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Wekelijks krijgt de NSG tientallen
vragen over ongewenst geluid. De
meest voorkomende vraag gaat over
de geluidsisolatie van houten vloeren
in oude etagewoningen.

Stichting Innonoise en de
Nederlandse Stichting Geluidshinder
reiken“GOUDEN DECIBEL AWARDS”
uit in diverse categorieën.

Vraagbaak

Gouden decibel en European
Soundscape Awards

Gemeenteraadsverkiezingen en
geluid

De NSG heeft aanleiding gevonden
gemeentelijke politieke partijen erop
te wijzen dat bestrijding van ongewenst geluid de leefomgevingskwaliteit
van de burgers zal verbeteren.
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Wisselingen in het NSG bestuur

Op 28 maart organiseerde de NSG de
Nationale Geluidshindersdag 2012.
Het verslag staat inmiddels op de NSG
website.

Elektrische scooters

NSG bestuurslid Reinier Balkema:
“Door een subsidieprogramma hebben we in Utrecht inmiddels al zo’n
70 koeriers op de elektrische scooter
gekregen; en het aantal neemt nog
toe.”

Vraag
baak

Wekelijks krijgt de NSG tientallen
vragen over ongewenst geluid. De
meest voorkomende vraag gaat over de
geluidsisolatie van houten vloeren in
oude etagewoningen. Daarover is door
onze Stichting op verschillende wijzen
gepubliceerd, ook in dit NSG Nieuws.
Maar het kan niet genoeg gezegd worden, dat wil men in dit soort woningen
een kwaliteit realiseren die vergelijkbaar is met nieuwbouw dan volstaat
een verende gelegde harde bedekking
op de houten vloer niet. In tegendeel:
door de verende onderlaag ontstaan
gemakkelijk resonanties. Bij de lage
tonen manifesteert zich dat als gebonk
en gedreun. Ook als men zacht schoeisel draagt.
Dus geen verende onderlaag, maar wel
een zware vereffeningsplaat en liefst
ook nog een vrijdragend plafond. Dat
maakt verbouwing nodig.

Verbeterde houten vloer

De subwerkgroep geluid van de
werkgroep gezondheid en energiezuinigheid van de vereniging Bouw- en
Woningtoezicht Nederland heeft een
serie verbouwingsdetails gepubliceerd
die het architecten en andere bouwkundigen makkelijker moet maken om
woningen met een slechte geluidisolatie van de vloer te verbouwen tot
een vloer met een geluidisolatie gelijkwaardig aan nieuwbouw volgens het
BouwbBesluit 2012.

De publicatie bestaat uit een serie van
20 detailtekeningen van geslaagde
praktijksituaties van de afgelopen 30
jaar die akoestisch zijn doorgemeten.
De voorbeelden zijn gerangschikt op bouwjaar van het
oorspronkelijke bouwwerk.
Naast vragen over geluidsisolatie passeert er in de vraagbaak een scala
van onderwerpen. Hier zomaar een
paar voorbeelden.

APV

komstig is die bij voortduring hoorbaar
is zou je de onderzoeksmethode en
grenswaarden uit het BARIM kunnen
toepassen.Geluidgrenswaarden worden
ook dan per definitie overschreden.
In het geval er zo nu en dan muziek
uit de buurwoning afkomstig is mag
en kan je bedoelde grenswaarden niet
toepassen.
Om toch tot een oordeel te komen over
de mate van hinderlijkheid worden
subjectieve elementen toegevoegd.
Dan gaat het niet alleen over de hoorbaarheid, maar ook en vooral over de
tijdsduur, de tijdstippen en hoe vaak
er muziek wordt geproduceerd. Onze
Stichting besteedt daar aandacht in het
document ‘grenzen aan burenlawaai’.
Het onderzoek toont op welke wijze
e.e.a. kan worden beoordeeld. Kijken
op de klok en niet per se op een decibelmeter is doorslaggevend. Een van
tabellen uit het document laat dat zien.

Een donateur van onze stichting legt
ons de vraag voor op welke wijze
objectief kan worden vastgesteld in
hoeverre muziek uit een buurwoning
hinderlijk is, zodat de politie kan
optreden op basis regels in de APV.
Hij refereert daarbij aan voorschriften
en onderzoeksmethoden zoals die zijn
bedoeld voor inrichtingen die vallen
onder werking van de Wet milieubeheer. Bedoelde voorschriften zijn
Tijden waarop net hoorbare muziek van
vastgelegd in het Besluit Algemene
buren korte tijd wordt getolereerd.
Regels Inrichtingen
Milieubeheer
doordeweeks
zondags
(BARIM) ook wel
bovengrens
genoemd het
(25% gehinderden) 9.00 tot 21.00 uur 9.30 tot 21.00 uur
Activiteitenbesluit.
Als het gaat om
voorkeursgrens
muziek vallen
(15% gehinderden) 10.00 tot 19.00 uur 12.30 tot 18.30 uur
inrichtingen zoals
horeca-bedrijven onder de werking van het BARIM. Bij
Gekozen is voor een bovengrens van
horecabedrijven gaat de wetgever er
25 % gehinderden en een voorkeursvan uit dat daar vaak en langdurig
waarde van 15 %, zoals dat ook het
muziek zal worden geproduceerd. Dat
uitgangspunt vormt bij de grenswaarbepaalt mede de mate van hinder. Om
den die de Wet geluidhinder hanteert.
die reden is een grenswaarde gesteld
die er praktisch gesproken op neer
Dit ter zijde, maar ook in het BARIM
komt dat de muziek bij of in woningen
zit - als het om muziek gaat - een
niet gehoord wordt. Is dat namelijk wel
zekere mate van subjectiviteit, omdat
het geval, de hoorbaarheid, dan wordt
de dienstdoende ambtenaar moet kuneen straffactor van 10 opgeteld bij het
nen vast stellen of dat wat hij hoort
eventueel te meten geluidsniveau.
als muziek moet worden gekenschetst.
Indien uit een buurwoning muziek afDaarover is regelmatig discussie.
In het onderhavige geval zou je de
hinder ook in beeld kunnen brengen
door in de buurt te informeren hoeveel
mensen desgevraagd aangeven hinder te ervaren van de muziek van de
bewuste buurman.
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Verkeerslawaai en 30 km-wegen
In een gemeente in het midden van
het land is men voornemens een
wegblokkade te verwijderen zodat
een oost-west verbinding tot stand
komt. Er zal zodoende veel meer
verkeer door de wijk gaan rijden.
Bewoners willen dat niet en leggen
de casus aan ons voor, waaronder
een akoestisch onderzoek. Daarin
is aangegeven dat een grenswaarde
van Lden= 63 dB niet wordt overschreden en dat de wijziging van het
bestemmingplan niet belemmerd
wordt in termen van verkeerslawaai.
Doordat wegen in deze casus zijn
benoemd als 30 km/uur gebieden of
zone’s vallen deze niet onder de
systematiek en regels van de Wgh.

In onderhavige casus speelt de principiële vraag hoe geoordeeld moet worden over de status van 30 km-wegen.
Dit is principieel omdat gemeenten
regelmatig op oneigenlijke wijze duiding geven aan 30 km-wegen. Daarmee omzeilen ze geluidregelgeving

Het was mede daardoor een reden dat
door het ministerie VROM (milieu) in
2001 het voorstel werd gedaan 30 kmwegen onder de werking van de Wgh
te brengen. De Tweede Kamer heeft
dat voorstel via een amendement teruggedraaid. Een van de redenen daar-

Ankerloze spouwmuur

eisen van het Bouwbesluit. Met een 30
cm dikke kalkzandsteenmuur wordt het
risico kleiner dat niet aan de voorgeschreven eisen wordt voldaan. Niet is
uitgesloten dat ook aan deze eisen niet
wordt voldaan. Dat hangt van diverse
andere bouwakoestische factoren af.
Zo kan het doorlopende relatief lichte
garagedek er als flankerende vlak voor
zorgen dat de geluidisolatie tussen de
woningen in negatieve zin wordt beïnvloed. Dat geldt dan met name voor de
contactgeluidisolatie.
De NSG komt tot de aanbeveling dat
geluidisolatie van de woningen zonder
ankerloze spouwmuur vergeleken moet
worden met die met ankerloze spouwmuur. Daartoe zal in beide type woningen de geluidisolatie moeten worden
bepaald. Bezien kan worden in hoeverre aanpassingen van de woningen
alsnog nodig, c.q. mogelijk zijn. In
het geval het verschil in isolatie voor
zowel lucht- als contactgeluid tussen
de beide type woningen minder is dan
5 dB op ‘begane-grond-niveau’ zijn
aanpassingen, c.q. een bepaalde vorm
van genoegdoening niet aan de orde.
Voor bedoeld onderzoek moet een ter
zake kundig akoestisch adviesbureau

De geluidsisolatie van nieuwe woningen voldoet niet aan de verwachtingen van de bewoners. Ze wijzen
erop dat de woningscheidende
muren niet zijn uitgevoerd als ankerloze spouwmuren, zoals in de eerste
planvorming is aangegeven. Andere
woningen van hetzelfde type in hetzelfde plangebied zijn wel uitgevoerd
met ankerloze spouwmuren.
De geplande ankerloze spouwmuur
is bij een aantal woningen vervangen door een 30 cm dikke muur van
kalkzandsteen. Dat is om moverende
bouwakoestische redenen gedaan. Een
ankerloze spouwmuur is opgebouwd
uit twee spouwbladen. Ieder spouwblad apart is bouwkundig minder stijf
dan een volle muur zonder spouw.
Zo’n minder stijve constructie kan daardoor gemakkelijker geluid afstralen.
Als de beide spouwbladen intensief
met elkaar gekoppeld worden, zoals
hier het geval is omdat beide spouwbladen geplaatst zijn op een doorlopend garagedek, kan dat tot gevolg
hebben dat niet wordt voldaan aan de
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voor waren de kosten die gemoeid zijn
voor het doen van geluidsonderzoek
en het al geregeld was in het kader
van een “goede ruimtelijke ordening”.
Het laat evenwel onverlet dat de woonkwaliteit bij 30 km-wegen extra aandacht behoeft.
Aantasting van het woon- en leefklimaat boven de voorkeursgrenswaarde
Wgh in een 30 km/uur-zone - als
gevolg van nieuwe ontwikkelingen
- kan leiden tot vernietiging van een
besluit (bijvoorbeeld: bestemmingsplan,
zie 201003857/1/R4).
In deze casus wordt reeds een groot
aantal woningen met geluid belast
ver boven de voorkeursgrenswaarde
van de Wgh. Bij realisering van de
dwarsverbinding worden dat er nog
meer.
Daarnaast wordt er aan voorbij
gegaan dat een 30 km/uur gebied
toch wel iets meer vraagt dan alleen
een verkeersbord. Zo is ook de term
‘Duurzaam veilig’ van toepassing op
een dergelijke gebied.
Volgens de NSG moeten 30 km-wegen
geluidsluw zijn. De voorkeursgrenswaarde van de Wgh (Lden = 48 dB)
dient als toetsingscriterium.
worden ingeschakeld. Voor de nadere
invulling van het onderzoek en interpretatie van de aldus verkregen resultaten
kan de NSG worden geraadpleegd.

GemeenteraadsGouden
decibel en verkiezingen en geluid
European
Soundscape
Awards
Volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Politieke
partijen zijn nu bezig met het opstellen hun verkiezingsprogramma’s.
Daarin heeft de NSG aanleiding gevonden gemeentelijke politieke
partijen erop te wijzen dat bestrijding van ongewenst geluid de
leefomgevingskwaliteit van de burgers zal verbeteren.

Stichting Innonoise en
de Nederlandse Stichting
Geluidshinder hebben het initiatief genomen om samen met het
NAG, VVM en NLingenieurs tijdens
een op 5 november aanstaande te
houden gala-avond de “GOUDEN
DECIBEL AWARDS” uit te reiken in
diverse categorieën.
Met de AWARDS willen de initiatiefnemers overheden, organisaties, bedrijven en personen
in de schijnwerpers zetten, die
een bijzonder inspanning hebben geleverd om geluidshinder in
Nederland terug te dringen.
Met de uitreiking van de diverse
GOUDEN DECIBEL AWARDS willen wij
landelijk meer publiciteit vragen voor het
geluidshinderprobleem en het oplossen
ervan.
Burgers, bestuurders, ambtenaren, adviseurs, productontwikkelaars en ieder die
op een of andere manier kan bijdragen
aan het terugdringen van geluid willen wij oproepen mee te doen. Alleen
samen kunnen wij een gezonde leefbare
omgeving maken.
De AWARDS vervangen de bekende Nationale Geluid en Trillingen
Innovatieprijs van Stichting Innonoise en
de Geluidprijs van de NSG.

Ook Europees

Dit jaar zullen tijdens de gala-avond ook
de European Soundscape Awards worden uitgereikt. Voor meer info hierover
kunt u terecht op de website van het
Europese Milieuagentschap.

Ambities in de verkiezingsprogramma’s
kunnen de volgende zaken bevatten:
• Nieuwe woningen op lawaaiige plekken moeten tenminste één rustige zijde
hebben. Dan kan er via die kant worden geventileerd en kunnen mensen er
zelf voor kiezen om aan die kant van
de woning te gaan slapen;
• Maak gebruik van beschikbaar rijksgeld voor het uitvoeren van de geluidsanering. Gemeenten maken nog te
weinig actief gebruik van deze mogelijkheid. Saneren kan door gevelisolatie maar ook bijvoorbeeld door wegen
om te leggen of stil wegdek toe te passen. Slim combineren van de aanleg
van stil wegdek met het gemeentelijk
onderhoudsprogramma levert daarbij
een win/win situatie door werk met
werk te maken.
• De marktpartijen zijn vaak innovatiever en creatiever in het toepassen
van technische mogelijkheden om iets
stiller te maken dan de opdrachtgever
zelf. Laat het aspect geluid via slimme
contractvormen oppakken door de
marktpartijen, zoals projectontwikkelaars, wegenbouwers en aannemers
en maak die (mede)verantwoordelijk
voor het eindresultaat;
• Sluit convenanten met grote distribu4

teurs en hun klanten zodat de distributie (naar winkels) plaatsvindt op tijden
waarop het minder mensen stoort;
• Ga in gesprek met woningcorporaties
om bij woningrenovaties ook aandacht
te besteden aan extra geluidisolatie tussen woningen en van de gevels, zodat
de hinder door “de 4 B’s “ (buren,
brommers, bars, bouwlawaai) afneemt.
• Pas de APV actiever toe om onnodige
herrie bij evenementen, bij bouwprojecten en van bars en brommers tegen
te gaan. Bespreek met de corporaties
ook opties voor mediation in hardnekkige gevallen van burengerucht. Plaats
notoire herriemakers uit;
• Wees pro-actief bij de aanpak van de
geluidhinderproblematiek door zelf het
goede voorbeeld te geven en aan te
sluiten bij andere milieu items, zoals
energiebesparing of luchtkwaliteit.
Op de NSG website kunt u de brief zien
die wij verstuurd hebben.

Stiller op weg
In steden is steeds meer verkeer
op de weg. Buiten de files en
opstoppingen die dit met zich
meebrengt, neemt ook de geluidsoverlast door al dit verkeer toe.
Geluidoverlast door wegverkeer is
het belangrijkste milieu-aspect bij
de beleving van de leefomgeving
en heeft ook een negatief effect
op de gezondheid. Juist de verhoging van de kwaliteit van leven
en gezondheid is voor veel gemeenten en provincies een belangrijk
onderdeel van het beleid.
Het programma Stiller op Weg, wordt
uitgevoerd door onze stichting in samenwerking met de stichting Innonoise en het
CROW. Deze opdracht is verleend door
het ministerie Infrastructuur en Milieu en
heeft tot doel de toepassing van kansrijke
(bron)maatregelen te stimuleren.
De maatregelen hebben betrekking op
geluidreducerende wegdekken, voertuigen, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Er is ook aandacht voor de bestrijding van specifieke geluidsoverlast van
bijvoorbeeld scooters.
Stiller op Weg gaat bestuurders van
gemeenten en provincies uitdrukkelijk
betrekken en motiveren om de aanpak
van geluidsoverlast door wegverkeer
hoger op de politieke agenda te zetten.

Uit een onderzoek naar behoeften
en een analyse daarvan is gebleken

dat agendering van geluid erg lastig
is. Termen als voorkeursgrenswaarden,
maximale grenswaarden en dB’s zeggen
bestuurders weinig. Ze vormen een te
technische insteek.
Termen als gezondheid en leefbaarheid
staan dichterbij de beleving van burgers
en bieden betere kansen voor agendering
bij de lokale besturen. Het laat tevens de
kansen op aansluiting en samenwerking
met verschillende beleidsafdelingen zien,
zoals RO, Ontwerp, Beheer, Verkeer, en
GGD.
De afgelopen maanden zijn al diverse
gemeenten en provincies vanuit dit project bezocht om goede voorbeelden te
halen en te delen. Dit gaat ook de komende maanden nog gebeuren. Verder proberen wij ook de wegenbouwers weer in
beweging te krijgen om door te gaan met
innoveren op het gebied van geluidreducerende wegdekken.
Voor meer info over dit project kunt
u terecht op onze website, die van
onze collega’s Innonoise en CROW.
Daarnaast is op de website
www.stilleropweg.nl het e.e.a. te vinden
over diverse goede
voorbeelden en een
aantal
factsheets.
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Annemarie Jorritsma, voorzitter van
de VNG, test hier als burgemeester
van Almere een elektrische scooter.
Ze neemt de E-freeway in gebruik,
een ‘fietspad’ tussen Almere en
Amsterdam, speciaal voor de
elektrische scooter en bedoeld om
de automobilist te ‘verleiden’ deze
milieu-vriendelijke snelle en stille
wijze van vervoer te gaan gebruiken
nu de snelweg aldaar op de schop
gaat. Op de foto wordt ze geflankeerd door vertegenwoordigers van
o.a. de RAI, de Stichting Natuur en
Milieu en de NSG.

Wisselingen
in het NSG
bestuur.
Omdat ze meer dan twee termijnen
van 4 jaar zitting hebben in het NSG
bestuur namen Nico Wiggers (rechts op
de foto) en Martin Tennekes afscheid van
het NSG bestuur. Meer dan 8 acht jaar
hebben zij zich ingezet voor de NSG.
Op de NSG dag 2013 werden ze toegesproken door de NSG voorzitter, Erik
van Heijningen.

Nieuw in het bestuur zijn Ingrid de Bondt
en Reinier Balkema. Ingrid is gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland’ Reinier
werkt in en voor de gemeente Utrecht.
Onderstaande column over elektrisch
vervoer in die stad is van zijn hand.
Het huidige NSG bestuur bestaat uit de
volgende personen:
•  mr. F.D. (Erik) van Heijningen,
voorzitter
•  mw. Ir. I.G.M (Ingrid) de Bondt,
plv-voorzitter
•  drs. R. (Reinier) Balkema
•  mw. drs. M. (Miriam) Weber,
penningmeester
•  dr. F. (Fred) Woudenberg
•  mw. drs. A. (Aneta) Krikke
•  ir. P. (Paul) de Vos

Elektrische scooters
Als kersvers lid van het bestuur van
de NSG wil ik me graag even aan u
voorstellen. Reinier Balkema is de
naam en ik werk als milieuadviseur
geluid bij de gemeente Utrecht. Ik
zet me in voor de bestrijding en preventie van geluidshinder in de stad.
Dagelijks streef ik naar een prettige
woonomgeving voor iedereen.
Maar dat is makkelijker gezegd dan
gedaan. Geluidsoverlast is en blijft een
hardnekkig probleem. Een groot deel
van de tijd ben je bezig om ervoor te
zorgen dat er geen nieuwe knelpunten
bij komen. Dat gaat vaak nog wel; maar
in het bestrijden van de geluidsoverlast
op straat maken we soms maar kleine
stapjes vooruit. Je moet een lange adem
hebben en geduldig zijn voordat je
daadwerkelijk effect van je werk ziet.
Maar sinds kort zie ik in de stad wel een
duidelijk resultaat van onze inspanningen: elektrische scooters!
Brommers staan al sinds jaar en dag
boven in de top 10 van meest hinderlijke
geluidsbronnen. De NSG voert daarom
met Electric Heroes campagne om jongeren te interesseren voor elektrische
scooters. Elektrische scooters zijn stil,
schoon, snel en rijden een stuk goedkoper. Ook in Utrecht spannen we ons
in om de hinder van scooters en brommers te verminderen. Daarbij richten wij
ons op de veelgebruikers: met name de
maaltijdbezorgers. Pizzakoeriers hebben
geen al te beste reputatie als het gaat om
hun gedrag op de weg. Het geluid dat
hun brommers maken wordt daarom misschien wel als extra hinderlijk ervaren.
Door een subsidieprogramma hebben
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we in Utrecht inmiddels al zo’n 70 koeriers op de elektrische scooter gekregen;
en het aantal neemt nog toe. Je ziet ze nu
steeds vaker rondrijden. Ik vind het mooi
om te zien als ze zo stil bij een stoplicht
wegsprinten.
Helaas zijn er ook veel mensen die er
minder van gecharmeerd zijn. Zij klagen
erover dat je ze niet hoort aankomen. Ik
kan me inderdaad wel voorstellen dat je
er van schrikt als ze plotseling langs je
heen stuiven. Maar ik heb er vertrouwen
in dat het een kwestie van wennen is.
Van beide kanten: ook de scooterbestuurders zullen een andere manier van rijden
moeten aanleren. Ze moeten zich ervan
bewust zijn dat ze niet worden gehoord.
Dat was vroeger wel anders! Dan ging
iedereen van schrik wel aan de kant.
Nee, nu moeten zij meer anticiperen en
zich inleven in de overige weggebruikers. Die zullen er op hun beurt hopelijk
straks niet meer vreemd van opkijken als
een scooter ze plotseling inhaalt.
De gemeente Utrecht geeft zelf ook het
goede voorbeeld. Steeds meer ambtenaren van Toezicht & Handhaving voeren
hun surveillances uit op een elektrische
scooter.
Door alle inspanningen van de NSG en
de gemeenten hoop ik dat de brommer/
scooter binnen afzienbare tijd uit de top
van meest hinderlijke geluidsbronnen is
verdwenen. Dan klinkt Nederland weer
een stukje mooier.

Sponsors van de NSG
Voor een commercieel bedrijf of instelling 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 bestrijden van ongewenst geluid.
Sponsors wordt gelegenheid geboden

mee te denken in de processen waaraan 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 NSGgeluidshinderdagen en –middagen.
Bezoekers van de NSG website vinden
logo met website van de sponsors.

De NSG dankt onderstaande organisaties
voor hun respectievelijke bijdragen.

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.

www.dgmr.nl

www.railpartnerdeutschland.de/go/home/netherland.html

www.geluidconsult.nl

www.munisense.com

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 bestrijden. Het bestuur wordt gevormd door
geluidsbewuste en maatschappelijk
geëngageerde personen.

www.acoutronics.com

www.geoplan.nl

www.sensornet.nl

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