
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Effecten van windturbines  
op de luchtkwaliteit  
nabij industriële sites 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
De uitstoot van rookgassen door grote industrieën of elektriciteitscentrales zorgt voor verhoogde 

concentraties aan luchtverontreinigende stoffen, zoals fijnstof of stikstofdioxide. Nabijgelegen 

windturbines kunnen de verspreiding van rookgassen uit deze hoge schoorstenen beïnvloeden. 

TAUW kan deze ‘windturbine-effecten’ met een speciale versie van het STACKS rekenmodel 

inzichtelijk maken. 

 

Bij omwonenden van deze sites of centrales leven vaak zorgen over de effecten van geplande 

windturbines op de luchtkwaliteit. In sommige specifieke situaties kunnen die zorgen terecht zijn, maar het 

komt ook voor dat omwonenden dit potentieel nadelige effect op de luchtkwaliteit aangrijpen om het 

proces van vergunningverlening tegen te werken.   

 

Effecten van windturbines 
 

Windturbines halen energie uit het windveld en kunnen daardoor de verspreiding van rookgassen 

vanuit schoorstenen beïnvloeden. De windsnelheid achter een windturbine (het zogenaamde zog) 

is daarom een stuk lager dan voor de turbine. Kort gezegd komt het erop neer dat een rookpluim 

in het zog sterker verdund wordt (meer menging), maar langzamer wegwaait omdat de 

windsnelheid direct achter de windmolen lager is. Bij rookgassen met een hoge temperatuur kan 

ook de pluimhoogte veranderen: door snelle opmenging in het zog verdwijnt de warmte sneller uit 

de pluim waardoor deze minder ver stijgt en dus eerder aan de grond komt, met als gevolg lokaal 

hogere concentraties. 

 

Windturbines kunnen zowel een verhogend als een verlagend effect hebben op de 

concentratieniveaus nabij industriële sites. Dit verschilt sterk per situatie en hangt af van veel 

factoren: de onderlinge afstanden en oriëntatie van de schoorstenen en windturbines, het type 

windturbine (hoogte, power curve), de meteorologische omstandigheden, de omgevingsruwheid, 

de hoogte van schoorstenen, het debiet en de warmte-inhoud van de rookgassen. 

 

 

Luchtkwaliteit en effecten windturbines inzichtelijk  
 
De invloed van de windturbines op de lokale luchtkwaliteit kan inzichtelijk worden gemaakt met een 

speciale versie van het STACKS rekenmodel (een Gaussisch pluimmodel). Dit is het enige model in 

Nederland dat door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is goedgekeurd voor 

luchtkwaliteitsberekeningen voor punt- en oppervlaktebronnen ten behoeve van vergunningverlening. De 

relevante processen die spelen wanneer rookpluimen worden beïnvloed door windturbines, zijn in het 

model ingebracht door Erbrink STACKS Consult.  

 

De software en bijbehorende kennis is met de pensionering van Hans Erbrink overgedragen aan TAUW. 

In december 2021 heeft TAUW het eerste onderzoek afgerond naar de effecten op de lokale luchtkwaliteit 

van een gepland windturbinepark nabij zware industrie. Eerder zijn door Hans Erbrink al meer dan 10 

soortgelijke onderzoeken in binnen- en buitenland uitgevoerd.  

 

Hoewel het effect van windturbines op de lokale luchtkwaliteit in de meeste gevallen klein is, wordt in 

specifieke gevallen een significant ‘in betekende mate’ effect berekend.  

 



 

 

 
 

Figuur 1: Verschil in jaargemiddelde NO2 concentratie tussen de situatie met windturbines (alle bestaande plus 

vergunde turbines) en de situatie zonder windturbines. Rood is een toename in concentraties ten gevolge van de 

turbines, blauw is een afname. 

 

Bovenstaande figuur toont het gezamenlijke effect van alle 115 bestaande en vergunde windturbines in en 

rondom het Eemsgebied op de jaargemiddelde stikstofdioxide (NO2) concentratie, als gevolg van 

vergunde emissies van de grootste / meest relevante bedrijven in het Eemsgebied. De impact van alle 

windturbines op de lokale luchtkwaliteit blijkt hier wel aanwezig, maar ligt ruim onder de ‘in betekende 

mate’ grens van 1,2 µg/m³. 

 

 
 

 

 

Contact 
 
Wilt u inzicht hebben in het effect van al geplaatste of juist geplande 
windturbines in de nabijheid van industriële sites? Neem dan contact 
op mij op.  
 
Meer informatie over onze diensten op het gebied van luchtkwaliteit. 

 

 
 
 
 

Luc Verhees 
Adviseur Luchtkwaliteit en 
Stikstofdepositie 
luc.verhees@tauw.com 
 06-20400249

https://www.tauw.nl/op-welk-gebied/lucht/
mailto:luc.verhees@tauw.com



