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Geluid van buiten naar binnen
●

Wegverkeer

●

Railverkeer

●

Vliegverkeer

●

Industrie
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Geluid van buiten naar binnen
De Nederlandse burger wordt beschermd door:
●

●

●

Wet Geluidhinder en Wet Milieubeheer
●

Bescherming tegen geluidniveaus buiten op de gevel

●

Geldend bij nieuw bestemmingsplan (Ruimtelijke Ordening)

●

Geldend voor geluidgevoelige bestemmingen

●

Geluidproductieplafonds per 1-7-2012 (SWUNG 1 en 2)

Geluidbeleid Gemeente
●

Geluidluwe gevel, indeling verblijfsruimten, situering buitenruimte

●

Geluidwering bepalen o.b.v. cummulatieve geluidbelasting

Bouwbesluit
●

Bescherming tegen geluidniveaus binnen in de woning

●

Geldend bij bouwvergunning (kwaliteit woning)
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Wgh: Geluidgevoelige bestemmingen
Wet Geluidhinder:
●

Woningen

Besluit Geluidhinder (art. 1.2), andere geluidgevoelige
gebouwen:
Onderwijsgebouwen
● Ziekenhuizen
● Verpleeg/Verzorgingshuizen
● Psychiatrische inrichtingen
● Kinderdagverblijven
●
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Wet geluidhinder; grenswaarden
●

Lden = gemiddelde van day, evening, night, in dB
●
●
●

Het gemiddelde niveau dagperiode
Het gemiddelde niveau avondperiode + 5 dB
Het gemiddelde niveau nachtperiode + 10 dB

* Afhankelijk van of sprake is van een binnen- of buitenstedelijke situatie
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Geluidbeperkende maatregelen
Voorkeursvolgorde

bron(

• Aanpassen(verkeersintensiteit(
• Geluidreducerend(wegdek(ZOAB(
• Snelheidsbeperking(

• Geluidwallen,(Verkeersschermen(
overdracht(

ontvanger(

!!!!!Waar!begint!dit!en!waar!houdt!dit!op!?(

• Woningindeling(
• GevelisolaCe(
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Bron en overdrachtmaatregelen
Huidige Wet geluidhinder schiet volgens overheid te kort:
●

Te ingewikkeld

●

Gaat de toename van geluid tgv rijkswegen en spoorwegen niet tegen

●

Fictie van rechtsbescherming

SWUNG 1 per 1 juli 2012 legt het “geluidprobleem” bij de
bron en niet bij de ontvanger
●

Rijksinfrastructuur

●

Beheersing van geluidbelastingen d.m.v.
GeluidProductiePlafonds (GPP)

●

Bronbeleid

●

SWUNG 2 ook voor Gemeentelijke en
provinciale wegen en industrielawaai
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Geluid Productie Plafond
De eerste vaststelling geluidproductieplafonds vindt plaats op basis van:
● heersende waarde + 1,5 dB, waarbij voor rijkswegen 2008 als peiljaar
voor de verkeersintensiteit geldt en voor
● spoorwegen het gemiddelde van 2006, 2007 en 2008
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Tijdelijke verruiming aftrek art. 110g
Staatscourant jaargang 2014 nr.10330:
●

Tijdelijk verruiming aftrek voor wegen met snelheid > 70 km/u
•

Geluidbelasting zonder aftrek = 57 dB → 4 dB

•

Geluidbelasting zonder aftrek = 56 dB → 3 dB

•

Geluidbelasting zonder aftrek < 55 dB → 2 dB

Geldt in beginsel tot 1 juli 2018

Aanleiding:
•

Berekeningen met het nieuwe Reken–en Meetvoorschrift Geluid 2012
komen inclusief aftrek 1 a 2 dB hoger uit voor wegen > 70 km/u

•

Dit zou onnodige belemmeringen kunnen geven want

Met de invoering van SWUNG 2 zal de maximale waarde naar verwachting
worden versoepeld
•
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Wet geluidhinder grenswaarden
Geen woningbouw mogelijk
Of ‘Dove gevel’
Maximale ontheffingswaarde

Ontheffing mogelijk onder voorwaarden
Gemeentelijk geluidbeleid
Voorkeursgrenswaarde

Geen belemmering voor woningbouw
Of geluidgevoelige bestemming
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Gemeentelijk geluidbeleid
Ontheffingscriteria
Sinds 1 januari 2007 is Hogere waarde beleid verantwoordelijkheid
van de Gemeente
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Gemeentelijk geluidbeleid

Let op: Beleid verschilt van Gemeente tot Gemeente !!
12
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Gemeentelijk geluidbeleid
• Geluidluwe gevel: gevel waar de geluidbelasting t.g.v. iedere
afzonderlijke geluidbron (inclusief aftrek) niet hoger is dan de
Voorkeursgrenswaarde voor die geluidbron.
Veelal
• Geluidbelasting tot Lden = 53 dB, dan advies geluidluwe gevel
• Lden > 53 dB: geluiduwe gevel verplicht!
b.v. Gemeente Tilburg:
• Geluidluwe gevel: gevel waar de cumulatieve geluidbelasting
bepaald conform het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012
(exclusief aftrek) niet hoger is dan 55 dB.
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Gemeentelijk geluidbeleid
Gemeente Utrecht:
• Voor woningen met woonoppervlak < 30 m2 (niet-zelfstandige
wooneenheden bijv. studentenwoningen)
→ geen eisen op individueel niveau maar geldt:
Op gebouwniveau dient tenminste 50% van de wooneenheden te
zijn gesitueerd aan een gevel met een geluidbelasting van ten
hoogste 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde
Studentwoningen worden blijkbaar anders beoordeeld dan
‘gewone’ woningen (?)
Gemeente Tilburg:
• Ook studentwoningen geluidluwe gevel
o.a. Tilburg Talent Square
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Geluidluwe gevel; ‘hoe ‘maak’ ik die ?‘
Door planopzet, geveloriëntatie en/of woningindeling
afscherming door eigen of ander gebouw van de geluidbron
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Geluidluwe gevel; ‘hoe ‘maak’ je die ?’
Van alle kanten geluid en geen
binnengevels ! (Doornroosje Nijmegen, studentenwoningen)

Geluid treinverkeer/emplacement: ca. 68 dB(A)

Geluid wegverkeer/busstation: ca. 68 dB(A)
16
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Geluidluwe gevel; ‘hoe ‘maak’ je die ?’
T.p.v. de geluidbelaste gevel
Geluidreductie tot circa 5 dB
• Akoestisch gesloten borstwering/scherm
i.c.m. geluidabsorberend buitenplafond
of open aan de bovenzijde
• Geluidreductie is sterk afhankelijk van
• Hoogte scherm
• Oriëntatie tot de geluidbron
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Geluidluwe gevel; ‘hoe ‘maak’ je die ?’
T.p.v. de geluidbelaste gevel
Geluidreductie tot circa 7 dB
• Schuifraam/scherm op korte afstand voor de raamconstructie
(Doornroosje Nijmegen, studentenwoningen)

!"!"!""thermische(schil(
!"!"!"!(>(spuien(
!"!"!"!">"venClaCe(((
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Geluidluwe gevel; ‘hoe ‘maak’ je die ?’
Gemeente Amsterdam Bouwbrief Augustus 2005
‘Regels en afspraken woningbouw’
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Geluidluwe gevel; ‘hoe ‘maak’ je die ?’
T.p.v. de geluidbelaste gevel
Geluidreductie → 8 à 10 dB
Paleiskwartier Den Bosch:
Introductie van het ‘Geluidbakje’
• Geluidreductie afhankelijk van oriëntatie tot
geluidbron
•Geluidabsorptie aan de binnenzijde
•Overmaat t.o.p. raam nodig
•Afstand tot gevel 300 mm
• Ventilatie-opening moet afgestemd op
ventilatie-eisen t.a.v. luchtverversing
• Ventilatie-opening zonodig geluidgedempt
• Reinigbaarheid
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Geluidluwe gevel; ‘hoe ‘maak’ je die ?’
T.p.v. de geluidbelaste gevel
Afsluitbaar Balkon/loggia
→ Geluidreductie > 15 dB
• Buitenluchtsituatie
• Eis: 6 dm3/s per m2
• Permanente geluidgedempte
Ventilatie via loggia gevel
• Buiten thermische schil
• Let op (spui)ventilatie:
Mag deze te openen zijn?
• Daglicht
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Geluidluwe gevel; ‘hoe ‘maak’ je die ?’
Geluidluw
Dove gevel

Geluidgedempte bouwkundige suskast voor
permanente ventilatie

Ramen loggia mogen te openen zijn
Forum Reeshof Ontwerp: Bedaux de Brouwer architecten

Plafond geluidabsorberend

Thermische isolatie
22
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Wet geluidhinder
• Dove

gevel:

Een gevel waarin geen te openen delen aanwezig zijn
of waarin alleen bij uitzondering te openen delen
aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan
een geluidsgevoelige ruimte.
Karakteristieke geluidwering moet
voldoen aan eisen in het Bouwbesluit
Spuiventilatie via andere gevel
Vragen:

• Mag een permanent geopend ventilatierooster?
• Mag een voordeur?
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Samenvattend
I: Gesloten borstwering met geluidabsorberend plafond; reductie tot ca. 5 dB

II: Constructie op korte afstand van raam; reductie tot ca. 10 dB

III: Afsluitbaar balkon/loggia; reductie >15 dB

IV: Dove gevel; geluidwering conform Bouwbesluit
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Dove gevel:
Mag ‘doof’ en ‘te openen’ gecombineerd?

Te openen

Doof
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Geluidluwe gevel; ‘hoe ‘maak’ je die ?’
Ontwerpvragen
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Bouwbesluit: Afdeling 3.2, artikel 3.1
Eisen ter bescherming van geluid van buiten voor:
Woonfunctie
●Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
●Gezondheidszorgfunctie
●Onderwijsfunctie
●

Belangrijke wijziging:
Geen eisen meer voor kantoorfunctie
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Karakteristieke geluidwering GA;k
•GA;k = geluidbelasting Lden – toetswaarde met minimum van 20 dB
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Karakteristieke geluidwering GA;k
GA;k verblijfsruimte mag 2 dB lager zijn dan eis voor het
verblijfsgebied waarin die verblijfsruimte ligt
●

●

Meetmethode: NEN 5077 + C3 (2012);

●

Berekeningsmethode: NEN-EN 12354-3 en NPR 5272

De GA;k wordt, indien van toepassing, bepaald o.b.v. de
verleende hogere waarde, exclusief aftrek art 110g Wgh
●

Let op: Geluidbeleid gemeente → veelal rekenen met
cumulative geluidbelasting, dit is echter geen BB-eis
●
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Karakteristiek geluidwering GA;k

Verbouw

Voor het gedeeltelijk vernieuwen veranderen of vergroten:
→ rechtens verkregen niveau;
●

Voor het geheel vernieuwen:
→ nieuwbouw-eisen
●

Tijdelijk bouw
●

maximaal 10 dB(A) lager dan de nieuwbouw-eis

Algemeen voor bestaande bouw
●

Functiewijziging:
→ Toetsen aan eis bestaande bouw nieuwe functie
→ Voldoet
→ Voldoet niet; verbouw tot niveau verbouw
Bestaande bouw geen eis aan GA,K !!
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Ventilatievoorziening
Ventilatie-eisen Bouwbesluit:
Woonfuctie
●

Verblijfsgebied: 0,9 L/s per m2 vloeroppervlak
●

●

Met een minimum van 7 L/s

Verblijfsruimte: 0,7 L/s per m2 vloeroppervlak
●

Met een minimum van 7 L/s

Kantoorfunctie: 6,5 L/s per persoon

Selectiecriteria ventilatierooster:
●

Akoestische kwaliteit:

Dn,e,w (C;Ctr) voor 1 m1

●

Ventilatie capaciteit bij 1 Pa:

●

Let op overcapaciteit rooster dus deels dichtzetten!

qv (L/s) per m1
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Akoestische kwaliteit op productniveau
●

Luchtgeluidisolatie
●

Volledige gevel

●

Beglazing

●

Sandwichpanelen

●

Ventilatievoorziening

●

Let op marge naar praktijk
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Bedankt(voor(uw(aandacht(
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