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1  

 

 

 

 

INLEIDING 
 

Deze reflectiestudie is uitgevoerd als onderdeel van de ontwikkeling van een zonneveld bij Almere Buiten 

langs de A6. Het voorgenomen projectgebied ligt parallel aan de A6, tussen afslag Almere Buiten en Almere 

Buiten Oost in, en wordt aan de noordkant begrenst door de Trekweg.  

 

In dit onderzoek wordt geanalyseerd of eventuele hinderlijke reflectie vanuit de zonnevelden voor de 

omgeving kan optreden. En of daardoor risico’s ontstaan door bijvoorbeeld verblinding voor wegverkeer, 

luchtvaart en omwonenden.  

 

 

1.1 Projectbeschrijving 
 

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere onderzoeken of het mogelijk is zonne-energie op te 

wekken op een gebied van maximaal 60 hectare, gelegen tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten. Het 

Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de grond. Het project draagt bij aan een energieneutraal Almere en aan 

de doelen van het Rijk om in 2020 690.000 huishoudens van groene energie te voorzien met vastgoed van 

het Rijk. In deze studie gaan we uit van maximale opvulling van het projectgebied met zonnepanelen om de 

reflectie in het slechtste geval inzichtelijk te maken. Hierna kunnen vervolgens mitigerende maatregelen 

genomen worden om ongewenste effecten te voorkomen.  

 

Het projectgebied bestaat uit drie parken ten zuiden van de hoogspanningslijnen ten zuiden van de 

Trekweg: 

- gebied 1: westen; 

- gebied 2: midden; 

- gebied 3: oosten. 

 

De ligging en locaties van de gebieden zijn te zien in afbeelding 1.1.  
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Afbeelding 1.1 Projectgebied en zonnevelden 
 

 
 

 

1.2 Varianten 
 

In deze studie zijn twee opstelvarianten bekeken (zie tabel 1.1). 

 

 

Tabel 1.1 Twee opstelvarianten 
 

Variant Voorbeeld Uitgangspunten 

1) 

oostwestopstelling 

 

15o 

drie panelen in portret 

 

hoogte 1,5 meter 

2) 

zuidopstelling 

 

20o 

vier panelen in landscape 

 

hoogte 2,0 meter 

 

 

Om een risicoanalyse over effecten van reflectie uit te voeren is gevraagd door het Rijksvastgoedbedrijf en 

Rijkswaterstaat om twee gevoeligheidsanalyses uit te voeren, bovenop de twee onderzochte opstelvarianten. 

Eén analyse kijkt naar een zuidopstelling waarbij de hellingshoek van de panelen 35 graden bedraagt (de 

optimale hellingshoek en oriëntatie voor een zonnepaneel in Nederland). Een tweede analyse kijkt naar de 

reflectierisico voor vrachtwagenchauffeurs, waarin een zithoogte van 2,5 meter is gebruikt.  
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1.3 Leeswijzer 
 

In dit rapport wordt aandacht besteed aan lichtreflectie door het zonneveld. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan 

op de gebruikte methodiek en simulatie van de reflectie voor de drie gebieden. Hoofdstuk 3 geeft de 

resultaten van de simulaties weer en hoofdstuk 4 sluit af met de conclusie.  
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2  

 

 

 

 

METHODIEK 
 

 

2.1 Inleiding 
 

Bij opstellingen van zonneparken moet rekening worden gehouden met mogelijke hinder door lichtreflectie 

van zonlicht. De kans bestaat dat verkeersdeelnemers of omwonenden worden verblind door het 

gereflecteerde zonlicht. Verblinding kan worden omschreven als een witte waas voor de ogen, waardoor de 

omgeving niet meer kan worden waargenomen. Door verblinding kunnen ook nabeelden (zie paragraaf 2.2) 

ontstaan, waarbij het oog een nabeeld waarneemt, zelfs nadat de schittering is beëindigd. Vanwege 

bestaande obstakels (zoals begroeiing) valt het zonnepark meestal niet binnen het centrale gezichtsveld van 

de bestuurder, waardoor hinder beperkt blijft. Ook is de doorlooptijd van de reflectie vaak van korte duur in 

verband met de snelheid van het voertuig. Voor deze reflectiestudie is het worst-case scenario gebruikt, 

waarbij in de model analyse geen obstakels zijn meegenomen. 

 

Onder andere door TNO (Defensie en Veiligheid) en door Sandia National Laboratories (Amerikaanse 

departement voor energie) zijn modellen ontwikkeld om de mate en het effect van lichtreflectie te 

beoordelen. Uit onderzoek van TNO1 blijkt dat de Solar Glare Hazard Assessment Tool (SGHAT - ontwikkeld 

door Sandia) gemiddeld strenger beoordeelt dan het model van TNO. SGHAT software wordt aangeboden 

door ForgeSolar met het software pakket Glaregauge. Glaregauge is gebruikt voor deze studie. Mocht hinder 

optreden, dan kan de initiatiefnemer mitigerende maatregelen treffen zoals: 

- oriëntatie van het park aanpassen; 

- de hellingshoek van de zonnepanelen aanpassen; 

- voor additionele afscherming zorgen, bijvoorbeeld door een groenafscherming te plaatsen tussen het 

zonnepark en het waarnemingspunt waar teveel hinder op kan treden; 

- bepaalde gedeelten niet ontwikkelen; 

- speciaal oppervlaktemateriaal (‘coating’) op de modules toepassen. 

 

Met oudere zonnepanelen was het mogelijk dat een extra schittering optrad wegens het ontbreken van een 

antireflectiecoating. Met een antireflectiecoating (AR-coating) neemt het rendement voor de zonnepanelen 

toe. Daarom wordt voor de module oppervlakmateriaal in deze reflectieberekening ook van uitgegaan dat 

een AR-coating wordt toegepast2 zoals gebruikelijk is voor moderne zonneparken. 

 

 

2.2 Methode 
 

Voor deze analyse is het GlareGauge gebruikt. Deze tool is oorspronkelijk ontwikkeld door Sandia National 

Laboratories in de Verenigde Staten en wordt ingezet om reflectieanalyses uit te voeren voor vliegvelden en 

wegen. Voor de zonnevelden langs de A6 is de analyse voor automobilisten en voor omwonenden 

toegepast. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Lichthinder zonreflectie voor weggebruikers - ontwikkeling beoordelingsmethode op basis van disability glare, TNO, 26 

september 2016. 
2  Het zonlicht dat op de panelen valt, wordt voor een groot deel door de panelen zelf opgenomen. Dit opnamevermogen wordt 

onder andere versterkt doordat fabrikanten een AR-coating aanbrengen op het glas zodat meer zonlicht wordt benut en 

minder zonlicht wordt weerkaatst. Hierdoor is het energetisch rendement hoger. 
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Met de tool is het mogelijk een zonnepark in te tekenen en eigenschappen toe te kennen. Ook kan de tool 

analyses maken vanuit verschillende zichtpunten. Hierbij wordt de mate van reflectie bekeken van alle 

kanten, ook vanuit de zijkant en achterkant van de bestuurder. Een automobilist kijkt vooral naar de rijbaan 

en ondervindt niet van alle kanten hinder: de modellering gaat uit van een worst-case scenario.  

De modelberekening bestaat uit de volgende stappen:  

1 definiëren geografische positie van het zonnepark;  

2 specificeren van eigenschappen van het zonnepark;  

3 bepalen zichtpunten voor analyse;  

4 specificeren van eigenschappen van zichtpunten;  

5 runnen van het model;  

6 interpreteren van de uitkomsten van het model.  

 

Binnen het model is data zoals de baan van de zon, de zonnesterkte over de seizoenen en de hoogtes in het 

landschap meegenomen. Voor het zonnevelden langs de A6 is de analyse voor het worst-case scenario 

ontwikkeld. Landschappelijke elementen (zoals begroeiing en bebouwing) en bewolking zijn niet 

meegenomen.  

 

Het resultaat wordt ingeschaald in drie risicocategorieën:  

Rood: kans op permanente oogschade;  

Geel: kans op nabeelden;  

Groen: lage kans op nabeelden. 

 

Het nabeeld is het beeld dat het menselijk oog waarneemt, wanneer de blik eerst gericht wordt op een goed 

verlicht en felgekleurd voorwerp en vervolgens op een witte - of juist geheel zwarte - achtergrond. De 

contouren en de grootte van het nabeeld zijn gelijk aan de contouren en grootte van het originele voorwerp. 

De kleur van het nabeeld is echter complementair met de kleur van het originele voorwerp. Binnen het 

SGHAT model wordt achtergrondilluminatie niet meegenomen, hierdoor wordt de kans op nabeelden groter 

ingeschat omdat het contrast van de reflectie relatief groter is1.  

 

 

Afbeelding 2.1 Grafiek met indeling van effecten voor het oog door reflectie 
 

 
 

 

De SGHAT-tool bepaalt het effect op basis van de kracht van de straling op het oog (Retinal Irradiance 

W/cm²) en de grootte van de waarneembare reflectie (Subtended Source Angel mrad).  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Bijvoorbeeld: de flits van een fotocamera zorgt in het donker voor een duidelijk nabeeld terwijl dezelfde flits overdag 

nauwelijks tot nabeelden leidt. 
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De simulatie wordt gedaan voor een heel jaar, aangezien de azimut en de oriëntatie van de zon verschillende 

trajecten volgen gedurende een jaar. Met behulp van de bovenstaande kleurcodering wordt de reflectie, het 

effect op het oog en het tijdstip (dag, jaar) waarop de reflectie plaatsvindt, vastgesteld. 

 

 

2.3 Model uitgangspunten 
 

Op basis van de waarden die voor een standaardanalyse in SGHAT worden gebruikt, zijn de volgende 

aannames gebruikt als input voor de simulatie. 

 

 

Tabel 2.1 Berekeningsgegevens 
 

Gegevens Waarde 

tijdzone UTC + 1 

zonvolgsysteem (tracking) geen 

hoek van zonnepanelen variant 1: 20˚ 

variant 2: 15˚ 

 

oriëntatie van zonnepanelen variant 1: oostwestopstelling  (90 ˚ en 270˚) 

variant 2: zuid opstelling (180˚) 

materiaal zonnepaneel oppervlak vlak glas met antireflectiecoating (ARC) 

hoekafhankelijk reflectie ja 

fout in helling 10 mrad 

piekinstraling 1.000 W/m² 

pupil diameter bestuurder 2 mm 

ooghoogte bestuurder boven wegdek1 1,1 m en 2,5 m 

ooghoogte persoon omwonenden2 1,8 m 

 

 

2.3.1 Zonnepark 
 

Voor de drie gebieden van het zonneveld zijn telkens 2 varianten bekeken. Variant 1 bestaat uit een set van 

panelen met oost en west oriëntaties (90 ˚ en 270˚). Variant 2 bestaat uit panelen georiënteerd naar het 

zuiden (180˚) (zie afbeelding 2.2). De drie gebieden van het zonneveld zijn geïllustreerd in afbeelding 2.3. 

 

 

Afbeelding 2.2 Oriëntatie van zonnepanelen in de twee varianten 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Handboek Tunnelbouw. 
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Afbeelding 2.3 Gebieden 
 

 
 

 

Tabel 2.2 Gegevens zonnepark variant 1 (oost-westopstelling) 
 

Park Gemiddelde 

maaiveldhoogte  

(meter + NAP) 

Paneelhoogte boven 

maaiveld  

(m) 

Totale hoogte 

(meter + NAP) 

1 - Westen - 4,84 1,5 -3,34 

2 - Midden - 4,84 1,5 -3,34 

3 - Oosten - 4,34 1,5 -2,84 

 

 

Tabel 2.3 Gegevens zonnepark variant 2 (zuidopstelling) 
 

Park Gemiddelde 

maaiveldhoogte (meter + 

NAP) 

Paneelhoogte boven 

maaiveld (m) 

Totale hoogte (meter + 

NAP) 

1 - Westen - 4,84 2 - 2,84 

2 - Midden - 4,84 2 - 2,84 

3 - Oosten - 4,34 2 - 2,34 

 

 

Op dit moment is een gedeelte van gebied drie (oosten) een zanddepot met een hoger maaiveld dan de 

omliggende agrarische percelen. Er wordt van uit gegaan dat zodra het zonneveld wordt gerealiseerd het 

land bij het zanddepot naar hetzelfde niveau geëgaliseerd wordt als de omliggende percelen. 
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2.3.2 Zichtpunten 
 

De zichtpunten (‘OP’ = observation points) voor de analyse zijn geplaatst op de wegen en bij omwonenden 

rondom de zonnevelden. 32 zichtpunten zijn geplaatst rondom de A6, hiervan liggen er 14 direct op de 

snelweg, en 18 op de toe- en afritten bij Almere Buiten en Almere Buiten Oost. 6 zichtpunten zijn geplaatst 

bij de achterliggende Eilandenbuurt en Stripheldenbuurt. Aan de rand van de Eilandenbuurt staan diverse 

hoge appartementencomplexen, daarom is een verdeling van hoogte over de complexen gemaakt om iets te 

kunnen zeggen over reflectiehinder op deze hoogte. 

 

 

Tabel 2.4 Gegevens zichtpunten 
 

Locatie Aantal zichtpunten ID van zichtpunten (OP) Afstand tussen punten (m) 

A6 14 1 tot en met 14 500 

Almere Buiten (afrit) 8 15 tot en met 20, 37 en 38 150 - 250 

Almere Buiten Oost (afrit) 10 21 tot en met 30 150 - 250 

   hoogte boven maaiveld (m) 

appartementencomplexen 3 31 (Puertoricostraat) 

32 (Guadeloupestraat) 

33 (Isla Margaritastraat) 

20 

10 

45 

maaiveld niveau bij 

Stripheldenbuurt 

3 34 (Gerard Monninkpad) 

35 (Obelixstraat) 

36 (André Franquinweg) 

1,8 

1,8 

1,8 

 

 

Afbeelding 2.4 Zonnevelden en zichtpunten in het projectgebied 
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De zichtpunten vanaf 1 tot 30, 37 en 38 vertegenwoordigen weggebruikers en daarom is een ooghoogte van 

1.1 meter boven de maaiveld aangenomen (gevoeligheidsanalyse 2,5 meter1 voor vrachtwagenchauffeurs). 

Voor de zichtpunten voor omwonenden is een ooghoogte van 1,8 meter aangenomen. 

 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 zijn landschappelijke elementen niet meegenomen in de simulatie. Het 

verdient echter de vermelding dat vanaf bepaalde delen van de A6 en de omliggende woningen de 

zonnevelden niet of slecht zichtbaar zijn, doordat er begroeiing aanwezig is. Deze punten zijn hieronder 

opgenomen. 

 

De onderstaande afbeeldingen laten twee voorbeelden zien rondom afslag Almere Buiten Oost. Voor de 

zichtpunten 21 tot en met 30, 5 tot en met 7 en 12 tot en met 14 zijn de zonnevelden uit het zicht 

onttrokken door begroeiing. 

 

 

Afbeelding 2.5 Zicht vanuit zichtpunt 5 
 

  
 

 

Afbeelding 2.6 Zicht vanuit zichtpunt 23 
 

 
 

 

Ook voor de omwonenden (laagbouw) achter de André Franquinweg en Gerard Monninkpad zijn de velden 

beperkt zichtbaar door begroeiing aan beide zijden van het kanaal. 

 

 

Afbeelding 2.7 Zicht vanuit zichtpunt 36 (André Franquinweg) 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Zichtpunthoogte gedefinieerd in overeenstemming met Rijkswaterstaat. 
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Afbeelding 2.8 Beperkt zicht op het veld vanuit zichtpunt 35 (woningen Obelixstraat) 
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3  

 

 

 

 

RESULTATEN  
 

 

3.1 Algemeen 
 

Het resultaat van de studie is dat er voor variant 1 (oostwestopstelling) bij 29 van de 38 zichtpunten reflectie 

kan optreden met kans op nabeelden. Het grootste deel van de reflectie wordt veroorzaakt door de op het 

oosten gerichte panelen. Voor variant 2 (zuidopstelling) kan bij 30 zichtpunten reflectie met kans op 

nabeelden optreden. 

 

Zoals uitgelegd in paragraaf 2.2 is het resultaat in drie risicocategorieën ingeschaald:  

Rood: kans op permanente oogschade; 

Geel: kans op nabeelden; 

Groen: lage kans op nabeelden. 

 

Afbeelding 3.1 illustreert welk type reflectie voor de twee varianten wordt verwacht volgens de 

risicocategorieën. In de afbeelding is elke kleur een bereik van kans op nabeelden of permanente oogschade 

als resultante van de bestralingshoek en de lichtsterkte. De reflectie voor beide varianten valt in het gele 

vlak, dit zijn reflecties met een kans op nabeelden. Zoals te zien bestaat voor beide varianten een kans op 

nabeelden, in geen geval is er kans op permanente oogschade. Het gele bolletje in de grafieken geven weer 

waar rechtstreeks kijken in de zon ingeschaald is. 

 

 

Afbeelding 3.1 Reflectierisico voor de oostwestopstelling (15 graden) en de zuidopstelling (20 graden) respectievelijk 
 

  
 

 

Voor beide opstellingen bestaat er een kans op nabeelden op diverse onderzochte zichtpunten, dit heeft 

vooral te maken met de grootte van de reflectie (subtended source angle) en niet met de lichtsterkte (retinal 

irradiance). De verwachte reflectie op de punten is een verspreide vlek met een lage lichtintensiteit (zie in 

oranje dat de kans op nabeelden per variant dichtbij het groene bereik ligt). Dit geldt voor beide 

opstelvarianten. In tabel 3.1 is aangegeven welke zichtpunten deze reflectie kunnen verwachten en door 
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welk gebied (1 - Westen; 2 - Midden of; 3 - Oosten). Het ‘type reflectie’ en de gebieden (in ‘veroorzaakt door 

gebied) zijn respectievelijk aangegeven.  

 

In bijlage I zijn de resultaten per variant samengevat. Tevens zijn in de bijlages II, III en IV de outputs van 

GlareGauge toegevoegd, waarin locatiespecifiek verwachte reflectie en tijdsduur te zien is. 

 

 

Tabel 3.1 Samenvatting van resultaten voor de 2 varianten1 
 

Zichtpunt 

Oostwestopstelling Zuidopstelling 

reflectie type 

reflectie 

veroorzaakt 

door gebied 

reflectie type 

reflectie 

veroorzaakt 

door gebied 

1 - snelweg links 

 

nee niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

Nee niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

2 - snelweg links 

  

nee niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

ja l 1 

3 - snelweg links 

 

ja l 1 ja l     1 

4 - snelweg links 

 

ja l     1, 2 ja l     1, 2 

5 - snelweg links 

 

ja l     1, 2, 3 ja  l     2, 3 

6 - snelweg links 

 

ja l     1, 2, 3 ja l     3 

7 - snelweg links 

 

ja l 1, 2, 3 nee niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

8 - snelweg rechts 

 

nee niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

nee niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

9 - snelweg rechts 

 

nee niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

ja l 1 

10 - snelweg rechts 

 

ja l 1 ja l     1 

11- snelweg rechts 

 

ja l     1, 2 ja l     1, 2 

12 - snelweg rechts 

 

ja l     1, 2, 3 ja l     2, 3 

13 - snelweg rechts 

 

ja l     1, 2, 3 ja l     3 

14 - snelweg rechts 

 

ja l     1, 2, 3 ja l 3 

15 - toerit/afrit nee niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

ja l     1, 2 

16 - toerit ja l 1 ja l     1 

17 - afrit ja l     1 ja l     1 

18 - toerit/afrit nee niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

nee niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

19 - toerit nee niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

nee niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1     De kleur van het type reflectie in de tabel geeft de risicocategorie aan van de kans op nabeelden voor elk zichtpunt (rood: 

kans op permanente oogschade; geel: kans op nabeelden; groen: lage kans op nabeelden).  
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Zichtpunt 

Oostwestopstelling Zuidopstelling 

reflectie type 

reflectie 

veroorzaakt 

door gebied 

reflectie type 

reflectie 

veroorzaakt 

door gebied 

20 - afrit Nee niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

ja l 1 

21 - toerit ja l 1, 2, 3 ja l     3 

22 - toerit ja l     1, 2, 3 ja l     3 

23 - toerit/afrit ja l     1, 2, 3 ja l        3 

24 - afrit ja l     1, 2, 3 nee l     niet van 

toepassing 

25 - afrit ja l     1, 2, 3 nee niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

26 - afrit ja l 1, 2, 3 ja l    2, 3 

27 - afrit ja l     1, 2, 3 ja l        2, 3 

28 - toerit/afrit ja l     1, 2, 3 Ja l        2, 3 

29 - toerit ja l     1, 2, 3 ja l        2, 3 

30 - toerit ja l     1, 2, 3 ja l        3 

31 - 

appartementencomplexen 

(Puertoricostraat) 

ja l 1, 2 ja l    1, 2, 3 

32 - 

appartementencomplexen 

(Guadeloupestraat) 

ja l     1, 2 ja l        1, 2, 3 

33 - 

appartementencomplexen 

(Isla Margaritastraat) 

ja l         1, 2 ja l        2, 3 

34 - Gerard Monninkpad ja l     1, 2, 3 ja l        2, 3 

35 - Obelixtraat ja l     1, 2, 3 ja l        3 

36 - André Franquinweg ja l 1, 2, 3 nee niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

37 - afrit ja l     1 ja l    1 

38 - afrit nee niet van 

toepassing 

niet van 

toepassing 

ja l        1 

 

 

In opstellingen oostwest en zuid zijn er respectievelijk 9 en 8 zichtpunten waar geen reflectie optreedt. Voor 

inwoners van de appartementencomplexen (zichtpunten 31, 32, 33) is kans op nabeelden door reflectie 

verwacht vanuit gebieden 1 en 2 in oostwestopstelling, en vanuit gebieden 1, 2 en 3 in zuidopstelling. 

Afbeelding 3.2 illustreert de locaties vanuit waar de reflectie kan ontstaan richting de 

appartementencomplexen. 
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Afbeelding 3.2 Reflectie vanuit de zonnevelden inrichting inwoners 
 

   
 

 
3.2 Zichtpunten op snelweg (A6) 
 

Deze paragraaf beschrijft de reflectie-effecten voor de zichtpunten geplaatst op de A6 (hoofdrijbaan). Voor 

de zichtpunten waar reflectie plaatsvindt is onderstaand een voorbeeldgrafiek weergegeven. Deze grafieken 

geven aan op welke tijd en in welke maand reflectie kan plaatsvinden op het betreffende zichtpunt. De 

overige grafieken zijn te vinden in de bijlage. 

 

Voor het snelweggedeelte rondom knooppunt Almere Buiten Oost (punten 5, 6, 7 en 12, 13, 14) wordt geen 

reflectiehinder verwacht gezien de mate van begroeiing rond het knooppunt. Ook wordt voor de punten op 

de A6 rondom knooppunt Almere Buiten (punten 1, 2 en 8, 9) weinig tot geen reflectie verwacht. Op het stuk 

weg tussen Almere Buiten en Almere Buiten Oost bestaat een kans op nabeelden (punten 3, 4, 10, 11). Dit is 

een stuk weg van 800 meter. Bij een snelheid van 100 kilometer per uur rijdt een voertuig hier in  

28,8 seconden langs. Aangezien het park grotendeels in het perifere gezichtsveld van de bestuurders ligt is 

de kans klein dat een bestuurder hinder ondervindt van reflectie. In geen geval is er sprake van verblinding. 

 

Ter illustratie hebben we voor zichtpunt zes de onderstaande grafieken per variant weergegeven, de overige 

grafieken zijn te vinden in de bijlage.  

 

 

Variant 1 (oostwestopstelling - 15 graden) 
 

6 snelweg 

links 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie vanaf 

halverwege april tot eind september, tussen 15.30 uur en 

17.30 uur. Vanwege begroeiing en een viaduct op de A6 is 

vanuit dit punt geen zonneveld zichtbaar.   
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Variant 2 (zuidopstelling- 20 graden) 
 

6 snelweg 

links 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie vanaf 

halverwege maart tot oktober, tussen 18.00 uur en  

19.15 uur. Vanwege begroeiing en een viaduct op de A6 

is vanuit dit punt geen zonneveld zichtbaar.   

 

 

3.3 Zichtpunten knooppunt Almere Buiten 
 

Bij knooppunt Almere Buiten wordt zeer weinig reflectie verwacht op het uiterste puntje van gebied één 

vanuit de panelen gericht op het oosten. Bij een zuidopstelling kan op meerdere plekken op het knooppunt 

een reflectie worden waargenomen, met name in de avonden na de spits. Deze reflecties zijn van korte duur 

aangezien een automobilist hier de snelweg op- of afdraait. 

 
 

Variant 1 (oostwestopstelling- 15 graden) 
 

17 afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie vanaf 

halverwege mei tot augustus, tussen 16.45 uur tot 17.30 uur.  

Op dit punt zijn geen obstakels tussen weggebruikers en 

gebieden 1 en 2. Deze gebieden zijn dus zichtbaar. Gebied 3 is 

door de groene afscheiding niet zichtbaar. 

 

 

 

 

Variant 2 (zuidopstelling- 20 graden) 
 

17 afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie vanaf 

halverwege maart tot oktober, tussen 18.00 uur tot 19.15 uur.  

Op dit punt zijn er geen obstakels tussen weggebruikers en 

gebieden 1 en 2 (gebied 3 niet zichtbaar). 

 

 

 

3.4 Zichtpunten op knooppunt Almere Buiten Oost 
 
Rondom knooppunt Almere Buiten Oost is veel begroeiing aanwezig, hierdoor vindt er in de praktijk geen 
reflectie plaats vanaf de zichtpunten op dit knooppunt. In de worst-case benadering (zonder begroeiing) kan 
op deze locatie wel reflectie plaatsvinden, zoals te zien in de onderstaande voorbeelden. 
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Variant 1 (oostwestopstelling- 15 graden) 
 

26 afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie vanaf april tot 

begin september, tussen 16.00 uur tot 17.30 uur. Vanwege 

begroeiing is vanuit dit punt geen zonneveld zichtbaar.  

21 toerit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie vanaf medio 

maart tot en met september, tussen 16.30 en 17.30 uur. Het 

zonneveld ligt grotendeels in het perifere zichtveld van 

bestuurders en er is lage begroeiing aanwezig. 

 
 

Variant 2 (zuidopstelling- 20 graden) 
 

26 afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door 

reflectie vanaf halverwege maart tot oktober, 

tussen 18.00 uur tot 19.15 uur. Vanwege 

begroeiing is vanuit dit punt geen zonneveld 

zichtbaar.  

21 toerit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden 

halverwege maart tot en met oktober tussen 

18.00 en 19.00 uur. Het zonneveld ligt 

grotendeels in het perifere zichtveld van 

bestuurders en er is lage begroeiing aanwezig. 

 

 

3.5 Zichtpunten omwonenden appartementencomplexen 
 

Voor beide opstellingen geldt dat er reflectie kan worden waargenomen vanuit de 

appartementencomplexen. Wanneer er direct naar de reflectie wordt gekeken bestaat er een kans op 

nabeelden. Deze reflectie is van significant langere duur bij een oostwestopstelling, veroorzaakt door de 

panelen gericht op het westen. Met name vanuit het hoge zichtpunt (45 meter) is gedurende lange tijd 

reflectie te verwachten bij een oostwestopstelling. 
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Variant 1 (oostwestopstelling - 15 graden) 
 

32 Guadeloupestraat 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door 

reflectie vanaf maart tot begin oktober, tussen 

06.00 uur tot 07.30 uur ’s ochtends.  

 

 

 

Variant 2 (zuidopstelling- 20 graden) 
 

32 Guadeloupestraat 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door 

reflectie door de hele jaar variërend tussen 8:00 

uur en 12.00 uur en tussen 13.15 uur en  

14.15 uur. 

 

 
 

3.6 Zichtpunten omwonenden bij laagbouw in de Stripheldenbuurt  
 

Voor alle zichtpunten geldt dat de zonnevelden zeer beperkt zichtbaar zijn in verband met begroeiing. 

 

 

Variant 1 (oostwestopstelling - 15 graden) 
 

35 Obelixtraat 

  

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie door de 

hele jaar tussen 08.00 uur en 11.00 uur en tussen 13.30 en 

16.00 uur. Vanwege begroeiing zijn vanuit dit punt de 

zonnevelden beperkt zichtbaar.  

 

 

Variant 2 (zuidopstelling- 20 graden) 
 

35 Obelixtraat 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie in april 

en vanaf halverwege augustus en halverwege september, 

tussen 06.00 uur tot 07.00 uur. Vanwege begroeiing zijn 

vanuit dit punt de zonnevelden beperkt zichtbaar.  

 

 

3.7 Luchtvaart 
 

Reflectie kan hinderlijk of gevaarlijk zijn voor vliegverkeer, piloten kunnen onder andere hinder ondervinden 

van felle lichtbronnen en luchtverkeersleiders in een verkeerstoren mogen geen storende reflectie 
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ontvangen. In de Verenigde Staten schrijft de FAA (Federal Aviation Administration) daarom ook voor dat op 

en rond luchthavens een analyse moet worden uitgevoerd op reflectie vanuit zonnepanelen of glazen 

oppervlakten. De SGHAT methodiek is specifiek ingericht om dit onderzoek uit te voeren volgens FAA 

richtlijnen. De FAA verplicht deze analyses voor een straal van twee mijl (circa 3,2 kilometer) rondom een 

luchthaven. Gemeten vanaf de locatie van de zonnevelden naar de dichtstbijzijnde luchthavens ligt Schiphol 

Airport hemelsbreed op circa 40 kilometer afstand en Lelystad Airport op circa vijftien kilometer afstand.  

 

Piloten kunnen hinder ondervinden van lichtreflecties van spiegelende oppervlakten. Lichtreflecties van 

zonnepanelen zijn in de praktijk qua intensiteit vergelijkbaar met de reflecties die optreden bij 

wateroppervlakten en kassen. Deze reflecties hebben geen effect op de verkeersveiligheid omdat ze vaak 

van korte duur zijn en omdat een piloot het effect kan reduceren door het dragen van een zonnebril. Ook bij 

het opstijgen en landen ervaren piloten nauwelijks hinder van reflectie door zonneparken. 

 

Gezien de afstand tot luchthaven Lelystad en Schiphol is het niet noodzakelijk een kwantitatief onderzoek te 

verrichten naar reflectiehinder voor luchtvaart. Op basis van diverse studies en richtlijnen vanuit de 

Verenigde Staten blijkt dat zonneparken weinig tot geen hinderlijke reflectie veroorzaken voor piloten.  

 

 

3.8 Gevoeligheidsanalyse 
 

Zuidopstelling - 35 graden 

Om inzichtelijk te maken wat de invloed van een veranderende hellingshoek van de panelen kan zijn is een 

gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hierbij is voor variant 1 (zuidopstelling) de hellingshoek van de panelen 

vergroot naar 35 graden, dit is de optimale hellingshoek en oriëntatie voor een zonnepaneel in Nederland. 

De totale verwachte reflectietijd is gebruikt om de toe/afname van reflectie in kaart te brengen. 

 

 

Tabel 3.2 Effect vergroten hoek panelen op absolute hoeveelheid reflectietijd 
 

Totale reflectie tijd (min) 

hoek 20 graden 

Totale reflectie tijd (min) 

hoek 35 graden 

Toename/afname (%) 

59.412 58.717 - 1,2 

 

 

De afname van reflectie is zeer minimaal. De hoeveelheid reflectie voor de appartementencomplexen achter 

het zonneveld neemt af met zo’n 15 - 25 %. Deze afname wordt hoofdzakelijk bepaald door het hoogste 

zichtpunt (45 meter), daar is geen reflectie meer zichtbaar van juni tot halverwege juli.  

 

Vrachtverkeer  

In de gevoeligheidsanalyse voor vrachtwagenchauffeurs is de ooghoogte voor chauffeurs ingesteld op  

2,5 meter boven maaiveld. De waarneembaarheid van de zonneparken is dan groter, dit vertaalt zich ook 

naar de totaal te verwachten reflectie. Voor alle zichtpunten (snelweg en knooppunten) is een toename in de 

verwachte reflectieduur. De kans op oogschade of verblinding is echter uitgesloten. 

 

 

3.9 Mitigerende maatregelen 
 

- voor omwonenden, met name de bewoners van de appartementencomplexen, is gebleken dat er 

reflectie optreedt voor beide opstelvarianten. Deze reflectie is te mitigeren door de zonnevelden in lijn 

met de A6 te plaatsen, dit is ongeveer op een oriëntatie van 150 graden ten opzichte van het noorden 

(zuidzuidoost tot zuidoost). Op deze manier wordt voorkomen dat er enige vorm van reflectie 

plaatsvindt naar het achterliggende gebied. Deze maatregelen zorgt voor een minimale afname in 

energieopbrengst ten opzichte van een zuidopstelling (enkele procenten1). Naar verwachting wordt de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Volgens de instralingstabel of tabel van Hespul scheelt dit zo’n 2 - 3 % ten opzichte van een zuidopstelling. 
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reflectie naar de omliggende wegen iets hoger ten opzichte van de zuidopstelling. Deze conclusie is te 

trekken omdat de panelen georiënteerd op het oosten zorgen voor meer reflectie, met een opstelling op 

het zuidoosten (150 graden) is daarom lichte verhoging te verwachten, maar vindt er ook hier geen 

verblinding plaats; 

- het plaatsen van begroeiing kan ervoor zorgen dat de zonnevelden niet meer te zien zijn vanaf de 

snelweg. Het behouden van de huidige begroeiing rondom knooppunt Almere Buiten Oosten is van 

belang. Met voldoende hoogte van begroeiing kan voorkomen worden dat reflectie waar te nemen is 

door de appartementen; 

 

 

Afbeelding 3.3 Schema van opstelling 150 graden 
 

 
 

 

- het is mogelijk bomen te plaatsen voor de appartementen complexen. De onderstaande afbeelding 

toont hoe hoog deze bomen moeten zijn op welke afstand. Bij plaatsing van bomen van +/- 35 meter 

(erg hoog) op 130 meter afstand zijn de zonnevelden vanaf het hoogste punt (Isla Margaritastraat,  

45 meter) niet meer goed zichtbaar; 

 

 

Afbeelding 3.4 Indicatieve dwarsdoorsnede A6 tot appartementen aan de Isla Margaritastraat met hoge begroeiing 
 

 
 

- Bij plaatsing van bomen van 20 meter is 235 meter van het zonneveld niet zichtbaar. In dat geval moeten 

de zonnevelden binnen dit gebied worden geplaatst waardoor een groot deel van het potentiele 

oppervlak niet wordt benut; 

 

 

Afbeelding 3.5 Indicatieve dwarsdoorsnede A6 tot appartementen aan de Isla Margaritastraat met lagere begroeiing 
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- de zonnepanelen moeten worden voorzien van een anti-reflectieve coating. Tegenwoordig is dit vaak al 

het geval maar we adviseren dit expliciet. 
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4  

 

 

 

 

CONCLUSIES 
 

Algemeen 

- in geen geval leidt de reflectie van de zonneparken tot (tijdelijke) verblinding van weggebruikers, 

inwoners, vrachtwagenchauffeurs of piloten. Deze studie is een worst-case benadering1 van de werkelijk 

situatie waardoor de reflectie-effecten in werkelijkheid lager zijn dan hier gepresenteerd; 

- op basis van de modelresultaten is te concluderen dat voor beide varianten een kans op nabeelden door 

reflectie vanuit de zonnevelden te verwachten is. Er is geen groot verschil tussen de twee varianten waar 

te nemen, de reflectie speelt op voor dezelfde zichtpunten maar op een andere tijd en duur; 

- als we kijken naar de totale duur2 van de reflectie voor de zichtpunten is er per locatietype te duiden 

welke variant tot de meeste reflectie leidt; 

- bestaande groenstructuren zorgen ervoor dat bepaalde gedeelten van het zonneveld niet zichtbaar zijn. 

Het behoud van deze groenstructuren is van belang. 

 

 

Tabel 4.1 Kritische varianten 
 

Zichtpuntlocatie Variant die tot de meeste reflectie leidt 

snelweg (A6) niet van toepassing (gelijk) 

Almere Buiten zuid 

Almere Buiten Oost oost/west 

appartementencomplexen oost/west 

maaiveld niveau bij Stripheldenbuurt oost/west 

 

 

Weggebruikers 

- voor de zichtpunten op de snelweg en bij knooppunt Almere Buiten zijn weinig obstakels tussen de 

weggebruikers en de zonneveld. Op deze punten is reflectie waar te nemen zodra het zonneveld in het 

centrale zicht van bestuurders komt. Op de snelweg is deze kans aanwezig zodra een bestuurder richting 

de zonnevelden kijkt op specifieke tijden (zie eerdere tabellen en bijlagen). Op knooppunt Almere Buiten 

kan dit ontstaan zodra een auto de snelweg opdraait, maar is van korte duur. Daarbij zijn de verwachte 

reflecties in geen geval verblindend of schadelijk voor het oog; 

- vrachtwagenchauffeurs hebben een hogere kans op nabeelden en ontvangen naar verwachting meer 

reflectie. In alle gevallen wordt er geen verblinding verwacht. De kans op nabeelden is hier ook het 

hoogst wanneer een chauffeur de snelweg opdraait bij knooppunt Almere Buiten, ook hier is deze 

reflectie van korte duur; 

- Bij een zuid opstelling is alleen tussen 18.00 en 19.00 uur (na de avondspits, halverwege maart tot en 

met oktober) reflectie te verwachten. De spits is echter richting Lelystad waardoor deze reflectie alleen 

waarneembaar is wanneer een bestuurder naar achteren kijkt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Geen bewolking, geen obstakels en de zichtpunten zijn van alle kanten benaderd, er is geen rekening gehouden met de 

werkelijk kijkrichting van de persoon. 
2  De som van de dagelijks waarneembare reflectieduur wanneer er richting de velden wordt gekeken. 
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- Bij een oostwestopstelling is tussen 16.00 en 18.00 uur (tijdens de spits, april tot en met september) 

reflectie te verwachten door de panelen georiënteerd op het oosten. Ook hier geldt dat deze reflectie 

waarneembaar is wanneer een bestuurder naar achteren kijkt. 

 

Omwonenden 

- voor de locaties Almere Buiten Oost en bij de Stripheldenbuurt is dusdanig veel begroeiing aanwezig dat 

reflectie naar verwachting geen rol speelt. De appartementencomplexen krijgen te maken met een 

reflectie of glans van verschillende zonnevelden, met name voor de oostwestopstelling. Deze reflectie is 

in geen geval verblindend of schadelijk voor het oog; 

- het reflectie-effect kan eenvoudig gemitigeerd worden door de zonnepaneelopstellingen in lijn met de 

A6 verplaatsen; 

- met hoge begroeiing is het mogelijk de reflectie voor de omwonenden volledig te mitigeren. 

 

Luchtvaart 

- voor luchtvaart geldt dat geen hinder door reflectie wordt verwacht. De luchthavens Schiphol en Lelystad 

liggen op een dusdanige afstand dat luchtverkeersleiders zeker geen effecten ondervinden. De reflectie 

voor piloten kan misschien worden waargenomen bij bepaalde omstandigheden maar zijn vergelijkbaar 

met andere reflecties, zoals die van waterlichamen. Deze zijn te voorkomen door een zonnebril te 

dragen. 

 

 

 

 



 

Bijlage(n) 
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BIJLAGE: SAMENVATTING RESULTATEN PER VARIANT 
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Zichtpunten op snelweg (A6) 

 

Variant 1 (oost-westopstelling- 15 graden) 

 

 

Tabel I.1 Oost-westopstelling 
 

Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie Reflectie duur en maand Analyse 

3 snelweg 

links 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door 

reflectie verwacht vanaf april tot begin 

september, tussen maart tot oktober, tussen 

16.00 uur en 17.30 uur. Op dit punt zijn er geen 

obstakels tussen weggebruikers en gebieden 1 

en 2 (gebied  3 niet zichtbaar). 

4 snelweg 

links 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door 

reflectie vanaf april tot halverwege september, 

tussen 15.30 uur en 17.30 uur. Op dit punt zijn er 

geen obstakels tussen weggebruikers en 

gebieden 1 en 2. Vanwege begroeiing is gebied 

3 vanuit dit punt niet zichtbaar. 

5 snelweg 

links 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door 

reflectie vanaf eind maart tot halverwege 

september, tussen 15.30 uur en 17.30 uur. 

Vanwege begroeiing is vanuit dit punt alleen de 

oosten deel van gebied 3 zichtbaar.  

6 snelweg 

links 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door 

reflectie vanaf halverwege april tot eind 

september, tussen 15.30 uur en 17.30 uur. 

Vanwege begroeiing en een viaduct op de A6 is 

vanuit dit punt geen zonneveld zichtbaar.  
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Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie Reflectie duur en maand Analyse 

7 snelweg 

links 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door 

reflectie vanaf eind maart tot oktober, tussen 

15.30 uur en 17.30 uur. Vanwege begroeiing is 

vanuit dit punt geen zonneveld zichtbaar.  

10 snelweg 

rechts 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door 

reflectie vanaf halverwege april tot september, 

tussen 16.00 uur en 17.30 uur. Op dit punt zijn er 

geen obstakels tussen weggebruikers en 

gebieden 1 en 2 (gebied 3 niet zichtbaar). 

11 snelweg 

rechts 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door 

reflectie vanaf april tot begin september, tussen 

16.00 uur en 17.30 uur. Op dit punt zijn er geen 

obstakels tussen weggebruikers en gebieden 1 

en 2. Vanwege begroeiing is gebied 3 vanuit dit 

punt niet zichtbaar.  

12 snelweg 

rechts 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door 

reflectie vanaf april tot begin september, tussen 

15.45 uur en 17.30 uur. Vanwege een rijbomen 

tussen de snelweg is vanuit dit punt geen 

zonneveld zichtbaar.   
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Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie Reflectie duur en maand Analyse 

13 snelweg 

rechts 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door 

reflectie vanaf april en halverwege september, 

tussen 15.45 uur en 17.30 uur. Vanwege 

begroeiing en een viaduct op de A6 is vanuit dit 

punt geen zonneveld zichtbaar.   

14 snelweg 

rechts 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door 

reflectie vanaf eind maart tot halverwege 

september, tussen 15.45 uur en 17.30 uur. 

Vanwege begroeiing is vanuit dit punt geen 

zonneveld zichtbaar.   

 

 

Variant 2 (zuidopstelling- 20 graden) 

 

 

Tabel I.2 Zuidopstelling 
 

Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie ‘Plaatje’ Analyse 

2 snelweg 

links 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf april tot september, tussen 18.30 uur en 

19.15 uur. Op dit punt zijn er geen obstakels tussen 

weggebruikers en gebieden 1 en 2 (gebied 3 niet 

zichtbaar). 

3 snelweg 

links 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen  

18.00 uur en 19.15 uur. Op dit punt zijn er geen 

obstakels tussen weggebruikers en gebieden 1 en 

2 (gebied 3 niet zichtbaar). 
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Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie ‘Plaatje’ Analyse 

4 snelweg 

links 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen  

18.00 uur en 19.15 uur. Op dit punt zijn er geen 

obstakels tussen weggebruikers en gebieden 1 en 

2. Vanwege begroeiing is gebied 3 vanuit dit punt 

niet zichtbaar. 

5 snelweg 

links 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen  

18.00 uur en 19.15 uur. Vanwege begroeiing is 

vanuit dit punt alleen de oosten deel van gebied 3 

zichtbaar.  

6 snelweg 

links 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen  

18.00 uur en 19.15 uur. Vanwege begroeiing en 

een viaduct op de A6 is vanuit dit punt geen 

zonneveld zichtbaar.   

9 snelweg 

rechts 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege april tot september, tussen  

18.30 uur en 19.15 uur. Op dit punt zijn er geen 

obstakels tussen weggebruikers en gebieden 1 en 

2 (gebied 3 niet zichtbaar). 

10 snelweg 

rechts 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen 18.00 

uur en 19.15 uur. Op dit punt zijn er geen obstakels 

tussen weggebruikers en gebieden 1 en 2  

(gebied 3 niet zichtbaar). 
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Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie ‘Plaatje’ Analyse 

11 snelweg 

rechts 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen  

18.00 uur en 19.15 uur. Op dit punt zijn er geen 

obstakels tussen weggebruikers en gebieden 1 en 

2. Vanwege begroeiing is gebied 3 vanuit dit punt 

niet zichtbaar.  

12 snelweg 

rechts 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen  

18.00 uur en 19.15 uur. Vanwege een rijbomen 

tussen de snelweg is vanuit dit punt geen 

zonneveld zichtbaar.   

13 snelweg 

rechts 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen 18.00 

uur en 19.15 uur. Vanwege begroeiing en een 

viaduct op de A6 is vanuit dit punt geen zonneveld 

zichtbaar.   

14 snelweg 

rechts 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

in halve maand vanaf april en halve maand van 

september, tussen 18.00 uur en 19.00 uur. 

Vanwege begroeiing is vanuit dit punt geen 

zonneveld zichtbaar.   
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Zichtpunten knooppunt Almere Buiten 

 

Variant 1 (oost-westopstelling- 15 graden) 

 

 

Tabel I.3 Oost-westopstelling 
 

Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie ‘Plaatje’ Analyse 

16 toerit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf juni tot begin juli, tussen 06.00 uur tot 07.00 uur 

en tussen 17.00 uur tot 17.30 uur. Op dit punt zijn er 

geen obstakels tussen weggebruikers en gebieden 1 

en 2 (gebied 3 niet zichtbaar). 

 

17 afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege mei tot augustus, tussen 16.45 uur 

tot 17.30 uur. Op dit punt zijn er geen obstakels 

tussen weggebruikers en gebieden 1 en 2 (gebied 3 

niet zichtbaar). 

 

37 afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf eind april tot halverwege augustus, tussen  

16.30 uur tot 17.30 uur. Op dit punt zijn er geen 

obstakels tussen weggebruikers en gebieden 1 en 2 

(gebied 3 niet zichtbaar). 
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Variant 2 (zuidopstelling- 20 graden) 

 

 

Tabel I.4 Zuidopstelling 
 

Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie ‘Plaatje’ Analyse 

15 toerit/afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie in 

halve maand vanaf halverwege mei tot augustus, 

tussen 06.00 uur tot 07.00 uur. Op dit punt zijn er 

geen obstakels tussen weggebruikers en gebieden 1 

en 2 (gebied 3 niet zichtbaar). 

 

16 toerit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen 06.00 uur 

tot 07.00 uur en tussen 18.15 uur tot 19.15 uur. Op dit 

punt zijn er geen obstakels tussen weggebruikers en 

gebieden 1 en 2 (gebied 3 niet zichtbaar). 

 

17 afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen 18.00 uur 

tot 19.15 uur. Op dit punt zijn er geen obstakels 

tussen weggebruikers en gebieden 1 en 2 (gebied 3 

niet zichtbaar). 

 

20 afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf april tot halverwege september, tussen 18.30 

uur tot 19.15 uur. Op dit punt zijn er geen obstakels 

tussen weggebruikers en gebieden 1 en 2 (gebied 3 

niet zichtbaar). 

 

37 afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen 6.00 uur 

tot  

07.00 uur en tussen 18.00 uur tot 19.15 uur. Op dit 

punt zijn er geen obstakels tussen weggebruikers en 

gebieden 1 en 2 (gebied 3 niet zichtbaar). 
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Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie ‘Plaatje’ Analyse 

38 afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege juni tot begin juli om 19.00 uur. Op 

dit punt zijn er geen obstakels tussen weggebruikers 

en gebieden 1 en 2 (gebied 3 niet zichtbaar). 

 

 
 

Zichtpunten op knooppunt Almere Buiten Oost 

 

Variant 1 (oost-westopstelling- 15 graden) 

 

 

Tabel I.5 Oost-westopstelling 
 

Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie ‘Plaatje’ Analyse 

21 toerit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen  

15.30 uur tot 17.30 uur. Op dit punt zijn er geen 

obstakels tussen weggebruikers en gebieden 1 en 

2 (gebied 3 niet zichtbaar).  

 

22 toerit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege januari tot december, tussen  

14.00 uur tot 17.30 uur. Vanwege begroeiing is 

vanuit dit punt geen zonneveld zichtbaar.   

23 toerit/afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege februari tot november, tussen 

14.00 uur tot 17.30 uur. Vanwege begroeiing is 

vanuit dit punt geen zonneveld zichtbaar.   
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Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie ‘Plaatje’ Analyse 

24 afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf maart tot juni en vanaf halverwege juli en 

halverwege oktober, tussen 14.45 uur tot 15.30 

uur. Vanwege begroeiing is vanuit dit punt geen 

zonneveld zichtbaar.   

25 afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot begin juni en vanaf 

eind juni tot oktober, tussen 15.00 uur tot  

17.30 uur. Vanwege begroeiing is vanuit dit punt 

geen zonneveld zichtbaar.   

26 afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf april tot begin september, tussen 16.00 uur 

tot 17.30 uur. Vanwege begroeiing is vanuit dit 

punt geen zonneveld zichtbaar.   

27 afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf april tot september, tussen 16.00 uur tot 

17.30 uur. Vanwege begroeiing is vanuit dit punt 

geen zonneveld zichtbaar.   

28 toerit/afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege april tot begin september, 

tussen 16.00 uur tot 17.30 uur. Vanwege 

begroeiing is vanuit dit punt geen zonneveld 

zichtbaar.   
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Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie ‘Plaatje’ Analyse 

29 toerit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf april tot begin september, tussen 16.00 uur 

tot 17.30 uur. Vanwege begroeiing is vanuit dit 

punt geen zonneveld zichtbaar.   

30 toerit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf april tot halverwege september, tussen  

16.00 uur tot 17.30 uur. Vanwege begroeiing is 

vanuit dit punt geen zonneveld zichtbaar.   

 

 

Variant 2 (zuidopstelling- 20 graden) 

 

 

Tabel I.6 Zuidopstelling 
 

Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie ‘Plaatje’ Analyse 

21 toerit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen  

18.00 uur tot 19.15 uur. Op dit punt zijn er geen 

obstakels tussen weggebruikers en gebieden 1 en 

2 (gebied 3 niet zichtbaar).  

 

22 toerit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot september, tussen 

18.00 uur tot 19.15 uur. Vanwege begroeiing is 

vanuit dit punt geen zonneveld zichtbaar.   
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Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie ‘Plaatje’ Analyse 

23 toerit / 

afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot halverwege april en in 

september, tussen 18.00 uur tot 19.00 uur.  

Vanwege begroeiing is vanuit dit punt geen 

zonneveld zichtbaar.   

26 afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen  

18.00 uur tot 19.15 uur. Vanwege begroeiing is 

vanuit dit punt geen zonneveld zichtbaar.   

27 afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen  

18.00 uur tot 19.15 uur. Vanwege begroeiing is 

vanuit dit punt geen zonneveld zichtbaar.   

28 toerit/afrit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen  

18.00 uur tot 19.15 uur. Vanwege begroeiing is 

vanuit dit punt geen zonneveld zichtbaar.   

29 toerit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot oktober, tussen  

18.00 uur tot 19.00 uur. Vanwege begroeiing is 

vanuit dit punt geen zonneveld zichtbaar.   
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Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie ‘Plaatje’ Analyse 

30 toerit 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege maart tot halverwege mei en in 

september, tussen 18.00 uur tot 19.00 uur.  

Vanwege begroeiing is vanuit dit punt geen 

zonneveld zichtbaar.   

 
 

Zichtpunten omwonenden appartementencomplexen 

 

Variant 1 (oost-westopstelling- 15 graden) 

 

 

Tabel I.7 Oost-westopstelling 
 

Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie ‘Plaatje’ Analyse 

31 Puertoricostraat 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door 

reflectie vanaf maart tot begin oktober, 

tussen 06.00 uur tot 07.30 uur ’s ochtends.  

 

32 Guadeloupestraat 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door 

reflectie vanaf maart tot begin oktober, 

tussen 06.00 uur tot 07.30 uur ’s ochtends.  

 

33 Isla 

Margaritastraat 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door 

reflectie vanaf eind april tot halverwege 

oktober, tussen 06.00 uur tot 8.00 uur  

’s ochtends. 
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Variant 2 (zuidopstelling- 20 graden) 

 

 

Tabel I.8 Zuidopstelling 
 

Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie ‘Plaatje’ Analyse 

31 Puertoricostraat 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden 

door reflectie door de hele jaar 

variërend tussen 08.00 uur tot  

12.30 uur.  

 

32 Guadeloupestraat 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden 

door reflectie door de hele jaar 

variërend tussen 08.00 uur en 12.00 uur 

en tussen 13.15 uur en 14.15 uur. 

 

33 Isla 

Margaritastraat 

  

Hier bestaat een kans op nabeelden 

door reflectie door de hele jaar 

variërend tussen 08.00 uur en 15.00 

uur.  
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Zichtpunten omwonenden bij Stripheldenbuurt  

 

Variant 1 (oost-westopstelling- 15 graden) 

 

 

Tabel I.9 Oost-westopstelling 
 

Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie ‘Plaatje’ Analyse 

34 Gerard 

Monninkpad 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

door de hele jaar tussen 08.00 uur en 11.30 uur en 

tussen 13.30 en 15.30. Tussen het fietspad en het 

projectgebied zijn er veel obstakels (bomen en 

struiken). 

35 Obelixtraat 

  

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

door de hele jaar tussen 08.00 uur en 11.00 uur en 

tussen 13.30 en 16.00. Vanwege begroeiing zijn 

vanuit dit punt de zonnevelden beperkt zichtbaar.  

36 André 

Franquinweg 

  

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf halverwege augustus tot mei, tussen  

08.45 uur en 11.45 uur en tussen 13.30 en  

16.00 uur. Tussen het fietspad en het 

projectgebied zijn veel obstakels (bomen en 

struiken). 

 

 

Variant 2 (zuidopstelling- 20 graden) 

 

 

Tabel I.10 Zuidopstelling 
 

Zichtpunt 

met 

reflectie 

Positie ‘Plaatje’ Analyse 

34 Gerard 

Monninkpad 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie 

vanaf eind april tot halverwege oktober, tussen 

06.00 uur tot 08.00 uur. Tussen het fietspad en het 

projectgebied zijn er veel obstakels (bomen en 

struiken). 

35 Obelixtraat 

 

Hier bestaat een kans op nabeelden door reflectie in 

april en vanaf halverwege augustus en halverwege 

september, tussen 06.00 uur tot 07.00 uur.  

Vanwege begroeiing zijn vanuit dit punt de 

zonnevelden beperkt zichtbaar.   

  



 

 Witteveen+Bos | 103672/18-011.820 | Bijlage II | Definitief 

II  

 

 

 

 

BIJLAGE: OUTPUT FORGESOLAR: VARIANT 1 - OOST OPSTELLING 15 GRADEN 
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