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Hinder door loopgeluid
De meest door buren genoemde vorm 
van geluidsoverlast in woningen is hin-
der door loopgeluid. Twee oorzaken 
zijn daarvoor verantwoordelijk.
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NSG-Geluidshinderdag 2011
WONEN ZONDER GELUIDSHINDER
Op woensdag 11 mei j.l. werd 
de jaarlijkse NSG-Geluidshinderdag 
gehouden met als thema “wonen
zonder geluidshinder”.
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E-scooter in Zaanstad 
Nadat vorig najaar de gemeente Den 
Haag gebruik maakte van de NSG cam-
pagne om jongeren bekend te maken 
met de e-scooter heeft de gemeente 
Zaanstad dat dit voorjaar gedaan.
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Geluidshindermiddagen 
Begin dit jaar organiseerden wij een 
NSG-geluidshinderdag over horecala-
waai. Op die dag werd betoogd 
dat de standaard muziekgeluidspectra 
aan herziening toe zijn.

> NSG-voorzitter Erik van Heijningen 
heet de deelnemers op de NSG-
geluidshinderdag 2011 welkom.
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achtte de normcommissie van destijds 
noodzakelijk om een goed bescher-
mingsniveau te realiseren. Bouwers 
van meergezinswoningen voorzagen 
alleen in de minimumeis.
Deze eis van 10 dB verbetering 
voor een te kiezen vloerbedekking 
is inmiddels algemeen gangbaar. 
Uit jurisprudentie blijkt dat indien 
de eis niet expliciet is gesteld en in 
een reglement wordt aangegeven 
dat bij de keuze van de vloerbedek-
king rekening moet worden gehou-
den met het voorkomen van hinder 
door loopgeluid geacht moet worden 
dat daarmee de waarde van 10 dB 
bedoeld wordt.

Misverstanden
Over dit onderwerp bestaan bij niet-
deskundigen vele misverstanden. Dat 
is niet zo vreemd, want de leek 
duizelt van allerlei aanduidingen. 
Zo wordt door verhuurders en VVE’s  
geen onderscheid gemaakt tussen 
woningen met houten draagvloe-
ren en die met betonvloeren. Op 
lichte houten draagvloeren reageren 
verend gelegde harde vloerplaten 
anders dan op zware betonvloe-
ren. Omdat houten vloeren toch al 
een geringe geluidsisolatie hebben 
wreekt zich dat juist daar.
Naast misverstanden in formulerin-
gen is er ook verwarring over het 
te bezigen jargon. Zo wordt de Ico- 
waarde nogal eens verward met de 
ΔLlin-waarde. Ico geeft de kwaliteit 
van de woning aan, ΔLlin is de kwali-
teit van de vloerbedekking.

Lage tonen
Op houten draagvloeren worden 
producten toegepast die een onvol-
doende of soms zelfs een averechtse 
functie hebben. Daarbij spelen lage 
tonen een doorslaggevende rol als 
het gaat om de ervaren hinder. Vaak 
betoogt men dat het aangeschafte 
product verkeerd is gelegd. Dat is 
niet het geval. Het product is op een 
relatief zware betonvloer getest in 
het laboratorium. Het daar gevon-
den getal kan je niet toepassen bij 
een houten draagvloer. Het dempend 
effect kan minder zijn, maar wat 
ook en vooral een rol speelt is dat 
in de ΔLlin niet de allerlaagste tonen 
in beeld brengt. Deze problematiek 
doet zich vooral voor bij oude etage-
woningen, plitsing van woningen en 
vernieuwbouw. 
 
Verwarring
Er is ook verwarring over de Europese 
eengetalsaanduidingen. Leveranciers 
van ondervloerproducten maken 
daar soms misbruik van. Zo is bij 
verende ondervloerproducten getest 
op een betonvloer het verschil tussen 
ΔLw  en ΔLlin in de orde grootte van 
10 dB. Leveranciers kiezen soms voor 
de hogere ΔLw-waarde en prijzen 
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De meest door buren genoemde 
vorm van geluidsoverlast in 
woningen is hinder door loopgeluid. 
Twee oorzaken zijn daarvoor 
verantwoordelijk.

1.Hard schoeisel in combinatie met 
een harde vloerbedekking.

2. Geringe geluidsisolatie.

Voor woningen met betonnen of steen-
achtige woningscheidende vloeren is 
feitelijk alleen het eerste punt aan 
de orde. Voor woningen met hou-
ten woningscheidende vloeren, veelal 
oude  etagewoningen, verdient het 
tweede punt aandacht. Door verhuur-
ders en eigenaren van meergezins-
woningen wordt deze kwestie onder-
kend. Men tracht het probleem ‘op te 
lossen’  door aan een (aspirant) bewo-
ner eisen te stellen aan de geluid-
dempende kwaliteit van een te leggen 
bedekking op de vloer. Dat gaat goed 
bij betonnen draagvloeren; bij houten 
draagvloeren werkt dat niet.

10 dB demping
Zo’n twintig jaar geleden adviseerde 
de NSG te kiezen voor een vloerbe-
dekking met een dempingswaarde 
van tenminste 10 dB gebaseerd op 
het in Nederland voorgeschreven toet-
singscritium, zoals vastgelegd in de 
(oude) NEN 1070 (1976).  Toen werd 
daarvoor de grootheid ΔIco-lab gein-
troduceerd, die feitelijk geen officiele 
status had. Door Europese regelge-
ving voor productharmonisatie is daar 
inmiddels (in NL sinds 1999) de ΔLlin 
voor beschikbaar gekomen (NEN EN 
ISO 717/2).
De waarde van 10 dB werd destijds 
ingegeven door de aanvulling op 
NEN 1070 uit 1976 waarin gesteld 
werd dat de minimumeis van Ico= 0 
dB voor wonngscheidende vloeren 
te kort schiet om de kans op hinder 
door loopgeluiden voldoende te ver-
kleinen. Een verhoging met 10 dB 



hun product dan aan. De argeloze 
woonconsument is de dupe als onder-
buren gaan klagen en de verhuurder 
of VvE actie onderneemt.
Verwarring is er ook nu steeds vaker 
bij de bouw zwevende dekvloeren 
worden toegepast om de eis van Ico= 
+ 5 dB (Bouwbesluit2003) te realise-
ren. Verend gelegde harde vloerbe-
dekkingen op zo’n vloer leveren niet 
het gewenste resultaat en VVE’s en ver-
huurders passen bij de keuze van de 
harde vloerbedekking dezelfde formu-
lering toe als  ware de woningschei-
dende vloer een ‘gewone’ betonvloer. 
Dat gebeurt ook bij houten draagvloe-
ren: men verlangt een product dat de 
geluidisolatie met 10 dB verbetert. De 
woonconsument schaft zo’n product 

aan en meent dat hij daarmee aan de 
eisen voldoet. Ook de leverancier van 
het product is de mening toegedaan 
dat alles in orde is.

Informatie
De NSG heeft herhaalde malen op 
verschillende wijzen informatie ver-
schaft in de vorm van artikelen, voor-
drachten en adviezen. Dat heeft er 
niet toegeleid dat  ‘de markt’ voldoen-
de kennis op dit punt heeft. 
Nagenoeg dagelijks krijgt de NSG 
vragen over dit onderwerp. Dan gaat 
het vooral over dreunen en trillen bij 
woningen met houten draagvloeren 
waarop een verend gelegde harde 
vloerbedekking is gelegd of waar bij 
de renovatie bijvoorbeeld een Estrich/

Fermacell vloer of een andere verend 
gelegde constructie is toegepast, die 
over de totale ondervloer draagt. Zo’n 
vloer geeft goede resultaten bij de 
midden- en hoge tonen. Het probleem 
vormen de lage tonen. Zelfs met zacht 
schoeisel is dat probleem dan niet 
oplosbaar.

NEN
De NEN commissie ‘Geluidwering in 
gebouwen’  heeft een werkgroep de 
opdracht gegeven te komen tot een 
Nederlandse Praktijk Richtlijn, die hel-
derheid in deze materie moet verschaf-
fen. Deze NPR is met name gericht op 
woonconsument. Jan Kramer, NSG-
adviseur en lid van de NEN commis-
sie, is voorzitter van de werkgroep.
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E-scooter 
in
Zaanstad

Nadat vorig najaar de gemeente 
Den Haag gebruik maakte van de 
NSG campagne om jongeren 
bekend te maken met de e-scooter 
heeft de gemeente Zaanstad dat 
dit voorjaar gedaan. Ook daar met 
heel veel succes. 

Bij de campagne wordt jongeren de 
kans geboden testrijder te worden en 
de geteste scooter te winnen. Via de 
website electric-heroes.nl kunnen zij 
zich melden. Na selectie krijgen ze de 
scooter twee dagen te leen. Winnen 
kunnen ze als ze een filmpje inzen

den, waarop bezoekers van de web
site kunnen stemmen. De maker van 
het filmpje met de meeste stemmen 
maakt kans ‘zijn’ scooter te winnen. 
Ook de stemmers kunnen een geteste 
scooter winnen.

In Zaanstad werden twee scooters vier 
weken lang ingezet.  De resultaten in 
termen van deelname en bekendheid 
waren zeer positief. Zo waren er 88 
testaanmeldingen. Hiervan hebben 21 
meisjes en jongens een scooter getest; 
18 stuurden een filmpje in. De website 
werd door 5400 unieke bezoekers 
bekeken.

Op 5 juni j.l. werden de prijzen 
uitgereikt.

Bezoek de website electric-hereos.nl 
en bekijk de verrassende resultaten. 
Gemeenten met een vooruitziend 
milieubeleid kunnen contact opnemen 
met de NSG.
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Wonen zonder geluidshinder

meer bezig moeten gaan houden met 
gymnastieken of te wel een meer flexi-
bele omgang met de problemen van 
geluidhinder en de daaraan te stellen 
grenzen.

Dr. Fred Woudenberg wees op de 
ernst van geluidhinder. In een 
recent verschenen rapport van de 
Were ldgezondheidsorganisa t ie 
(WHO) zijn de gevolgen van geluid-
hinder voor de volksgezondheid op 
basis van voorzichtige aannamen in 
kaart gebracht. Het is aannemelijk dat 
elk jaar ongeveer enkele tot honderden 
personen in ons land overlijden aan de 
gevolgen van (langdurige) blootstelling 
aan geluid. Ook wees hij op de gevol-
gen in termen van verloren gezonde 
levensjaren. Omdat geluidshinder in 
omvang blijft stijgen en de lucht verbe-
tert voorziet hij dat lawaai in de woon-
omgeving het belangrijkste milieugere-
lateerde gezondheidsprobleem wordt.

Na de lunchpauze werd de NSG 
geluidsprijs uitgereikt aan de beden-
ker van de ankerloze spouwmuur, 
de heer Louws. Veertig jaar gele-
den werd deze constructie voor het 
eerst toegepast tussen woningen in 
Middelbrug. De heer Louws was des-
tijds als bouwkundige verbonden aan 
deze gemeente. 
 

Prof. ir. Renz van Luxemburg gaf een 
exposé over de ontwikkelingen op 
het gebied van geluidsisolatie van 
woningen en kwam tot de conclusie 
dat het aantal gehinderden ondanks 
de wettelijke eisen van het bouwbe-
sluit nog steeds niet was afgenomen. 
De isolatie-eisen houden onvoldoende 
rekening met het toenemend geluid 
dat buren maken met subwoofers en 
harde vloerbedekkingen. Hij hield 
een pleidooi tot invoering van een 
geluidlabel, waarmee de geluidaspec-
ten voor woningen in beeld worden 
gebracht.

De televisierechter, Mr. Frank Visser, 
bestreed juist de gedachte dat lawaai 
van buren de laatste decennia zou 
zijn toegenomen. Volgens hem was 
niet zozeer dat lawaai toegenomen, 
als wel onze intolerantie daarvoor. 
Dat hangt samen met de individu-
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Op woensdag 11 mei j.l. werd de 
jaarlijkse NSG-Geluidshinderdag 
gehouden met als thema “wonen 
zonder geluidshinder”. 
Na het welkomstwoord van de NSG-
voorzitter Erik van Heijningen ver-
zorgde Chris Kuijpers, DG Ruimte het 
openingwoord namens staatssecreta-
ris Atsma (I&M). Hij benadrukte dat 
het probleem van geluidhinder nog 
steeds groot is. Ongeveer 20 procent 
van de Nederlandse bevolking wordt 
blootgesteld aan een geluidsniveau 
van 60 dB(A) of meer, een niveau dat 
door het RIVM als slecht tot zeer slecht 
(vanaf 65 dB) wordt gekwalificeerd. 
Nieuwe ontwikkelingen in de regel-
geving zijn gericht op een verdere 
integratie van de milieuaspecten in de 
ruimtelijke besluitvorming. Deze zal 
meer eenvoud en minder differentiatie 
bieden en efficiënter worden. Andere 
overheden levert het meer beleidsvrij-
heid.  Dit werd door hem toegelicht 
via de regelgeving voor geluidproduc-
tieplafonds (Swung 1).  Volgens hem 
zal door de nieuwe regelgeving de 
burger meer zicht krijgen op de te ver-
wachten bescherming (het inmiddels 
ontstane handhavingsgat op basis van 
de huidige Wgh kan nog met maxi-
maal 1,5 dB groeien). Uitgangspunt 
daarbij is dat de verkeersdoorstro-
ming en bereikbaarheid niet belem-
merd wordt. 

Prof. Mr. Friso de Zeeuw gaf zijn bij-
drage de provocerende titel ‘Wonen 
met geluidhinder’ en wees erop dat 
het in de stedelijke agglomeraties 
steeds drukker en luidruchtiger wordt. 
Teneinde aan deze onomkeerbare ont-
wikkeling tegemoet te komen moeten 
de problemen van leefkwaliteit, zoals 
geluidhinder, worden ingekaderd in 
de ruimtelijke besluitvorming. In dit ver-
band zag hij de Crisis- en Herstelwet 
als een mijlpaal. Deze maakt, volgens 
hem, een eind aan de traditionele 
vormen van sectorale aanpak, die hij 
bestempelde als figuurzagen. In plaats 
daarvan (het doorrekenen van de 
geluidsbelasting in dB’s tot twee cijfers 
achter de komma) zou het bestuur zich 

NSG-voorzitter Erik van Heijningen 
overhandigt de oorkonde van de NSG 
Geluidsprijs aan de heer Louws.

N E D E R L A N D S E
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G E L U I D S H I N D E R  
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Geachte heer Louws,

Namens het Bestuur, Raad van Advies en het Bureau van de Nederlandse Stichting 
Geluidshinder feliciteren wij u met het 40 jarig jubileum van de ankerloze spouwmuur.

Als vader van opgroeiende kinderen, als bouwkundige verbonden aan de gemeente 
Middelburg en uit onderzoek kwam u ruim veertig jaar geleden tot de conclusie dat de 

geluidsisolatie tussen woningen in Nederland verbeterd moest worden.
U kwam toen op de gedachte woningen in een rij zoveel als bouwkundig verantwoord 

is vrij van elkaar te bouwen. 
Met veel inzet heeft u het voor elkaar gekregen dat de eerste proefwoningen in 

Middelburg werden gebouwd in 1971. Dat was een doorslaand succes. De ankerloze 
spouwmuur tussen eengezinswoningen veroverde de Nederlandse bouwpraktijk.

Voor de bestrijding van burenlawaai en voor de bouwwereld heeft deze unieke 
ontwikkeling veel betekend. Daarom heeft het bestuur van de NSG besloten om de 

NSG geluidsprijs 2011 toe te kennen aan: 

ing. M.C. Louws

   mr. Erik van Heijningen  ing. Martin Tennekes
    Voorzitter  Secretaris

Citaat uit  een artikel in het blad Geluid nr. 4 december 2010, 
geschreven door Ing. M.C. Louws

Een gelukkige vader vertelde mij onlangs bij een toevallige ontmoeting:
‘Mijn zoon heeft in Nieuw Vennep een huis gekocht, in een rijtje, de woning is nog in 
aanbouw; je kan nu nog tussen de scheidingsmuren door kijken. Die twee muren en de 

luchtlaag daartussen is om geluid van de buren tegen te houden. Dat is veel beter dan in 
mijn eigen huis, want ik hoor nogal wat van mijn buren en dat is niet altijd leuk’.

OORKONDE
behorend
bij de NSG 
geluidsprijs

2011
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alisering in onze samenleving. Een 
hoop onvrede zou kunnen worden 
weggenomen wanneer mensen meer 
positieve energie steken in hun buren. 

Mr. Erik van Heijningen, voorzitter 
van de NSG sloot de bijeenkomst 
af. Ook hij is voorstander van een 
verdere vereenvoudiging van de wet-
geving. Deze zou zich meer moeten 
lenen voor maatwerk. Van Heijningen 
blijft voorstander van harde wette-
lijke normen. Deze moeten het bestuur 
zowel houvast als flexibiliteit bieden 
en waarschuwde daarbij voor door-
schieten ten aanzien van deze flexibi-
liteit. Een te gemakkelijke omgang met 
de problemen van geluidhinder door 
het bestuur zou als een boemerang op 
hen kunnen terugkomen, in de vorm 
van een hoop maatschappelijke onvre-
de. Hij onderstreepte de gedachte van 
een geluidlabel voor woningen.

Via de website van de NSG kan 
het verslag van deze dag worden 
gedownload.

> Enthousiaste schooljeugd in Zaanstad 
gaat de E-scooter van de NSG testen.
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Jan Kramer (rechts) in 
gesprek met Frank Visser, 
tijdens de lunch op de NSG 
geluidshinderdag.

Kramer is de vaste advi-
seur bij het TV-rpogramma 
‘De Rijdende Rechter’ 
als het om geluidzaken 
gaat. Het komend seizoen 
komen er weer twee langs:

1. bedrijf naast woning
2. ongehoord LFG-geluid

Begin dit jaar organiseerden wij een 
NSG-geluidshinderdag over horecala-
waai. Op die dag werd betoogd dat 
de standaard muziekgeluidspectra aan 

herziening toe zijn: pop en house zijn 
spectraal meer en meer naar elkaar 
toegeschoven. Anders gezegd: pop 
komt spectraal veel meer in de buurt 
van house.  Dat heeft consequenties 
voor de beoordeling van hinder, voor 
de isolatie, voor de geluidsoverdacht, 
voor te stellen geluidgrenzen en voor te 
treffen maatregelen. Nader onderzoek 
is nodig. Dat kan leiden tot nieuwe 
standaard muziekgeluidspectra. De 
NSG wil daartoe het initiatief nemen.
Het zijn verrassende uitkomsten van 
dit soort drukbezochte seminars.
Na de zomer liggen drie onderwer-
pen in het verschiet:

1. De kleine Luchtvaart
2. Geluidkaarten en actieplannen.
3. Laagfrequent geluid.

Bij dat laatste onderwerp komen mede 
naar aanleiding van de casus bij het 
TV-programma ‘De Rijdende Rechter’ 
inzichten aan bod, die een nieuw licht 
op deze weerbarstige problematiek 
kunnen werpen.

De dagen liggen nog niet vast, maar 
houdt de website van de NSG daar-
voor in de gaten. Mensen die eerder 
een NSG (mid)dag bezochten krijgen 
automatisch bericht.

NSG-Geluidshindermiddagen.
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Sponsors van de NSG

De NSG dankt onderstaande organisaties voor hun 
respectievelijke bijdragen. 

Colofon
NSG Nieuws is een uitgave van de 
Nederlandse Stichting Geluidshinder 
en verschijnt tweemaal per jaar voor 
NSG-donateurs. Het informeert over 
standpunten en activiteiten van de 
NSG. De particuliere organisatie NSG 
is opgericht in 1970 met het doel 
geluidshinder in Nederland te bestrij-
den. Het bestuur wordt gevormd door 
geluidsbewuste en maatschappelijk 
geëngageerde personen.

NSG
Postbus 381
2600 AJ Delft
Tel. 015 301 02 35
E-mail: info@nsg.nl
Internet: www.nsg.nl

Voor een commercieel bedrijf of instel-
ling bestaat de mogelijk sponsor van 
de NSG te worden. Daarmee helpt u 
de NSG, zodat Nederland een beetje 
stiller wordt. Maar u helpt ook en 
vooral eenieder die op zoek is naar 
informatie en advies voor het bestrij-
den van ongewenst geluid.
Sponsors wordt gelegenheid geboden

mee te denken in de processen waar-
aan de NSG deelneemt en uiteraard 
wordt aan de buitenwereld kenbaar 
gemaakt wie de NSG op deze 
wijze steunt. Zo wordt uw beeldmerk 
of logo gepresenteerd op NSG-
geluidshinderdagen en –middagen. 
Bezoekers van de NSG website vinden 
logo met website van de sponsors.

Geluidadviseur zoekt werkgever. 
www.ecoselect.nl

www.dgmr.nl

www.geluidconsult.nl 

www.munisense.com

www.acoutronics.com

www.geoplan.nl

www.geluidsnet.nl

Adverteren op 
de NSG website
Maandelijks bezoeken 5000 unieke 
bezoekers de website van de NSG.
Op www.nsg.nl zijn aparte 
pagina’s voor ‘geluidadviseurs’ en 
‘vacatures’ geplaatst.
Heeft u als werkgever een vacature 
of zoekt u werk als geluidadviseur 
neem dan contact op met het 
bureau van de NSG: info@nsg.nl.


