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Transformatorstation Halsteren samenvatting geluidonderzoek

11-10-2022

Uitgangspunten

Bij het geluidonderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan (geluidzone) wordt uitgegaan 

van:

• de mogelijke eindsituatie. Dit zal nog niet op korte termijn worden gerealiseerd maar wel 

als 'grens' gelden voor het transformatorstation. Planologisch wordt hiermee de impact 

van het transformatorstation ook in de toekomst beperkt;

• meest relevante geluidbronnen: 4 transformatoren 380/150 kV (TenneT), 4 spoelen 50 kV 

(TenneT), 10 transformatoren 150/20 kV (Enexis). Bij de aanschaf worden strenge 

geluideisen gehanteerd. Uitgegaan wordt van geluidarme installaties (best beschikbare 

technieken);

• daarnaast noodstroomaggregaten (normaal uit bedrijf ) en vermogensschakelaars 

(enkele malen per jaar korte piekgeluiden).

Geluidcriteria

Bij de beoordeling van de geluidniveaus wordt rekening gehouden met:

• de richtwaarden volgens de VNG-richtlijn, te weten: 45 dB(A) bij woningen. Bij woningen 

in 'gemengd gebied' (waaronder de woningen op een bedrijventerrein zoals de 

woningen aan de Slabbecoornweg te Tholen) geldt een richtwaarde van 50 dB(A).

Voor de kortstondige piekgeluiden gelden 20 dB hogere waarden;

• het karakter van de woonomgeving;

• de cumulatie van het geluid met de overige geluidbronnen in de omgeving (in dit geval 

met name wegverkeerslawaai);

• de bepalingen van de Wet geluidhinder;

• het karakter van het geluid afkomstig van het transformatorstation. Vanwege het 

mogelijke tonale karakter van het geluid bij de woningen wordt een toeslag 

('strafcorrectie') van 5 dB gehanteerd;

• het mogelijke optreden van laagfrequente geluid. Voor de beoordeling geldt nog geen 

wettelijke grondslag. Getoetst zal worden aan de Vercammencurve.

Figuur 1: aanduiding beschouwde woningen
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Geluidberekeningen

Bij de geluidberekeningen worden de in de wet- en regelgeving aangewezen richtlijn 

(Handleiding meten en rekenen industrielawaai, HMRI 1999) gehanteerd. Hierbij wordt rekening 

gehouden met onder andere: de geluidproductie, het karakter van het geluid (o.a. bepaald door 

de frequentieverdeling), de bedrijfsvoering, de afscherming en de reflecties tegen muren en 

gebouwen. Verder wordt rekening gehouden met de weersinvloeden, eventuele 

hoogteverschillen en de eigenschappen van de bodem (geluidabsorberend of -reflecterend).

Ten aanzien van de hoogteverschillen wordt opgemerkt dat bij de berekeningen wordt 

uitgegaan van een verhoogd maaiveld ter plaatse van het transformatorstation. Dit heeft 

overigens een verwaarloosbaar effect op de geluidniveaus (ten hoogste 0,1 dB hoger of lager).

Bij de berekeningen is gestart met de oorspronkelijke planopzet (aangeduid als 'variant 0'), te 

weten (in hoofdlijnen):

• de vier transformatoren van TenneT geplaatst tussen 2 muren (ten westen en ten oosten).

De transformatoren worden uitsluitend op natuurlijke wijze gekoeld (geen ventilatoren);

• de vier spoelen van TenneT geplaatst tussen 2 muren (ten noorden en ten zuiden). De 

spoelen worden uitsluitend op natuurlijke wijze gekoeld (geen ventilatoren);

• de tien transformatoren van Enexis worden vrij opgesteld. Deze transformatoren worden 

voorzien van koelventilatoren. In eerste aanleg wordt uitgegaan van bedrijf met de 

koelventilatoren gedurende het gehele etmaal ('worst case'-benadering).

Continu geluid

Met behulp van een computerrekenmodel worden de continue geluidniveaus bij de woningen 

berekend voor deze planopzet. Vervolgens is nagegaan welke geluidreducerende maatregelen 

getroffen kunnen worden om de geluidniveaus in de omgeving (bij de woningen) te beperken.

Achtereenvolgens zijn de volgende maatregelen onderzocht (in oplopende volgorde):

1. beperking bedrijfsvoering met de ventilatoren van de Enexis-transformatoren (alleen 

tussen 7 en 21 uur)

2. maatregelen conform 1 aangevuld met een geluidabsorberende bekleding aan de 

binnenzijde van de muren bij de TenneT-transformatoren en –spoelen;

3. maatregelen conform 1 en 2. Bij de TenneT-transformatoren wordt een derde wand 

geplaatst waardoor sprake is van een driezijdige cel (bovenzijde en zuidzijde open);

4. maatregelen conform 1 en plaatsing van de TenneT-transformatoren en -spoelen in 

vierzijdige cellen. De bovenzijde is open in verband met de koeling/ventilatie van de 

transformatoren en spoelen;

5. plaatsing van de transformatoren en spoelen in geheel gesloten omkasting 

('geluidhuizen').
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Onderstaand wordt een samenvatting gegeven van de berekende geluidniveaus bij de 

woningen voor de verschillende varianten:

Woning (zie figuur 1) Etmaalwaarden in dB(A) inclusief toeslag voor tonaal geluid (à 5 dB)

Variant 0 Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5

woning zuid 44 44 44 45 42 37

woningen oost 40 à 43 39 à 42 38 à 42 37 à 42 36 à 40 34 à 36

woningen noordoost 36 à 40 36 à 40 36 à 37 31 à 35 34 à 35 29 à 33

woningen noordwest 40 à 44 40 à 44 39 à 44 34 à 39 38 à 42 32 à 37

bedrijfswoningen west 43 à 50 43 à 50 43 à 48 41 à 47 41 à 46 35 à 43

Evaluatie 

Voor de eindsituatie wordt uitgaande van de oorspronkelijke planopzet (variant 0) bij de 

woningen voldaan aan de richtwaarden van de VNG-richtlijn (te weten: 50 dB(A) bij de 

bedrijfswoningen en 45 dB(A) bij de overige woningen).

In alle gevallen wordt ruimschoots voldaan aan de bepalingen van de Wet geluidhinder.

Het effect van de maatregelen aan de Enexis-transformatoren (variant 1) is gering. Dit is het 

gevolg van de relatief geringe bijdrage van deze transformatoren aan de totale geluidniveaus. Bij

het vervolg zal wel worden uitgegaan van de genoemde beperkingen in de bedrijfsvoering.

De voorzieningen volgens variant 2 (geluidabsorptie op de muren bij de transformatoren en 

spoelen van TenneT) hebben met name enig effect in oostelijke en westelijke richting. Bij 

plaatsing van een derde wand bij de transformatoren en spoelen (variant 3) worden de 

geluidniveaus nog enigszins verder gereduceerd (tot maximaal 47 dB(A) bij de bedrijfswoningen 

en over het algemeen maximaal 42 dB(A) bij de overige woningen). Bij de woning ten zuiden is 

evenwel sprake van een geringe toename (tot maximaal 45 dB(A)).

Door plaatsing van de transformatoren en spoelen van TenneT in vierzijdige cellen (variant 4; 

voorzien van geluidabsorptie, alleen bovenzijde open) kunnen de geluidniveaus worden 

beperkt tot 46 dB(A) bij de bedrijfswoningen en 42 dB(A) bij de overige woningen. Dit is 

respectievelijk 4 dB en 3 dB lager dan de richtwaarde van de VNG-richtlijn.

Tevens wordt voldaan aan de streefwaarden op grond van de gebiedstypering.

Middels het volledig inpakken van de transformatoren en spoelen van TenneT (variant 5) kunnen

de geluidniveaus nog verder worden verlaagd. De hieraan verbonden investeringen zijn evenwel

zeer hoog. 

Daar met variant 4 ruim voldaan wordt aan de redelijkerwijs te stellen criteria is besloten hiervan

verder uit te gaan. Bij deze variant zal het transformatorstation bij de woningen niet leiden tot 

een duidelijk waarneembare toename van de cumulatieve geluidbelastingen (dat wil zeggen 

inclusief het reeds aanwezige geluid).

Het geluid afkomstig van het transformatorstation zal in het bestemmingsplan worden beperkt 

middels de geluidzone. Deze geluidzone wordt vastgelegd voor de eindsituatie (zoals hierboven 

beschreven). 
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Hierbij wordt nog het volgende opgemerkt:

• bij het geluidonderzoek is geen rekening gehouden met de oprichting van een aarden 

wal of afscherming in de vorm van vegetatie bij de terreingrens van het 

transformatorstation. Het gunstig effect hiervan op de geluidniveaus bij de woningen zal 

gering tot verwaarloosbaar tenzij extreem hoge wallen worden opgericht (ordegrootte 

10 m);

• als mogelijke maatregel wordt ook het toepassen van antigeluid genoemd. Bij antigeluid 

moet hetzelfde geluid bij alle woningen in zogenaamde tegenfase worden aangeboden. 

Het geluid afkomstig van de transformatoren wordt dan 'opgeheven' door dit geluid in 

tegenfase. In praktijk is dat echter nog niet op deze schaal (afmetingen van de 

transformatoren en meerdere transformatoren) toegepast voor langere tijd en als 

permanente oplossing. Er zijn nog verschillende uitdagingen die moeten worden 

aangegaan om het daadwerkelijk  in praktijk te kunnen toepassen. Dit heeft te maken 

met de afmetingen van de transformatoren en het risico dat in specifieke richtingen het 

geluid juist zal toenemen in plaats van afnemen.

Bovendien ligt het niet voor de hand om deze techniek toe te passen voor nieuwe 

situaties. Een mogelijkheid zou zijn bij nieuwe transformatoren deze techniek toe te 

passen in het ontwerp van de transformatoren ('af fabriek'). Voor zover bekend is hier 

echter nog geen invulling aan gegeven door fabrikanten van transformatoren. 

Gelet op bovenstaande is de toepassing van antigeluid voor deze situatie verder buiten 

beschouwing gelaten.

Maximale geluidniveaus (piekgeluiden)

De ten gevolge van het schakelen met de vermogensschakelaars optredende piekgeluiden 

voldoen ruimschoots aan de criteria. In de meeste gevallen zullen de piekgeluiden bij de 

woningen niet waarneembaar zijn.

Laagfrequent geluid

Betreffende laagfrequent geluid zijn bij transformatorstation alleen de geluidniveaus bij 100 Hz 

van belang. Uit de berekeningen volgt dat binnen de woningen niet of nauwelijks sprake zal zijn 

van laagfrequent geluid als gevolg van het transformatorstation. Er zal ruimschoots voldaan 

worden aan de Vercammencurve (ruim 10 dB lager).

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat door toepassen van de genoemde maatregelen de geluidniveaus bij 

(bedrijfs-)woningen sprake is van toelaatbare en verdedigbare geluidniveaus.

Middels het opnemen van een geluidzone in het bestemmingsplan zal het geluid ook voor de 

toekomst worden beperkt.

Bij de woningen buiten het bedrijventerrein zullen etmaalwaarden optreden van ten hoogste 42

dB(A) en bij de woningen op het bedrijventerrein (Slabbecoornweg, Tholen) ten hoogste 46 

dB(A).

Hierbij is rekening gehouden met een toeslag van 5 dB voor het tonale karakter van het geluid. 

In praktijk zal het erop neerkomen dat bij de woningen buiten het bedrijventerrein in de 

nachtperiode geluidniveaus kunnen optreden van ten hoogste 27 dB(A) en bij de woningen op 

het bedrijventerrein ten hoogste 31 dB(A).
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