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Het programma SunCalc Hans Schipper 

Aanleiding 
Sinds een jaar of vijftien tekenen zich boven de skyline 
van Zutphen drie windturbines af. Met de komst van 
windturbines is er vaak discussie over de slagschaduw. 
Een slagschaduw, ook wel schim genoemd, is de 
schaduw die een object werpt op een ondergrond of 
een ander voorwerp. Bij de slagschaduw van een 
windturbine gaat het met name om de hinder die men 
ondervindt van de draaiende wieken. 
U denkt misschien: "Hoezo slagschaduw?" Welnu, er 
bestaat ook een eigen schaduw. Dat is de niet belichte 
kant van een voorwerp. 
Omdat berekeningen aan de slagschaduw te 
behappen zijn voor middelbare scholieren, ging ik vrij 
snel na de bouw met een groep 4 HAVO-leerlingen 
aan het werk om deze in beeld te brengen. De 
uitkomsten hiervan zijn ook voor de gnomonica 
interessant. 
Het internet-programma SunCalc berekent lengte en 
richting van de schaduw van een object bij elke stand 
van de zon. Hieronder bespreek ik het gebruik van het 
programma en de interessante resultaten. 
 
Het programma 
1. Open de website www.suncalc.org/ . 
2. Op het beeldscherm ziet u in de linkerkolom het 
zinnetje "Geodata for the selected location". Klik op 

het driehoekje. Een venstertje verschijnt met "Set 
Lat/Lon". Klik hierop en verander de Latitude 
(breedtegraad) in 52.16448 en de Longitude 
(lengtegraad) in 6.19231 (let op de decimale punt 
i.p.v. een komma!). Klik op "Apply". 

 
Dit zijn de coördinaten van een elektriciteitsmolen in 
Zutphen. Dat kunt u, als u wilt, controleren door 
52.16448 N 6.19231 E als zoekterm in te voeren in 
Google Maps en dan de Satelliet-modus aan te zetten. 
De windturbine en zijn schaduw verschijnen in beeld. 
De schaduw is opmerkelijk scherp te zien, net als op 
de foto op de volgende pagina. 
3. Wat moet ik instellen? 
In het ontwerpbestemmingsplan "Fort de Pol" lees ik: 
de windturbine heeft een mast van 85 meter hoog en 
rotorbladen met een doorsnede van 80 meter. Met 
doorsnede wordt, vermoed ik, de middellijn van de 
draaicirkel van de rotorbladen bedoeld. Een rotorblad 
zou dus een lengte hebben van 40 meter. In een 



ZON & TIJD  2020.2  (nr. 133) 

- 13 - 

andere publicatie heb ik een totale hoogte van 120 
meter gelezen. Aannemende dat het om afgeronde 
waarden gaat klopt dat dus wel zo’n beetje. 
Stel in: 
a) "at an object level" (hoogte): 120 meter 
b) datum: 22 december 2020 
c) tijd: 10h00 (UTC+1) 
Onder "Solar data for the 
selected location" staat: 
Shadow length (m): 926,54. 
Voor het bestuderen van de 
slagschaduw, maar ook voor de 
zonnewijzerkunde, is het 
interessant op een aantal uren 
de schaduwen in een grafiek te zetten. Hieronder is 
dat voor u gedaan. 
4. De schaduwen op 22 december 2020: 

Met de juiste hoeken, 
overgenomen van het 
scherm, kunnen we bij 
ieder uur de schaduw van 
de windturbine schetsen. 
We houden het simpel: 
de schaduw is een 
lijnstuk. 
Bij 9 en 16 uur zijn pijlen 
getekend. Waarom? De 
schaduw is hier zo lang 
dat hij niet in de grafiek 
kan worden opgenomen. 
De eindpunten van de 
schaduwlijnstukken zijn 

verbonden met een gebogen lijn. Die lijn zou, indien 
oneindig ver doorgetrokken, steeds dichter naar de 
gestreepte lijnen van zonsopkomst en zonsondergang 
gaan lopen. Deze gestreepte lijnen heten de 
asymptoten van de gebogen lijn. De gebogen lijn zelf 
is een hyperbool. 
5. De schaduwen op 21 maart 2020: 

Opnieuw nemen we de juiste hoeken over van het 
scherm: 

Bij het begin van de lente liggen de eindpunten 
van de schaduwen op een rechte lijn, evenwijdig met 
de oost-westlijn. 
 
Wilt u zelf aan de slag? Houdt u er dan rekening mee 
dat het azimut in het programma SunCalc anders is 
gedefinieerd dan in de zonnewijzerkunde. In SunCalc 
wordt gerekend vanaf het noorden met de wijzers van 
de klok mee. In de zonnewijzerkunde wordt gerekend 
vanaf het zuiden, positief met de wijzers van de klok 
mee en negatief tegen de wijzers van de klok in. 
 

Schaduwlengte van een 120 m hoge windturbine op 22 dec. 2020 

tijdstip 
(uur) 09 10 11 12 13 14 15 16 

schaduw- 
lengte (m) - 930 580 480 470 560 850 - 

 

Schaduwlengte van een 120 m hoge windturbine op 21 maart 2020 

tijdstip 
(uur) 

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

schaduw- 
lengte (m) 

572 324 227 180 158 154 168 203 273 430 1008 
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Animatie 
U kunt, om een indruk te krijgen, gebruikmaken van 
een animatie-optie die te vinden is in het menu 
"Geodata for selected location". Deze opent als u op 
de tijd klikt: 

Klik op "Start animation from …" en u ziet hoe de 
schaduw zich ontwikkelt. 
 
Hinder 
De gemeente Zutphen heeft niet voor niets de 
windturbines op het uiterste puntje van het 
industrieterrein geplaatst. De slagschaduw kan hinder 
veroorzaken als de windturbine dicht bij huizen staat. 
Bij een laagstaande zon wordt de schaduw langer en 
bereikt ook huizen die verder weg staan. De 
projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor een 
slagschaduwrapport, waarin hij moet aantonen dat 
een windturbine aan de normen voor slagschaduw 
voldoet. 
Volgens de Nederlandse voorschriften geldt: heeft 
een huis een gevel met ramen, dan mag er maximaal 
17 dagen per jaar slagschaduw op de gevel vallen, 
gedurende maximaal 20 minuten per dag. Bewolkte 
dagen hoeven niet te worden meegerekend. Bij 
overschrijding van de normen kan de overheid een 
dwangsom opleggen of de windturbine laten 
stilzetten. 
Windturbines die relatief dicht bij woningen staan en 
de norm kunnen overschrijden, moeten een 
automatische stilstandvoorziening hebben. De 
windturbine wordt dan automatisch stilgezet, zodra 
hij de afgesproken norm voor slagschaduw 
overschrijdt. Zo blijft de duur van de hinder binnen de 
norm. 
Ik heb op verschillende data SunCalc met de animatie-
instelling aan het werk gezet. De schaduw van deze 
windturbine valt vooral op de uiterwaarden van de 
IJssel en op landbouwgebied. Verderop is er een 
pedagogisch centrum waar op zeker moment de 
schaduw op valt, maar dat wordt afgeschermd door 
een singel met bomen en struiken. Verderop is de 
schaduw zodanig vervaagd dat er eigenlijk geen 
probleem is. Ik las in een plaatselijke krant dat onlangs 

een van de weinige woonhuizen die binnen het bereik 
van de slagschaduw staat is opgekocht. 
Met de animatie-instelling van SunCalc is uitstekend 
te onderzoeken hoe lang een huis zich binnen de 
slagschaduw van de windturbine bevindt. 

(Bron: www.windenergie.nl) 
 
Nut voor de zonnewijzerkunde 
Als onderwijsman zie ik zeker het nut 
van SunCalc. Bij een introductieles 
zonnewijzerkunde op de middelbare 
school zou ik beginnen met aansluiten 
bij het bekende: de wereld van het 
computerbeeldscherm! De leerlingen 
kunnen bijvoorbeeld in SunCalc hun 

eigen achtertuin opzoeken en daar een virtuele paal 
van tien meter neerzetten. Met de animatie-instelling 
kan vervolgens het verloop van de schaduw in de loop 
van een dag worden bestudeerd, zonder dat de echte 
zon hoeft te schijnen. Grafiekjes als bovenstaande 
kunnen worden gemaakt. Wetmatigheden kunnen 
worden opgespoord. 
Kortom: met SunCalc kan het onderwijs in de 
gnomonica aanschouwelijker worden gemaakt. 
 

Kleurige zonnewijzer in Oosterbeek 
 Redactie 
Schilder Nic Zuurdeeg wilde graag ook zo'n warme, 
mediterrane zonnewijzer op de oostafwijkende 
zijmuur van zijn huis. Met gnomonische steun van 
John Souverijn resulteerde dit in een fraaie aanvulling 
op ons nationale bestand. Ga eens kijken: Annastraat 
5, 6862 CG Oosterbeek. 

  


