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1 SAMENVATTING 

In december 2013 heeft DNV GL (destijds DNV KEMA) in opdracht van TenneT TSO B.V. een rapport 

opgesteld [1], waarin wordt berekend wat de raakfrequentie is van de nieuw aan te leggen verbinding 

ZuidWest380 door bestaande en geplande windturbines in de nabijheid van het tracé.  

De berekeningen uit 2013 zijn uitgevoerd conform het Handboek risicozonering windturbines. In de 

tussentijd (september 2014) heeft het handboek een aanpassing ondergaan [2]. In dit addendum op het 

rapport uit 2013 wordt nagegaan of de resultaten uit 2013 nog correct zijn volgens de nieuwe versie van 

het handboek.  

In het rapport uit 2013 zijn de trefkansen op twee manieren berekend. Het blijkt dat een van deze 

rekenwijzen (waarvan de resultaten schuingedrukt weergegeven zijn in het rapport) overeenkomt met 

de tegenwoordig voorgeschreven modellering. De schuingedrukte uitkomsten zijn dus nog steeds actueel 

en er is geen herberekening nodig van de trefkansen. 

2 VERSCHIL TUSSEN HANDBOEK RISICOZONERING 
WINDTURBINES VERSIE MEI 2013 EN SEPTEMBER 2014 

Toen het rapport werd opgesteld waar dit addendum bij hoort, in december 2013, was de geldende 

versie van het handboek risicozonering windturbines de versie uit maart 2013. In september 2014 is er 

een nieuwe versie uitgekomen van dit handboek. 

In paragraaf 3.5 van het rapport uit 2013 wordt een onjuistheid beschreven in de modellering van de 

trefkans van een bovengrondse verbinding, zoals die destijds werd voorgeschreven in het handboek. In 

die paragraaf wordt gesteld dat de trefkans van een verbinding door een afgeworpen turbineblad dubbel 

zo groot is als zou volgen uit de modellering die toen werd voorgeschreven. 

In de versie van het handboek die in september 2014 is uitgekomen, is deze onjuistheid aangepast. Dit 

is het enige verschil tussen de twee versies van het handboek dat relevant is voor de berekening van de 

trefkans van de ZuidWest380. 

3 CONSEQUENTIES VAN DE AANPASSING VOOR DE 

UITKOMSTEN IN HET RAPPORT 

In het rapport uit 2013, paragraaf 3.5, was reeds geconstateerd dat de modellering van de trefkans, 

zoals die destijds werd voorgeschreven in het handboek, onjuist was. Om die reden zijn alle resultaten in 

het rapport twee keer weergegeven: een keer berekend op de manier zoals destijds werd 

voorgeschreven in het handboek, en een keer met correctie van de geconstateerde onjuistheid. De 

resultaten met correctie van de onjuistheid zijn in het rapport schuingedrukt weergegeven. 
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Deze schuingedrukte uitkomsten zijn conform de modellering zoals die in het handboek risicozonering 

windturbines versie september 2014 wordt voorgeschreven. Het is dus niet nodig om de berekeningen 

over te doen. 
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