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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Het huidige windpark op de locatie Vlissingen Buitenhaven is in bedrijf sinds juni 1997. Het 
windpark betreft een lijnopstelling van zeven Vestas V29 windturbines.  
 
Aangrenzend wordt de nieuwe marinierskazerne ontwikkeld met relatief hoge bebouwing 
dichtbij het bestaande windpark. Daarom moeten de bestaande windturbines vervangen 
worden en heeft E-Connection Project de mogelijkheden verkend van een vervangend 
windpark bestaande uit vijf windturbines. 
 
De huidige Vestas V29 windturbines hebben een ashoogte van 36 meter en een maximale 
rotortiphoogte van 50,5 meter. De beoogde vervangende windturbines hebben een ashoogte 
van circa 55-60 meter en een tiphoogte van circa 79-86,5 meter. 
1.2 Doel en inhoud van deze verkenning 
Dit document is uitsluitend bedoeld als discussiestuk voor de dorpsraad van Ritthem en bevat 
visualisaties van het huidige windpark en van een mogelijk vervangend windpark. Vervolgens 
wordt ingegaan op de aspecten slagschaduw en geluid van het huidige windpark en het 
vervangingsplan. 
1.3 Bijdrage aan vergroening energievoorziening gemeente Vlissingen 
Het bestaande windpark met 7 windturbines produceert gemiddeld 3,7 miljoen kWh per jaar. 
Het vervangingsplan zal circa 11 miljoen kWh duurzame elektriciteit per jaar gaan produceren 
met 5 windturbines. Dat betekent drie keer zoveel groene stroom op deze locatie met minder 
windturbines. Deze hoeveelheid, met windenergie geproduceerde, groene stroom komt 
overeen met een elektriciteitsverbruik van ongeveer 3.500 huishoudens, ofwel 15% van het 
elektriciteitsverbruik van de huishoudens in de gemeente Vlissingen1.  
 
 
 
 
                                                 
1 Uitgaande van een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 3.200 kWh/ huishouden en een totaal aantal 
huishoudens in de gemeente Vlissingen van ~21.500  
(bron: https://www.vlissingen.nl/inwoner/wonen/over-vlissingen/vlissingen-in-cijfers.html) 
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2 Visualisaties 
 
Van zowel het bestaande als het mogelijke vervangende windpark zijn fotovisualisaties 
gemaakt. De visualisaties zijn gezien vanaf de zuidwest rand van het dorp Ritthem zoals 
weergegeven in onderstaande kaart (Figuur 1). De oranje stip geeft de locatie aan waar de 
foto genomen is, de rode pijl de fotorichting en met blauw is de hoek van de foto weergegeven.  
 
In de visualisaties zijn nog geen mogelijke wijzigingen in het landschapsbeeld opgenomen die 
verband houden met de te bouwen marinierskazerne, waarvoor een inpassingsplan is 
vastgesteld.   
Figuur 1: Kaart zichtpunt fotovisualisaties 
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2.1 Foto bestaande windpark 
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2.2 Visualisaties vervangingsplan 
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3 Schaduw 
Voor zowel het bestaande windpark als het vervangingsplan zijn slagschaduwcontouren 
berekend. Voor het vervangingsplan is gerekend met twee varianten; een windturbine met 
afmetingen van 60 meter ashoogte en 86,5 meter tiphoogte, en een windturbine met 
afmetingen van 55 meter ashoogte en 79 meter tiphoogte. De slagschaduwcontouren geven 
het aantal uren slagschaduw per jaar aan dat op een locatie te verwachten is. De 
slagschaduwcontouren gaan stapsgewijs van 5, 10, 20, 40 tot 80 uur slagschaduw per jaar. 
3.1 Slagschaduw bestaande windpark 
In Figuur 2 op de volgende pagina zijn de slagschaduwcontouren van het bestaande windpark 
Vlissingen Buitenhaven te zien. Geconcludeerd wordt dat de slagschaduw in geen enkel geval 
de woningen van Ritthem bereiken.  
3.2 Slagschaduw vervangingsplan 
In Figuur 3 en Figuur 4 zijn de slagschaduwcontouren van het vervangingsplan van windpark 
Vlissingen Buitenhaven te zien. Vergeleken met de slagschaduwcontouren van het bestaande 
windpark zijn de contouren, afhankelijk van de locatie, zo’n 250 meter opgeschoven. Dit komt 
doordat de vervangende turbines grotere afmetingen hebben dan de huidige turbines. Zowel 
de slagschaduwcontouren van het bestaande als het vervangende windpark reiken beide bij 
verre niet tot in het dorp Ritthem.  
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Figuur 2: Slagschaduwcontouren bestaande windpark Vlissingen Buitenhaven (7 x 
Vestas V29, ashoogte 39m, tiphoogte 53,5m) 
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Figuur 3: Slagschaduwcontouren vervangingsplan windpark Vlissingen Buitenhaven 
(5x ashoogte 60m, tiphoogte 86,5m) 
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Figuur 4: Slagschaduwcontouren vervangingsplan windpark Vlissingen Buitenhaven 
(5x ashoogte 55m, tiphoogte 79m) 
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4 Geluid 
Voor zowel het bestaande windpark als het vervangingsplan zijn geluidscontouren berekend. 
Voor het vervangingsplan is gerekend met twee varianten; een windturbine met afmetingen 
van 60 meter ashoogte en 86,5 meter tiphoogte, en een windturbine met afmetingen van 55 
meter ashoogte en 79 meter tiphoogte. De geluidscontouren geven de hoeveelheid geluid 
(geluidsemissie) in dB(A) aan dat op een locatie maximaal te verwachten is, gebaseerd op 
historische wind gegevens. De geluidscontouren gaan stapsgewijs van 35, 40, 47 tot 55 dB(A).  
4.1 Geluidsemissie Ritthem 
Voor zowel het huidige windpark als het uitgewerkte vervangingsplan is de geluidsemissie op 
drie punten in het dorp Ritthem berekend. De emissiepunten inclusief emissiewaarden in dB(A) 
staan aangegeven in Tabel 1. Tevens zijn de emissiepunten en geluidscontouren aangegeven 
op de kaarten in Figuur 5 (bestaand) en Figuur 6 (vervanging) op de volgende pagina’s. Voor 
de windturbine op 55 meter ashoogte is geen aparte kaart opgenomen, deze is namelijk vrijwel 
identiek aan de kaart in Figuur 6. Verschillen tussen deze kaarten zijn met het blote oog niet 
waarneembaar. 
Tabel 1: Geluidsemissie Ritthem 
Emissiepunt Huidige 

windpark 
Vervangingsplan windpark  
(60 meter ashoogte) 

Vervangingsplan windpark 
(55 meter ashoogte) 

A: Dorpskerk Ritthem 33,9 dB(A) 30,6 dB(A) 30,5 dB(A) 
B: Ritthem West 35,4 dB(A) 32,6 dB(A) 32,4 dB(A) 
C: Ritthem Zuid-Oost 34,8 dB(A) 31,7 dB(A) 31,6 dB(A) 

 
4.2 Verschil in geluidsemissie tussen huidige windpark en het vervangingsplan 
Het vervangingsplan heeft een lagere geluidsemissie bij  de dorpsbebouwing van Ritthem dan 
het huidige windpark. Dat komt doordat het vervangingsplan bestaat uit een kleiner aantal 
nieuwe, modernere windturbines. Deze moderne turbines produceren minder geluid dan de 
bestaande ‘verouderde’ windturbines. Bovendien zorgt de hogere ashoogte ervoor dat de 
geluidsbron verder verwijderd is van maaiveldniveau en dus ook van de geluidgevoelige 
objecten.  



 
Verkenning vervangingsplan Windpark Vlissingen Buitenhaven 

 
11 

Figuur 5: Geluidsemissie contouren huidig windpark Vlissingen Buitenhaven 
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Figuur 6: Geluidsemissie contouren vervangingsplan windpark 

 


