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1 INLEIDING 

 

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft Witteveen+Bos de geluideffecten van de bij Almere Buiten 

voorziene zonnevelden onderzocht. In 2017 en 2018 heeft Witteveen+Bos al onderzoek uitgevoerd naar 

deze effecten.1  

 

Inmiddels onderzoekt Witteveen+Bos ook de geluideffecten van de uitbreiding van de rijksweg A6 tussen 

Almere en Lelystad. Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat hebben het initiatief genomen om deze 

beide ontwikkelingen (de aanpassing van de rijksweg, en de aanleg van de zonnevelden) in samenhang te 

laten onderzoeken. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in twee verschillende documenten: 

- deze notitie, waarin alleen het effect van de aanleg van de zonnevelden wordt onderzocht; 

- het akoestisch onderzoek bij de Milieueffectrapportage en het Ontwerptracébesluit A6 Almere-Lelystad, 

dat nog wordt geschreven en waarin de effecten van de uitbreiding van de A6 worden onderzocht. 

 

Leeswijzer 

In deze notitie komt allereerst de vergelijking tussen de geluidsituatie zónder zonnevelden en mét 

zonnevelden aan bod (hoofdstuk 2). Daarna volgt de vergelijking met het eerder uitgevoerde onderzoek (zie 

voetnoot 1) in hoofdstuk 3. De conclusies volgen in hoofdstuk 4. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 De resultaten van dat onderzoek zijn terug te vinden in de notitie ‘Analyse geluideffecten zonnevelden Almere Buiten’ met 

referentie 103672/18-010.182 van 29 juni 2018. 
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2 GELUIDEFFECTEN ZONNEVELDEN ALMERE-BUITEN 

 

2.1 Uitgangspunten 

 

De berekening van de geluideffecten van de zonnevelden vond plaats op basis van de volgende 

uitgangspunten. 

 

 

2.1.1 Geluidmodel 

 

De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Geomilieu versie 4.30, met het geluidmodel 

opgebouwd voor de akoestisch onderzoeken behorend bij het Ontwerptracébesluit A6 Almere-Lelystad. Dat 

betekent het volgende: 

- het rekenmodel werkt volgens de StandaardRekenMethode 2, zoals beschreven in het Reken- en 

Meetvoorschrift Geluid 2012; 

- de zonnevelden zelf zijn als halfhard bodemgebied, met een bodemfactor van 0,6 (gebaseerd op de 

bedekkingsgraad van de zonnepanelen), gemodelleerd; 

- langs de rand van de zonnevelden is een scherm gemodelleerd, om de afschermende werking van de 

zonnepanelen in rekening te brengen; 

- voor de ligging, intensiteiten en snelheden van de rijkswegen is gebruik gemaakt van de gegevens uit 

het geluidregister van Rijkswaterstaat (versie 30 juli 2018); 

- voor de ligging van verharde bodemgebieden: het DTB van Rijkswaterstaat (versie 31 juli 2018), de 

TOP10-database (versie 17 juli 2018) en het geluidmodel behorend bij het Tracébesluit SAA (2011), 

aangeleverd op 5 juli 2018; 

- voor de ligging van de zonnevelden (de oriëntatie is zuid-zuidoost) is gebruik gemaakt van door het 

Rijksvastgoedbedrijf aangeleverde ontwerptekeningen; 

- voor de ligging van de aanwezige woningen is uitgegaan van het BAG (versie 17 juli 2018). 

 

 

2.1.2 Vergeleken situaties 

 

Voor de in paragraaf 2.2 gepresenteerde vergelijking zijn de geluidbelastingen op woningen gelegen achter 

de zonnevelden bij Almere Buiten berekend in de volgende situaties: 

- de huidige ‘vergunde’ situatie2, zonder zonnevelden; 

- de mogelijke toekomstige situatie met zonnevelden, zonder wijzigingen van de rijksweg A6. 

 

Daarbij zijn dezelfde locaties aangehouden als in het eerdere onderzoek. 

 

 

2.2 Resultaten 

 

De overzichtskaart in bijlage I laat de berekeningsresultaten zien.  

 

Uit een vergelijking van de resultaten blijkt dat bij de locaties achter de zonnevelden een kleine toename 

optreedt. De toename bedraagt gemiddeld 0,40 dB en maximaal 0,52 dB. Onderstaande tabel toont het 

overzicht. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 In technische termen: de situatie met volledig opgevuld geluidproductieplafond. De gehanteerde verkeersintensiteiten zijn de 

toekomstprognoses voor het jaar 2030 uit het project SAA. 



3 | 4 Witteveen+Bos | 112085/19-007.102 | Concept 01 

Tabel 2.1 Resultaten verschilberekening 
 

Locatie rekenpunt Hoogte Verschil t.o.v. huidige situatie [dB] 

woning Mickey Mousestraat 1,5 0,52 

 4,5 0,40 

woning André Franquinweg 1,5 0,51 

 4,5 0,45 

woning Sidoniastraat 1,5 0,49 

 4,5 0,42 

flat Isla Margaritastraat*) 4,5 0,41 

 19,5 0,13 

flat Guadeloupestraat 1,5 0,47 

 4,5 0,43 

 19,5 0,14 

*) In het eerder onderzoek is bij deze flat ook op een hoogte van 1,5 meter de toename berekend. Uit veldinventarisatie blijkt dat 

op deze hoogte geen geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn. 

 

 

3 VERGELIJKING MET EERDER ONDERZOEK 

 

In het eerder onderzoek (aangehaald in voetnoot 1 hierboven) is ook een verschilberekening uitgevoerd op 

een selectie van rekenpunten in Almere Buiten. Op twee locaties (aan de Guadeloupestraat en de 

Sidoniastraat) kwam destijds een hogere toename naar voren dan nu berekend. De maximale toename 

bedroeg in dat onderzoek 0,9 dB, terwijl we nu een maximale toename van 0,5 dB berekenen. 

 

Bij dit verschil is het volgende op te merken: 

- het geluidmodel gebruikt in dit onderzoek is op onderdelen verder gedetailleerd dan het geluidmodel 

opgebouwd voor het eerder onderzoek. Het wegmodel is verbeterd door actuele informatie over de 

wegligging (verharde gebieden en rijlijnen) op te nemen. Het hoogtemodel is verbeterd door de ligging 

van de weg en het omliggende maaiveld op basis van het geluidmodel SAA in te brengen;   

- voor de nauwkeurigheid van het rekenprotocol SRM-2 wordt typisch circa 1 dB aangehouden. De 

berekende verschillen vallen binnen die marge; 

- het verschil van 0,4 dB tussen de twee onderzoeken is voor de menselijke waarneming niet hoorbaar. 

 

 

4 MOGELIJKE ONTWERPVARIANTEN 

 

Aanpassingen in het ontwerp van de zonnevelden kunnen leiden tot een ander geluideffect. Daarom is in 

plaats van een ontwerpvariant 3 afzonderlijke zonnevelden (met een totale oppervlakte van circa 60 ha) ook 

het geluideffect van een variant met 2 afzonderlijke zonnevelden (met een totale oppervlakte van circa 40 

ha) berekend. De resultaten daarvan liggen in de lijn der verwachting: de verschillen tussen de situatie met 

en zonder zonnevelden worden kleiner waar het derde zonneveld wegvalt, en over het hele gebied neemt de 

gemiddelde toename zeer licht af (enkele honderden van dB’s).  

 

De ontwerpvariant met minder zonnevelden leidt dus niet tot een significant positiever geluideffect. 
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5 CONCLUSIES 

 

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft Witteveen+Bos de geluideffecten van de aanleg van 

zonnevelden bij Almere Buiten, gelegen tussen de rijksweg A6 en de woonbebouwing, onderzocht. Het 

onderzoek vond plaats met behulp van het gedetailleerde geluidmodel, dat ook voor het geluidonderzoek 

naar de uitbreiding van de A6 tussen Almere en Lelystad wordt gebruikt. 

 

Het onderzoek laat zien dat de zonnevelden zorgen voor een kleine toename van gemiddeld 0,4 en 

maximaal 0,52 dB op de bebouwing. Dergelijke toenames zijn niet met het menselijk oor waarneembaar. Ten 

opzichte van eerder uitgevoerd onderzoek is de berekende toename iets kleiner. Dit verschil kan worden 

verklaard door de verdere detaillering van het nu gebruikte model. 

 

Aanpassen van het aantal zonnevelden (vermindering van het totale oppervlak van 60 ha naar 40 ha) leidt 

niet tot een significant positiever geluideffect. 
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BIJLAGE: OVERZICHTSKAART VERSCHILBEREKENING 
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