk 4). Als negatieve effecten mogelijk blijken ten gevolge van een zonneveld, zal 

worden geadviseerd hoe deze te mitigeren (hoofdstuk 5).  

 

 

2 LITERATUURONDERZOEK 

 

Dit hoofdstuk brengt in kaart wat er op dit moment bekend is over de geluidbelasting van een zonnepark op 

de omgeving. Daarvoor gaan we allereerst na of soortgelijke onderzoeken hebben plaatsgevonden, die 

toepasbaar kunnen zijn op de situatie bij Almere Buiten. 

 

 

2.1 Geluidonderzoek naar zonnevelden 

 

Er is geen eenduidig beleid of een akoestisch onderzoek noodzakelijk is bij de realisatie van een zonneveld. 

In de ruimtelijke onderbouwing voor het zonnepark ‘Vlagtwedde’, is het zonnepark als ‘niet geluidgevoelig’ 

bestempeld en wordt een akoestisch onderzoek daarom niet noodzakelijk geacht (Bügel Hajema, 2017). 

Voor het zonnepark ‘Zuidplas’ in Waddinxveen is daarentegen wel een akoestisch onderzoek uitgevoerd  
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(E. Koppen, 2017). Dit is opvallend, aangezien het zonnepark Vlagtwedde veel groter is dan zonnepark 

Zuidplas, met groottes van respectievelijk 100 en 21 hectare.  

 

Als een akoestisch onderzoek bij de realisatie van een zonnepark noodzakelijk wordt geacht, wordt bijna 

uitsluitend gekeken naar de invloed van geluidproducerende componenten. Bij een zonnepark wordt dit 

bepaald door de inverterstations (transformatorhuisjes). Het geluid van een inverterstation wordt 

veroorzaakt door de inverters, de transformator en de noodzakelijke koeling. Deze stations hebben een 

bronvermogen van circa 101 dB(A) (E. Koppen, 2017). Gezien de omvang van het park zullen er tussen de 10 

en 20 van zulke stations moeten worden geplaatst, gelijkmatig verspreid. Echter, indien zou blijken dat het 

plaatsen van deze stations tot mogelijke hinder leidt, zou dit gemakkelijk te mitigeren zijn, bijvoorbeeld door 

het geluiddicht omkasten van de stations. Er wordt daarom niet verwacht dat dit een onoverkomelijk 

obstakel zal vormen bij de realisatie van het project. 

 

 

2.2 Onderzoek naar geluidoverdracht over zonnevelden 

 

Als het zonneveld gerealiseerd zal gaan worden komen bovenop de, akoestisch absorberende, grasweide 

tussen de A6 en de woningen in Almere-Buiten akoestisch reflecterende zonnepanelen te staan. In de 

akoestische onderzoeken wordt weinig tot geen aandacht besteed aan dit aspect. In slechts één casus in 

Nederland is er, als onderdeel van een gevoeligheidsanalyse van een milieueffectrapportage (MER), naar 

gekeken (Pondera Consult, 2016). Het betreft hier een MER voor de realisatie van een windpark aan de 

Haringvliet. In de nabijheid hiervan zijn ook plannen voor de aanleg van een zonneveld. Het effect hiervan is 

beoordeeld door de bodemgebieden in het plangebied niet als ‘akoestisch zacht’, maar als ‘akoestisch hard’ 

in het geluidmodel in te voeren. De conclusie van de gevoeligheidsanalyse is dat de toevoeging van het 

zonneveld weliswaar tot een toename leidt (maximaal 1 dB), maar ruim binnen de norm blijft. En dat de 

combinatie van het zonneveld en het windpark goed te verenigen valt. Een aantal kanttekeningen dienen 

hierbij te worden gemaakt, namelijk: 

- het invoeren van de bodemgebieden als ‘akoestisch hard’ is een eenvoudige aanname. De werkelijkheid 

is gecompliceerder. Ook de oriëntatie van de panelen (zijn deze west-oost of noord-zuid gericht) en de 

wijze van opstellen (die weer afhankelijk is van de oriëntatie) spelen een rol; 

- de bron van het geluid in de aangehaalde studie, een zestal windturbines, is heel anders dan de bron in 

de huidige situatie, een snelweg. Met name de hoogte van de twee bronnen zijn niet te vergelijken. 

 

Tot slot is het opvallend dat, waar er in dit project zorgen worden geuit over de akoestische reflectie van de 

zonnepanelen, er ook ontwikkelingen zijn om juist gebruik te maken van deze eigenschap en ze te 

integreren in geluidschermen langs rijkswegen. Het verschil met de zonneweide in Almere-Buiten is dat bij 

studies met geïntegreerde geluidschermen/zonnepanelen het doel van de zonnepanelen is om geluid af te 

schermen, terwijl dat in dit project niet het geval is. De zonnepanelen bij Almere-Buiten staan te ver van de 

snelweg en de bebouwing om voor effectieve afscherming van het geluid te kunnen zorgen. 

 

 

2.3 Algemeen onderzoek naar geluidoverdracht 

 

Onderzoek naar verkeerslawaai wordt in Nederland meestal uitgevoerd met het wettelijk voorgeschreven 

rekenprotocol SRM-2 [4]. Daarin wordt het effect van de aard van de bodem meegenomen door middel van 

de zogenaamde bodemdemping. Als de bodem als ‘akoestisch hard’ wordt ingevoerd, is de bodemdemping 

gelijk aan nul. De bodemdemping is maximaal als de bodem als ‘akoestisch zacht’ wordt ingevoerd. De 

plaats van de beschouwde bodem (vlakbij de bron, vlakbij de waarnemer, of daar tussenin) heeft ook 

invloed. Het zonneveld komt midden tussen de geluidbron (de A6) en de ontvangers (in de wijk Almere 

Buiten) te liggen. Volgens de rekenregels van SRM-2 zorgt een akoestisch harde bodem, in plaats van een 

zachte, in dit gebied voor circa 1 dB toename bij de gevel van de woningen. 

 

Het academisch onderzoek naar geluidoverdracht richt zich met name op de effecten van geluidschermen 

en van verschillende bodemtypen. Naar de effecten van de bodemstructuur van een zonneveld is geen 

onderzoek beschikbaar. 
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2.4 Conclusie 

 

Bovenstaande geeft aan dat er geen direct toepasbare eerdere studies zijn uitgevoerd die direct een goed 

beeld zouden kunnen geven van de akoestische effecten van het zonneveld. Om deze reden maken we in 

het volgende hoofdstuk gebruik van modelmatig onderzoek om het effect in te schatten. 

 

 

3 MODELVERGELIJKING  

 

Uit het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 blijkt dat nog weinig kennis beschikbaar is over het effect van 

zonnevelden op de geluidoverdracht. Daarom gebruiken we in dit hoofdstuk twee verschillende 

geluidmodellen om het effect van zonnevelden op de geluidoverdracht na te gaan.  

 

De modellen zijn de volgende: 

- de Standaard-Rekenmethode 2 (SRM-2), de rekenmethode waarmee wegverkeerslawaai in Nederland 

gewoonlijk wordt berekend; 

- het ruimte-akoestisch model Odeon. 

 

Hieronder komen eerst de uitgangspunten voor de modelberekening aan bod. Daarna volgen de resultaten 

voor SRM-2 en Odeon. Tot slot volgt een vergelijking tussen beide modellen en de conclusie. 

 

 

3.1 Uitgangspunten voor de modelberekeningen 

 

In beide modelberekeningen maken we een vergelijking tussen de situatie mét zonnevelden en zonder 

zonnevelden. In deze paragraaf komt aan bod welke parameters en uitgangspunten van belang zijn.  

 

 

3.1.1 Invoer voor het geluidmodel  

 

Een geluidmodel vereenvoudigt de werkelijkheid om geluidproductie en geluidoverdracht te kunnen 

berekenen. Wat voor een geluidberekening niet of nauwelijks van invloed is, laat het model buiten 

beschouwing. Dan blijven een aantal invoerparameters over die wél relevant zijn voor de geluidberekening, 

namelijk de volgende: 

- de intensiteit en geluidemissie van het passerende verkeer; 

- de hoogteligging en bodemtypen van de omgeving; 

- aanwezige gebouwen en ontvangers; 

- de wijze van geluidoverdracht (van de bron naar de ontvanger); 

- de harde oppervlakken van de zonnepanelen; 

- de oriëntatie van de zonnepanelen. 

 

De twee modellen SRM-2 en Odeon verschillen qua onderliggende werking. Onderstaande tabel toont de 

wijze waarop de belangrijke parameters in elk model verwerkt zijn. 

 

 

Tabel 3.1 Invoerparameters 
 

Parameter Modellering in SRM-2 Modellering in Odeon 

intensiteit en 

geluidemissie 

wegverkeer 

emissieformules voor licht, middelzwaar en 

zwaar verkeer, de verkeersintensiteit is 

afkomstig uit het geluidregister van 

Rijkswaterstaat (gedownload op 13-12-2017).1 

overgenomen uit SRM-2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 In de cijfers is rekening gehouden met toekomstige groei van het wegverkeer en de verbreding van de A6 (nu in uitvoering).  
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Parameter Modellering in SRM-2 Modellering in Odeon 

hoogteligging van de 

omgeving 

uit DTB (Digitaal Terrein Bestand 

Rijkswaterstaat) en AHN (Algemeen 

Hoogtebestand Nederland) 

vereenvoudiging van AHN/DTB 

bodemtype van de 

omgeving 

uit DTB en TOP10 (terreinbestand van 

Kadaster) 

overgenomen uit SRM2-modellering 

gebouwen en 

rekenpunten 

uit BAG (Basisadministratie Adressen en 

Gebouwen), rekenpunten op elke verdieping 

n.v.t. (geen gebouwen, alleen rekenpunten) 

geluidoverdracht per stukje snelweg wordt de geluidemissie 

bepaald. Voor de verschillende 

overdrachtseffecten (reflecties, absorptie door 

de atmosfeer, aard van de bodem) tussen de 

weg en het rekenpunt wordt een aftrek 

bepaald en toegepast. Op het rekenpunt 

worden de resultaten van alle stukjes weg 

opgeteld tot een totaal geluidniveau 

de snelweg produceert geluidstralen, waarvan 

de overdracht door de atmosfeer per straal 

wordt berekend. Op het uiteindelijke rekenpunt 

worden alle geluidstralen die dat rekenpunt 

bereiken opgeteld tot een totaal geluidniveau 

harde oppervlakken 

zonneveld 

het model bevat een ‘hard bodemgebied’ op 

de plaats van het zonneveld, dat de harde 

zonnepanelen verdisconteert. De 

reflectiefactor van het bodemgebied komt 

overeen met de mate waarin het 

grondoppervlak van het zonneveld wordt 

bedekt door de zonnepanelen 

de oppervlakken van de zonnepanelen zijn in 

3D in het model opgenomen, als volledig 

reflecterend 

oriëntatie zonnepanelen de buitenranden van de zonneveldopstelling 

uit de ontwerptekeningen zijn als schermen 

ingevoerd in het model 

de oppervlakken van de zonnepanelen zijn in 

3D in het model opgenomen (en daarmee ook 

de oriëntatie) 

 

 

3.1.2 Oriëntatie van de zonnevelden 

 

De oriëntatie van de zonnevelden bepaalt mede de geluidoverdracht. Er zijn twee varianten te 

onderscheiden. 

 

Oost-west 

De panelen zijn georiënteerd op het oosten en het westen, als ‘dakjes’. De hoogte bedraagt maximaal 1,4 

meter. In dit type opstelling is circa 60 % van het grondoppervlak van het veld bedekt met zonnepanelen 

(uitgezonderd de onderhoudspaden).  

 

 

Afbeelding 3.1 Oost-westoriëntatie 
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Noord-zuid 

De panelen zijn dakpansgewijs op het zuiden georiënteerd. De hoogte bedraagt maximaal 2,84 meter. In dit 

type opstelling is circa 40 % van het horizontale grondoppervlak van het veld bedekt met zonnepanelen 

(uitgezonderd de onderhoudspaden).  

 

 

Afbeelding 3.2 Noord-zuidoriëntatie 
 

 
 

 

3.2 Modellering met geluidmodel SRM-2 

 

Het geluidmodel is aangemaakt op basis van de beschikbare informatie (zie paragraaf 3.1). Het programma 

Geomilieu (versie 4.30) heeft de volledige rekenmethode SRM-2 geïmplementeerd. Bijlage I toont een 

weergave van het geluidmodel. 

 

 

Afbeelding 3.3 Locatie rekenpunten geluidmodel SRM-2 
 

 
 

 



7 | 13 Witteveen+Bos | 103672/18-010.182 | Definitief 

Het geluidmodel bevat rekenpunten op een aantal locaties aan de zuidoostzijde van Almere-Buiten, alle 

gelegen achter de zonnevelden. Afbeelding 3.3 laat de locatie van de rekenpunten zien. Onderstaande tabel 

laat op representatieve punten de verschillen tussen de situaties zien (zie bijlage III voor de volledige 

resultaten). 

 

 

Tabel 3.2 Vergelijking met SRM-2 
 

  Verschil t.o.v. huidige situatie [dB] 

Locatie rekenpunt Hoogte [m] Situatie zonneveld zuid-noord Situatie zonneveld oost-west 

flat Guadeloupestraat 1,5 + 0,9  + 0,8 

 4,5 + 0,3 + 0,6 

 19,5 + 0,1 + 0,2 

flat Isla Margaritastraat 1,5 + 0,7 + 0,7 

 4,5 + 0,3 + 0,7 

 19,5 + 0,2 + 0,3 

woning Sidoniastraat 1,5 + 0,7 + 0,8 

 4,5 + 0,2 + 0,7 

woning André Franquinweg 1,5 + 0,2 + 0,6 

 4,5 + 0,1 + 0,5 

 

 

De vergelijking laat zien dat kleine toenames optreden ten opzichte van de huidige situatie, tot maximaal 

circa 1 dB. De toenames zijn het grootst op het begane grondniveau, en nemen af met de hoogte. De 

toenames zijn bij de zuid-noord-opstelling gemiddeld iets kleiner dan bij de oost-west-opstelling. 

 

De toenames zijn te verklaren doordat de zonnevelden zorgen voor meer hard bodemgebied tussen de A6 

en de woonwijk Almere-Buiten. Het verschil tussen beide oriëntaties rust vooral in de grotere afschermende 

hoogte van de zuid-noordoriëntatie. 

 

 

3.3 Modellering met geluidmodel Odeon 

 

Het Odeon-model wordt in de praktijk ingezet, omdat het een stralenmodel is dat de overdrachtsdemping 

van afzonderlijke elementen beter kan doorrekenen dan mogelijk is met SRM-2. De overdrachtsdemping is 

de demping die optreedt door het zonneveld. In deze situatie bevat het Odeon-model daarom twee 

rekenpunten (bijlage II toont een weergave van de modellering): 

1 een rekenpunt tussen de A6 en het zonneveld; 

2 een rekenpunt tussen het zonneveld en de bebouwing. 

 

Door het berekende geluidniveau op het tweede punt van het geluidniveau op het eerste punt af te trekken, 

kunnen we de overdrachtsdemping bepalen. Vervolgens kan de overdrachtsdemping in de situatie mét 

zonneveld vergeleken worden met de overdrachtsdemping in de situatie zonder zonneveld. Daarmee wordt 

het toegevoegde effect van het zonneveld inzichtelijk. 

 

Onderstaande tabel laat het effect van het zonneveld zien op verschillende hoogten. 
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Tabel 3.3 Vergelijking in overdrachtsdemping met Odeon 
 

  Oriëntatie zuid-noord Oriëntatie oost-west 

Hoogte 

[m] 

Demping 

zonder 

zonneveld [dB] 

Demping met 

zonneveld [dB] 

Effect zonneveld 

[dB] 

Demping met 

zonneveld 

[dB] 

Effect zonneveld 

[dB] 

1,5 15,2  n.v.t.* n.v.t. 15,2 0 

4,5 15,4 20,6 -5,2 15,6 -0,2 

7,5 15,4 16 -0,6 15,6 -0,2 

* op een hoogte van 1,5 meter schermt het zonneveld in noord-zuidoriëntatie de rekenpunten volledig af 

 

 

De Odeon-vergelijking laat kleine verschillen zien tussen beide mogelijke oriëntaties van de zonnevelden. In 

alle gevallen zorgt het zonneveld voor een gelijke of licht toegenomen demping van het geluid.  

 

Voor de zuid-noordoriëntatie hangt de geluidreductie ten gevolge van de zonnepanelen sterk af van de 

hoogte van de ontvanger. Op 7,5 meter boven maaiveld bedraagt de berekende geluidreductie minder dan 

1 dB. De berekende geluidreductie op een hoogte van 4,5 meter boven maaiveld is circa 5 dB. De 

geluidgolven verstrooien hier door de schuin gepositioneerde zonnepanelen. De Odeon-modellering houdt 

echter geen rekening met de kromming van geluidgolven in de atmosfeer, waardoor het effect van de 

afscherming door de panelen in dit geval modelmatig wordt overschat. 

 

Voor de oost-westoriëntatie is het effect van het zonneveld op de geluidbelasting bij de woningen nihil. De 

hoogte van de zonnepanelen is bij deze variant 1,4 meter boven plaatselijk maaiveld. Hierdoor gaat het 

geluid over de zonnepanelen heen. Door de vlakke positionering in deze oriëntatie wordt het geluid ook 

nauwelijks verstrooid.  

 

 

3.4 Vergelijking tussen de modelresultaten 

 

De berekeningsresultaten uit beide modellen komen niet exact overeen. Dat is niet vreemd: de modellen 

gaan uit van verschillende rekenmethodes. Waar de SRM-2-modellering voor beide mogelijke oriëntaties 

van de zonnepanelen kleine toenames laat zien, laat de Odeon-modellering in de Zuid-Noord-oriëntatie een 

kleine afname zien. In de Oost-westoriëntatie laat Odeon geen verschil zien tussen de situatie mét en zonder 

zonnevelden. 

 

De effecten die een belangrijke rol spelen bij de geluidoverdracht over de zonnepanelen zijn de volgende: 

- toename van reflectie op de bodem, door de reflecterende panelen; 

- afscherming van geluid, doordat de zonnepanelen afhankelijk van de oriëntatie circa 1,5 tot 3 meter 

boven het grondoppervlak staan; 

- verstrooiing van geluid in de atmosfeer door de schuin opgestelde panelen. 

 

Het Odeon-model laat een reductie van 5 dB zien op het begane-grondniveau, maar hierin is het effect van 

kromming van geluidgolven in de atmosfeer niet verdisconteerd. Dit leidt modelmatig tot een overschatting. 

De gevraagde nauwkeurigheid voor invoerparameters van het SRM-2-model is van dezelfde ordegrootte 

(typisch 0,5 dB). De SRM-2-modellering, waarmee wegverkeerslawaai gewoonlijk in Nederland wordt 

gemodelleerd, lijkt hier daarom goed geschikt. 

 

 

3.5 Conclusie 

 

De geluideffecten van het zonneveld zijn relatief klein, omdat een groot deel van het geluid over de 

zonnepanelen heen draagt en niet door de panelen wordt beïnvloed. De berekende toe- en afnames zijn 
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alle, uitgezonderd één berekening, kleiner dan 1 dB. Een dergelijk verschil is met het menselijk oor vrijwel 

niet waarneembaar.  

 

 

4 GELUIDMETING 

 

 

4.1 Doelstelling meting 

 

Om aanvullend inzicht te krijgen in de geluidoverdracht over een zonneveld, én in de geluidproductie van de 

voor een zonneveld benodigde omvormers en transformatoren, heeft Witteveen+Bos een geluidmeting 

uitgevoerd bij een bestaand zonneveld.  

 

 

4.2 Uitgangspunten 

 

 

4.2.1 Locatie 

 

Het zonnepark ‘De Groene Weuste’ in Wierden is qua ligging en opstelling deels vergelijkbaar met de 

plannen voor het zonnepark in Almere. Het zonnepark in Wierden ligt in een vlakke omgeving, en ligt op 

gelijke hoogte met het omliggend maaiveld. De panelen zijn noord-zuid opgesteld in een zuid-opstelling, in 

11 rijen, en bereiken een hoogte van circa 2,5 meter. Onderstaande afbeelding toont de locatie. 

 

 

Afbeelding 4.1 Meetlocatie zonneveld ‘De Groene Weuste’ in Wierden 
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Het zonneveld heeft een afmeting van circa 120 meter bij 375 meter. Aan de zuidzijde van het veld staan 

twee omkaste transformatoren opgesteld. Elke rij zonnepanelen heeft een cluster van negen omvormers, 

geplaatst onder de hoge zijde van de panelen.  

 

 

4.2.2 Uitvoering meting 

 

Op 30 mei 2018 heeft Witteveen+Bos metingen uitgevoerd bij het zonneveld in Wierden, met als 

doelstelling om de overdracht van geluid over het zonneveld én over een ‘normaal’ grasveld te vergelijken. 

Bijlage IV toont een overzicht van de meetposities tijdens de meting.  

 

Tijdens de meting is de volgende apparatuur ingezet: 

- twee geluidmeters van het type Brüel & Kjaer 2250 met bijbehorende microfoon; 

- luidsprekers: Master audio PA 700 2-weg topluidspreker en 2 Master audio SW 800 2x18'' subwoofer en 

bijbehorend mixpaneel om breedbandige ruis te produceren. 

 

Tijdens de meting was het zonnig. De windsnelheid bedroeg tussen 2 en 3 m/s in zuid-zuidwestelijke 

richting en de temperatuur bedroeg tussen 23 en 25 °C. De metingen over zowel het zonneveld als over het 

weiland vonden met meewind plaats (d.w.z. de wind waait in de richting van geluidbron naar microfoon). 

 

De luidsprekers maken voldoende geluid om ook aan de andere zijde van het zonneveld, op een afstand van 

circa 145 meter, een betrouwbare meting van het niveau veroorzaakt door de luidsprekers te kunnen doen 

zonder dat stoorgeluid de meting verstoort. De luidsprekers zijn opgesteld op een gemiddelde hoogte van 

circa 1 meter en produceren een constante breedbandige ruis, zodat in alle frequentiebanden een signaal 

gemeten kan worden. 

 

Naast de meting op afstand is ook het bronvermogen van de omvormers bepaald. Methode II.3 uit de 

Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI) vormde hiervoor het uitgangspunt. Het geluid van de 

transformatorhuisjes was op enkele meters afstand niet hoorbaar; daarom is besloten hiervan geen 

geluidniveau te bepalen.  

 

 

4.3 Resultaten 

 

4.3.1 Overdrachtsmeting 

 

Onderstaande tabel toont het ongewogen verschil tussen de overdracht over een weiland en over het 

zonneveld op verschillende hoogten. De waarden zijn gecorrigeerd voor het verschil in afstand bij beide 

metingen. Bijlage V bevat de detailresultaten per frequentieband. 

 

 

Tabel 4.1 Metingen van overdracht over zonneveld en weiland  
 

Hoogte [m] Demping door overdracht 

over zonneveld [dB] 

Demping door overdracht 

over weiland [dB] 

Verschil [dB] 

1,5 30,7 25,0 5,7 

5 33,1 26,1 9,4 

 

 

Op beide meethoogten blijkt dat de demping over het zonneveld hoger is dan de demping over het weiland. 

De demping is op grotere hoogte iets groter. In de lagere frequentiebanden (van 31,5 tot 125 Hz) is het 

verschil kleiner; in enkele gevallen is de demping van het zonneveld kleiner dan de demping over het 

weiland. In de hogere frequentiebanden, maatgevend voor verkeersgeluid, is de demping van het zonneveld 

groter (bij 1.000 Hz loopt het verschil zelfs op tot circa 21 dB). 
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4.3.2 Meting omvormers 

 

Onderstaande tabel toont het voor de omvormers bepaalde bronvermogen. 

 

 

Tabel 4.2 Meting bronvermogen omvormers 
 

Omschrijving bron Bronvermogen [dB(A)] 

cluster van 9 omvormers 73,2 

 

 

Een bronvermogen van 73 dB(A) houdt in dat, uitgaande van een puntbron, op een afstand van 1 meter het 

geluidniveau nog 62 dB(A) bedraagt. Dit is vergelijkbaar met een normaal gesprek. Op een afstand van 50 

meter is het geluidniveau gezakt tot circa 25 dB(A). 

 

 

4.4 Discussie 

 

De uitgevoerde metingen geven geen aanleiding om een toename van de geluidbelasting door verbeterde 

overdracht over het zonneveld te veronderstellen. De gemeten demping over een zonneveld is groter dan de 

demping over een weiland, zeker in de voor verkeersgeluid maatgevende frequenties. De toename in 

demping lijkt vooral veroorzaakt door de afschermende werking van het zonneveld. 

 

Wel is de situatie bij het zonneveld waar de meting is uitgevoerd niet volledig vergelijkbaar met de situatie 

bij het in Almere voorziene zonneveld, met de volgende consequenties: 

- in Almere ligt de rijksweg circa 2,5 meter hoger dan de percelen waarop is voorzien het zonneveld te 

realiseren. De afschermende werking van het veld zal daardoor verminderen of vervallen; 

- daarnaast verschillen de afmetingen van beide zonnevelden. Het zonneveld in Wierden is circa 120 meter 

diep, de maximale variant van het zonneveld bij Almere-Buiten is circa 500 meter diep. Tijdens de meting 

is op een afstand van circa 10 meter voor en achter het zonneveld geluid geproduceerd en gemeten. In 

Almere ligt de rijksweg (die geluid produceert) op circa 50 meter voor de verwachte zonnevelden, en de 

woningen (waar geluid wordt waargenomen) op 100 tot 150 meter achter de zonnevelden. Ook hierdoor 

zal de aanvullend dempende werking van het zonneveld afnemen ten opzichte van een gewoon weiland; 

- tijdens de meting is op 1,5 en op 5 meter hoogte gemeten. De woningen achter het zonneveld liggen 

deels hoger dan de gemeten hoogten. De invloed van het zonneveld neemt af met de hoogte, waardoor 

ook hierdoor de aanvullend dempende werking van het zonneveld zal afnemen; 

- de panelen in Wierden zijn in een zuidopstelling geplaatst. De plaatsing van de panelen (zie paragraaf 

3.1.2) kan de verstrooiing van geluid beïnvloeden, maar de meting uitgevoerd in Wierden geeft daarvoor 

geen verdere aanknopingspunten. Wel geldt dat bij de plaatsing in een zuidopstelling de top van de 

panelen typisch hoger ligt dan bij plaatsing in een oost-westopstelling. De positie van de top van de 

panelen is, afhankelijk van de hoogte van geluidbron en ontvanger, van invloed op de afscherming van 

geluid. 

 

 

4.5 Conclusie 

 

Een geluidmeting bij een vergelijkbaar opgesteld zonneveld als geprojecteerd in Almere-Buiten geeft geen 

aanleiding om een toename van geluidoverdracht over het zonneveld te verwachten, ten opzichte van een 

gewoon weiland. Wel lijkt het onwaarschijnlijk dat de gemeten aanvullende afname van het geluid (ten 

opzichte van een gewoon weiland) bereikt kan worden, omdat de situatie bij de meting niet volledig 

overeenkomt met de situatie bij het zonneveld in Almere-Buiten. 
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5 MITIGERENDE MAATREGELEN 

 

Deze paragraaf is nog niet uitgewerkt.  

 

De modelmatige resultaten geven aanleiding om een kleine toename van de geluidbelasting (maximaal 1 dB) 

te verwachten. De uitgevoerde metingen geven geen aanleiding om een dergelijke toename te verwachten. 

 

Een mogelijke maatregel om het geluid te reduceren, die tegelijkertijd aansluit bij het karakter van het zonne-

veld, zou zijn het aanleggen van een lage grondwal (van circa 1-1,5 meter) langs de snelweg, met daarop een 

deel van de zonnepanelen geplaatst als landschappelijke verbinding met het zonneveld. Deze optie is qua haal-

baarheid en akoestisch effect niet verder onderzocht. 

 

 

6 CONCLUSIE 
 

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere onderzoeken de geluideffecten van een zonneveld, met 

name omdat bewoners in Almere Buiten zich afvragen of de geluidoverlast door het realiseren van een zon-

neveld tussen de A6 en hun wijk niet zal toenemen. Tussen de A6 en hun wijk liggen nu agrarische percelen, 

met een zachte bodem. Het geluid afkomstig van de A6 wordt hierdoor deels gedempt. De harde, geluid re-

flecterende zonnepanelen zouden dit kunnen veranderen. 

 

Tot nu toe is nauwelijks praktijkonderzoek uitgevoerd naar de effecten van een zonneveld op geluidover-

dracht. Theoretisch onderzoek uit de literatuur richt zich op vereenvoudigde situaties die niet goed passen 

bij de complexe situatie van het zonneveld. 

 

Daarom is in dit geval gebruik gemaakt van modelberekeningen om het effect van het zonneveld in beeld te 

brengen. Het effect is met twee verschillende modellen berekend: 

- het gangbare model om wegverkeerslawaai te berekenen laat kleine toenames in de geluidbelasting op 

de gevels van de woningen zien. De toename bedraagt maximaal 1 dB en is het grootst op de onderste 

verdiepingen. De toename neemt af met de hoogte en is iets kleiner wanneer de panelen noord-zuid 

worden georiënteerd, dan wanneer ze oost-west worden geplaatst; 

- berekeningen met een ruimte-akoestisch model laten zien dat een zonneveld een kleine extra demping 

(circa 0,5 dB) van het geluid toevoegt. Het dempende effect is groter voor de zuid-noord-oriëntatie dan 

voor de oost-westoriëntatie, en het neemt af met de hoogte. 

 

In het meest ongunstige geval is dus door de zonnevelden een kleine toename van maximaal circa 1 dB te 

verwachten. Een dergelijk verschil is met het menselijk oor vrijwel niet waarneembaar.  

 

Daarnaast is een geluidmeting uitgevoerd bij een vergelijkbaar zonneveld om het effect op de overdracht 

van geluid te kunnen meten. De meting geeft geen aanleiding om een toename van het geluid te 

verwachten.  

 

Onderstaande afbeelding toont, ter illustratie, de decibelschaal met een aantal voorbeelden van situaties met 

verschillende geluidsterktes. Deze schaal laat zien dat voor situaties waartussen het verschil goed hoorbaar 

is, het verschil in decibellen typisch 5 à 10 dB bedraagt. Het geluidniveau in Almere Buiten veroorzaakt door 

de rijksweg bedraagt typisch 50 à 55 dB (bij de woningen aan de zijde van de A6).  
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Afbeelding 6.1 Decibelschaal1 
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1 Bron: https://www.oorcheck.nl/gehoorschade/hoe-ontstaat-schade/wat-te-hard/ (bereikt op 6 maart 2018).  
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Afbeelding II.1 Modellering in Odeon - zonnepanelen in oost-westoriëntatie 
 

 
 

 

Afbeelding II.2 Modellering in Odeon - zonnepanelen in noord-zuidoriëntatie 
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BIJLAGE: RESULTATENVERGELIJKING VANUIT SRM-2 

 

 



Modelvergelijking SRM-2

Naam rekenpunt Omschrijving Hoogte [m] Situatie zonneveld zuid-noord Situatie zonneveld oost-west

1.1_A flat Guadeloupestraat 1.5 0.9 0.8

1.1_B flat Guadeloupestraat 4.5 0.3 0.6

1.1_C flat Guadeloupestraat 7.5 0.3 0.6

1.1_D flat Guadeloupestraat 10.5 0.2 0.5

1.1_E flat Guadeloupestraat 13.5 0.2 0.4

1.1_F flat Guadeloupestraat 16.5 0.1 0.3

1.2_A flat Guadeloupestraat 19.5 0.1 0.2

2.1_A flat Isla Margaritastraat 1.5 0.7 0.7

2.1_B flat Isla Margaritastraat 4.5 0.3 0.7

2.1_C flat Isla Margaritastraat 7.5 0.3 0.6

2.1_D flat Isla Margaritastraat 10.5 0.2 0.5

2.1_E flat Isla Margaritastraat 13.5 0.2 0.4

2.1_F flat Isla Margaritastraat 16.5 0.2 0.3

2.2_A flat Isla Margaritastraat 19.5 0.1 0.3

2.2_B flat Isla Margaritastraat 22.5 0.1 0.2

2.2_C flat Isla Margaritastraat 25.5 0.1 0.2

2.2_D flat Isla Margaritastraat 28.5 0.1 0.1

2.2_E flat Isla Margaritastraat 31.5 0 0

2.2_F flat Isla Margaritastraat 34.5 0 0

2.3_A flat Isla Margaritastraat 37.5 0 0

2.3_B flat Isla Margaritastraat 40.5 0 0.1

2.3_C flat Isla Margaritastraat 43.5 0 0.1

2.3_D flat Isla Margaritastraat 46.5 0.1 0.1

3_A woning Sidoniastraat westzijde 1.5 0.7 0.8

3_B woning Sidoniastraat westzijde 4.5 0.2 0.7

3_C woning Sidoniastraat westzijde 7.5 0.2 0.6

4_A woning Sidoniastraat oostzijde 1.5 0.6 0.8

4_B woning Sidoniastraat oostzijde 4.5 0.3 0.8

4_C woning Sidoniastraat oostzijde 7.5 0.2 0.6

5_A woning André Franquinweg 1.5 0.2 0.6

5_B woning André Franquinweg 4.5 0.1 0.5

5_C woning André Franquinweg 7.5 0 0.4

6_A woning Mickey Mousestraat 1.5 -0.1 0.3

6_B woning Mickey Mousestraat 4.5 -0.1 0.3

6_C woning Mickey Mousestraat 7.5 -0.1 0.3

Verschil t.o.v. huidige situatie [dB]
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BIJLAGE: RESULTATEN GELUIDMETING 



Resultaten geluidmetingen

Correctie voor verschil in afstand tussen bron en ontvanger

Afstand bron-ontvanger [m] Dgeo Correctie

Weiland 120 52.6 1.6

Zonneveld 145 54.2

Metingen 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz totaal

achtergrondgeluid zonneveld 52.64 53.2 38.35 35.25 37.07 38.18 35.09 35.34 26.59

achtergrondgeluid weiland 53.93 51.47 42.47 39.83 41.04 41.02 38.76 42.67 31.4

#2 op 1,5m over zonneveld 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz totaal

bron 80.3 89.1 83.9 94.5 95.6 92.5 90.7 98.5 95.5 103.3

immissie - achtergrond 52.8 63.3 54.7 46.1 41.7 48.1 55.9 61.3 58.1 67.1

reductie -27.5 -25.8 -29.3 -48.4 -53.9 -44.4 -34.8 -37.2 -37.4 -36.2

#3 op 5m over zonneveld 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz totaal

bron 80.5 89.1 83.9 94.6 95.5 92.3 90.8 98.4 95.8 103.3

immissie - achtergrond 61.6 66.1 57.5 54.7 53.8 56.7 61.9 65.6 62.1 71.4

reductie -18.9 -23.0 -26.4 -39.9 -41.6 -35.6 -28.9 -32.8 -33.7 -31.9

#4 op 5m over zonneveld 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz totaal

bron 80.3 89.1 84.0 94.5 95.5 92.2 90.6 98.0 95.7 103.1

immissie - achtergrond 68.8 67.7 62.1 59.0 56.4 55.3 62.7 64.8 61.3 73.6

reductie -11.5 -21.3 -21.9 -35.5 -39.1 -36.9 -27.9 -33.2 -34.4 -29.5

#5 op 1,5m over zonneveld 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz totaal

bron 80.4 89.1 84.0 94.6 95.5 92.6 90.7 98.5 95.4 103.3

immissie - achtergrond 62.1 64.1 56.1 51.6 48.4 48.6 55.6 60.7 57.6 68.5

reductie -18.3 -25.1 -27.9 -43.0 -47.1 -44.0 -35.1 -37.8 -37.9 -34.8

#7 op 5m over weiland 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz totaal

bron 80.3 89.9 84.4 95.4 96.2 89.1 94.4 97.7 97.9 103.9

immissie - achtergrond 55.1 65.9 61.8 64.1 65.6 65.0 71.3 72.4 69.5 77.4

reductie -25.2 -24.0 -22.6 -31.3 -30.6 -24.1 -23.1 -25.3 -28.3 -26.5

#8 op 1,5m over weiland 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz totaal

bron 80.3 89.9 84.4 95.4 96.3 89.2 94.3 97.6 97.9 103.9

immissie - achtergrond 54.7 66.5 63.4 63.8 58.1 60.6 73.8 74.7 72.5 79.1

reductie -25.6 -23.4 -21.0 -31.7 -38.2 -28.6 -20.5 -22.9 -25.4 -24.7

#9 op 1,5m over weiland 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz totaal

bron 80.5 90.0 84.5 95.5 96.4 89.4 94.2 97.5 97.8 103.9

immissie - achtergrond 54.2 65.5 61.4 59.8 55.9 62.2 74.6 74.1 70.0 78.6

reductie -26.3 -24.4 -23.1 -35.7 -40.5 -27.2 -19.6 -23.4 -27.9 -25.3

#10 op 5m over weiland 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz totaal

bron 80.4 90.1 84.4 95.5 96.3 89.2 94.6 97.8 97.9 104.0

immissie - achtergrond 54.3 64.8 60.0 61.3 63.0 66.6 74.6 72.7 69.3 78.3

reductie -26.0 -25.3 -24.4 -34.2 -33.2 -22.6 -20.0 -25.1 -28.6 -25.7
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gemiddeld op 5 meter hoogte 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz totaal

over zonneveld -22.9 -25.4 -28.6 -45.7 -50.5 -44.2 -35.0 -37.5 -37.6 -35.5

over weiland -25.6 -24.6 -23.5 -32.7 -31.9 -23.3 -21.5 -25.2 -28.5 -26.1

verschil 2.7 -0.8 -5.1 -13.0 -18.6 -20.8 -13.4 -12.3 -9.2 -9.4

gemiddeld op 1,5 meter hoogte 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz totaal

over zonneveld -15.2 -22.2 -24.2 -37.7 -40.4 -36.2 -28.4 -33.0 -34.0 -30.7

over weiland -26.0 -23.9 -22.0 -33.7 -39.3 -27.9 -20.1 -23.1 -26.6 -25.0

verschil 10.8 1.7 -2.1 -4.0 -1.0 -8.3 -8.3 -9.9 -7.4 -5.7
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