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NSG Geluidshinderdag 2017

Voorstellen: het NSG-bureau
Het bureau van de NSG is het uitvoerend orgaan
naast het bestuur. Alle mensen die contact leggen
met de NSG zullen met een of meerdere van de medewerkers te maken hebben.

kosten te dragen van een commercieel adviesbureau.
Velen hebben een kennisachterstand in het geval ze in conflict
komen met een bedrijf, de overheid of ‘gewoon’ met de buren.
• Een deskundig advies is nodig om een serieuze partij te

Gaat het om advieswerk dan komt de vraag terecht
bij een van onze specialisten. Sommigen doen dat
werk naast hun functie als adviseur bij een commercieel akoestisch adviesbureau; anderen gebruiken
hun ervaring als gepensioneerd akoestisch specialist. Allen hebben veel ervaring bij de aanpak van
het voorkomen en beheersen van ongewenst geluid.

zijn in een conflict.
• Het gaat niet alleen om mensen die hinder ervaren,
maar ook om mensen die hinder willen voorkomen. Dat
kan het geval zijn bij muzikanten of bij het kiezen van
een geluiddempend ondervloerproduct.
• In alle gevallen helpen we alleen particulieren.
• We bewegen ons niet op het terrein van de commerciële
adviesmarkt.

Onze medewerkers kiezen voor dit werk uit betrokkenheid bij het

Op de volgende pagina ziet u onze medewerkers en adviseurs

onderwerp. De mensen die wij helpen zijn niet bij machte de

met een korte uitleg wat hun specialiteiten zijn.
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Bij het bureau werken vier parttimers, t.w.:

Daarnaast is een aantal vrijwilligers actief, t.w.:
		

ing. Erik Roelofsen B.Sc., directeur

ing. Bert Visscher

(Naast de NSG is hij zelfstandig advi-

(gepensioneerd milieuambtenaar)

seur, werkt veel voor gemeenten en
is o.a. secretaris van het Nederlands
Akoestisch Genootschap, NAG)

• beleidsmatige- en
organisatorische zaken.
• adviezen en woordvoerder

• ruimtelijke ordening
• verkeer
• vergunningen
• handhaving

Jan Kramer

ir. Kees Rijk

(gepensioneerd TNO-er,

(eigen adviesbureau)

lid NEN normcommissie
Geluidwering in gebouwen)

• bouwakoestiek

• adviezen
• website
• geluidkeurmerk

ir. Marc Ammerlaan

ing. Erik Dolman

(Naast de NSG is hij werkzaam bij een

(eigen adviesbureau)

akoestisch adviesbureau)

• vraagbaak
• adviezen (bouw)akoestiek

• sanering
• industrie
• RO

Annelies de Boer

Rinske Koop

• chef de bureau
• administratieve en
secretariële ondersteuning

• (sociale) media

“Grote zaken worden nooit door één persoon
gedaan. Ze worden gedaan door een team van
mensen.” [Steve Jobs]

pen
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Geluidseisen warmtepompen
De moderne nieuwbouwwoning bevat geen gasaansluiting meer: ‘alles elektrisch’ (All Electric) is het
motto voor de toekomst. Ook in bestaande woningbouw wordt steeds vaker, te beginnen als hybride
installatie, een warmtepomp toegepast. Nu en in de
toekomst zullen dus steeds meer mensen overstappen op een elektrische manier van verwarmen van
hun woning en de levering van warm water.

de afstand te berekenen. In onderstaande tabel wordt dit in beeld
gebracht.
Geluidsniveau in dB(A)

2m

5m

10 m

15 m

Warmtepomp tot 6 kW

48-51

41-44

34-37

30-33

Warmtepomp van 6

53-56

46-49

39-42

35-38

op afstand

tot 12 kW
In de meeste gevallen gebeurt dat met een warmtepomp. Die
verwarmt het huis als een soort “omgekeerde koelkast”. Dat
betekent dat het apparaat o.a. een vervelend brommend geluid
produceert: de compressor. Daarnaast heeft ’ie een ventilator. Ook
die produceert geluid.
Met enige regelmaat krijgt de NSG vragen van mensen die hinder
ervaren van hun warmtepomp of die van de buren. De bouwer/
projectontwikkelaar moet daarom aandacht besteden aan de

De NSG stelt voor om bij buitenopstellingen van
warmtepompen in de woonomgeving een geluidsgrenswaarde van 35 dB(A) op 5 m na te streven.
Deze keuze is gebaseerd op eisen die in bepaalde
wettelijke kaders beschikbaar zijn (zie kader)
Kies je voor een grenswaarde van 35 dB(A) op 5 m afstand dan

geluidsaspecten van warmtepompen.

blijkt uit de tabel dat extra geluidsdemping nodig is. Dit kan worden

De NSG stelt voor om bij buitenopstellingen van
warmtepompen in de woonomgeving een geluidsgrenswaarde van 35 dB(A) op 5 m na te streven.

omkasting. Enkele leveranciers van warmtepompen leveren al stan-

Geluidsvermogen warmtepomp
Een warmtepomp heeft twee belangrijke geluidsbronnen: de
compressor en de ventilator. Bij warmtevraag zijn beide gelijktijdig
in bedrijf. Het geluid kan gericht via de ventilatoropening worden
uitgestraald of rondom via de metalen behuizing.
In Europa moeten de warmtepompen zijn voorzien van CE-label,
waarop onder andere het geluidsvermogen van de warmtepomp
is vermeld.
Het geluidsvermogen (LWA) van de warmtepompen is vastgelegd in de Ecodesign Directive Commission Regulation (EU) No
206/2012: 65 dB(A) voor pompen tot 6 kW en 70 dB(A) voor
pompen van 6 kW tot 12 kW. De EU Ecodesign regelgeving wordt
geleidelijk ingevoerd. Voor airco’s en ventilatoren gelden deze

bereikt door de warmtepomp te voorzien van een geluidsisolerende
daard een omkasting mee. De geluidsdemping van de omkasting
moet 9 tot 15 dB(A) bedragen.

Gerelateerd wettelijk kader
Anders dan voor sommige installaties in een woning stelt het
Bouwbesluit geen geluidgrenzen buiten de woning.
Het lijkt verstandig buiten de woning – bijvoorbeeld in de tuin aansluiting te zoeken bij de eisen die het Bouwbesluit stelt voor
installaties in dezelfde woning.
In artikel 3.9 staat het volgende:
Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, een warmwatertoestel, een installatie
voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelf-

limieten al.

de perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald

Het geluidsvermogenniveau is de waarde die verkregen wordt

Aanvullend hierop kan het onderstaande in de beschouwing wor-

dichtbij de bron op een afstand die zorgt voor een boloppervlak

den betrokken.

van een vierkante meter. Dat is handig als referentie voor het
berekenen van het geluidniveau op een zekere afstand.
Het is dus de specifieke geluideigenschap van de pomp. Uit dit
geluidsvermogen is het geluidniveau van de pomp op een bepaal-

karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB(A).

Voor de woonomgeving is een bestemmingsplan van toepassing.
Uit een oogpunt van de Goede Ruimtelijke Ordening zijn onderstaande grenswaarden van toepassing.
Lar,LT op de gevel van woningen 45 dB(A) tussen 07.00 tot 19.00 u,

Een warmtepomp verwarmt het
huis als een soort “omgekeerde
koelkast”.

Lar,LT op de gevel van woningen 40 dB(A) tussen 19.00 tot 23.00 u,
Lar,LT op de gevel van woningen 35 dB(A) tussen 23.00 tot 07.00 u.
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Veelal zal het geluid van een warmtepomp een tonaal karakter

Bouwbesluit

hebben, d.w.z. een brommend geluid. In de ‘Handleiding meten

Als de warmtepomp aan de buitengevel van een woning wordt

en rekenen industrielawaai’ wordt in dat geval een toeslag op het

gemonteerd zijn voor verblijfsruimten in de eigen- en de buurwo-

gemeten geluidsniveau toegepast van 5 dB(A).

ning de grenswaarden uit het Bouwbesluit van toepassing, d.w.z.

Voor de meest kritische periode namelijk de nacht levert dat een

30 dB(A) in de woning. Daarom ook aandacht voor contactgeluid-

grenswaarde van 30 dB(A).

overdracht van de warmtepomp bij de bevestiging op de gevel.

Voor het bouwen van een woning is een omgevingsvergunning

Bij plaatsing van een warmtepomp op zolder of aan de buiten-

(voorheen bouwvergunning) nodig. De gemeente kan in dat geval

gevel van een woning kan het nodig zijn te kiezen voor veren-

eisen stellen aan de geluidproductie van een warmtepomp, die

de bevestiging door middel van rubberen trillingdempers. Een

buiten de woning wordt geplaatst.

trillingspecialist kan berekeningen uitvoeren om doeltreffende

Met als uitgangspunt dat de warmtepomp geen hinderlijk geluid

trillingdempers selecteren.

in de omgeving mag veroorzaken is een eis van 35 dB(A) op 5

Bevestig warmtepompen niet op lichte plaatachtige bouwvlakken.

meter afstand van de warmtepomp te verdedigen.

Die kunnen als klankbodem extra geluid genereren.

Plaatsing van warmtepompen
Warmtepompen kunnen zowel in de woning als buiten de woning
worden geplaatst. In de woning worden de warmtepompen in
een aparte ruimte, bijvoorbeeld op zolder geplaatst, ofwel in het
dakvlak opgenomen. Ook kan de warmtepomp in een aanpandige schuur van de woning worden geplaatst. Maar veelal worden
warmtepompen tegen de buitengevel van de woning gemonteerd, bijvoorbeeld aan de voorzijde van de woning, ofwel aan de
achtergevel in de tuin. Ook kunnen ze los van de woning in de
tuin worden geplaatst, of een vrijstaande schuur. Mogelijkheden
genoeg, waarbij geluid bij deze keuze een rol moet spelen.
Nieuwe warmtepompen worden gelabeld met het CE-keurmerk.
De verwachting is dat warmtepompen in de nabije toekomst
gaan voldoen aan de genoemde geluidsvermogens van 65 en 70
dB(A). Aan de hand van de afstandstabel kan worden bepaald
waar een warmtepomp zou kunnen worden geplaatst.
Als de warmtepomp in de tuin wordt geplaatst kan deze overlast veroorzaken voor de bewoner en voor de omwonenden
tijdens verblijf in de tuin. Het is evident dat bij de plaatsing van
de warmtepomp rekening wordt gehouden met geluid. Dus de
warmtepomp niet direct aan de erfscheiding of tegen de schutting plaatsen. Kies voor een optimale afstand tot de naastgelegen
tuinen en terrassen.
Indien de in de tabel berekende waarden worden overschreden
adviseert de NSG de warmtepomp in een geluidsisolerende
omkasting te plaatsen. Let daarbij op voldoende geluiddempende
ventilatieopeningen, zodat de goede werking van de warmtepomp
niet in het geding komt. De in de markt aangeboden omkastingen
kunnen het geluid met 9-15 dB(A) reduceren.

Als er een ‘groter’ vermogen nodig is, wordt de buiten-unit ook groter,
zo zijn er ook units met meerdere ventilatoren. In deze afbeelding
heeft de buiten-unit 2 ventilatoren. [Afbeelding Samsung]
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NSG Service
Dagelijks krijgt het bureau van de NSG vragen van
mensen die een geluidprobleem willen oplossen.
Dan kan het gaan over bijvoorbeeld het verbeteren
van de geluidsisolatie van de woning, over luide muziek, over wegverkeer, over vloerbedekkingen, over
muziek maken, over bedrijfslawaai, over blaffende
honden, spelende kinderen of over evenementen; te
veel om op te noemen.

Regelmatig betreft het veel meer dan een kort doelgericht advies.
Dan is een uitgebreide analyse nodig, waarbij rapporten en documenten worden overlegd, procedurele aspecten de revue passeren,
gesprekken plaats vinden en soms ook een bezoek moet worden
afgelegd thuis bij de vragensteller, bij een overlegorgaan. Soms ook
is een gang naar de rechtbank nodig. Uiteraard volstaat dan een
minimumdonatie-bedrag niet. In zo’n geval vragen we een tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Op de website vindt u onder
het kopje “NSG-winkel” een overzicht van deze tegemoetkoming.

In alle gevallen zullen wij zodra mensen donateur zijn doelgericht
advies verstrekken. Zolang dat beperkt blijft tot een telefoonge-

De NSG is dagelijks bereikbaar via de mail op info@nsg.nl en op

sprek of een advies via een mailbericht o.i.d. zijn er geen verdere

maandag en woensdag ook telefonisch op 015-3010235.

aanvullende kosten. Eventueel voor het advies mee of toe te

Voordat u mailt of belt kijk dan eerst bij documentatie, maar ook op

zenden brochures worden wel in rekening gebracht.

de linkpagina treft u heel veel informatie.

Nieuwe website nsg.nl

De regelmatige bezoeker van de NSG-website zal
het niet zijn ontgaan: deze heeft een nieuw uiterlijk
gekregen. Sommigen zullen de website regelmatig
bezoeken als was het maar om op de hoogte te blijven welke onderwerpen in het nieuws komen over
geluidproblematiek. Het betreft de rubriek “GELUID
IN HET NIEUWS. Het zijn onderwerpen waarvan wij
menen dat het de bezoeker kan interesseren.
Hieronder een greep van begin 2018:
Lelystad nog lang niet open
De kans is groot dat vakantieluchthaven Lelystad niet
zoals gepland in april 2019 opengaat.
Geluidsscherm met zonnecellen
In Pijnacker is het eerste geluidsscherm met
geïntegreerde zonnecellen in gebruik genomen. Het
480 meter lange scherm aan de N470 levert energie
voor 10 huishoudens.

maken, geeft dat al stress voordat het geluid er is.’ Het
wordt riskant als je deze geluidsstress continue ervaart.
Oude brommer stad uit, (elektrische) fiets er in
Rotterdammers krijgen een slooppremie voor hun oude,
vervuilende brom- of snorfiets. Bedrijven die maaltijden
bezorgen komen in aanmerking voor subsidie bij de
aanschaf van een (elektrische) fiets.
Auto moet de stad uit
Gezonde verstedelijking vraagt veranderingen in mobiliteit en ruimte. Een inrichting die uitnodigt tot lopen
en fietsen en waarin de auto het straatbeeld niet meer
domineert.

Een bezoek aan de website is ook van belang om
kennis op te doen.
Dat kan door de thema-pagina’s open te slaan, zoals die over
loopgeluid of laagfrequent geluid (LFG). Bezoek de NSG-winkel door informatie aan te vragen; ook de linkpagina bevat veel

Lawaai kan mens fataal worden
informatie die antwoord kan geven op gestelde vragen.
Als iemand zich de hele dag druk maakt, omdat hij
Uiteraard is een bezoek ook nodig om zich in te schrijven voor een
weet dat de buurman om één uur ‘s nachts lawaai gaat NSG-bijeenkomst.
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Themabijeenkomsten
Jaarlijks organiseert de NSG een aantal themabijeenkomsten. Ze zijn met
name interessant voor mensen die
meer beroepsmatig met het onderwerp bezig zijn.

doeltreffende wijze om daar achter te komen. Bedacht moet worden dat een grenswaarden in decibellen altijd het resultaat is van
dergelijke enquêtes. Er wordt een politieke keuze gedaan wat wel
en niet kan. Bij die keuze kan het niet iedereen naar de zin worden
gemaakt. Er zal altijd een zeker percentage gehinderden over blijven. Weet dan die grens in het kader van regelgeving, zoals de Wet
geluidhinder, ligt bij zo’n 10 procent gehinderden met in bijzondere
situaties een uitloop tot hooguit 25 % gehinderden.

De laatste themabijeenkomst van vorig jaar had als titel
“Geluidshinder, hoe te duiden?”.
De reden om voor dit onderwerp te kiezen is dat regelmatig
de opmerking wordt gemaakt dat het net lijkt alsof het bij de
beheersing van de hinder het alleen om decibellen draait. Over
de door de bevolking ervaren geluidshinder wordt niet of nauwelijks gesproken. Betoogd kan worden dat de luidheid en dus de
decibel slechts een onderdeel van de ervaren hinder is. Dan moet
het uiteraard om ongewenst geluid. Zo kan je het geluid van een
carillon niet toetsen aan dergelijke grenswaarden. Immers: het carillon is bedoeld om geluid te produceren. Als je dat niet wilt moet

Op deze themamiddag kwamen o.a. deze aspecten
langs. Hier de onderwerpen:
• De werking van het oor, gehoordrempels en isofonen
• Dosis-effectrelaties, beoordelingsprocedures en
grenswaarden
• Uit geïnformeerde bron: nieuwe ontwikkelingen in
hinderrelatie
• LFG hinder: hoe ga je daarmee om?
• Effecten van interventies op hinderbeleving

het gemeentebestuur het ding niet vergunnen of voorwaarden

• Soundscape: een positieve geluid(s)ervaring

stellen in het gebruik ervan in termen van tijd, dus bijvoorbeeld

• Meer reductie van geluidshinder door minder focus

niet te vaak, niet te lang en niet ’s nachts o.i.d. Wil je weten wat de

op geluid!

omwonenden er van vinden? Vraag het ze.
Wil men in een bestaande situatie met een zeker aantal woningen

De sheets van de sprekers kunnen via de website worden

weten wat de hinder is dan is een enquête ter plaatse de meest

gedownload.
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Nationale geluidshinderdag
27 maart 2018

Jaarlijks organiseert de NSG de nationale
geluidshinderdag. Dit keer is het thema:

Geluid en
transformatie
De opgave voor de gemeenten!

Opzet
De Nationale Geluidshinderdag heeft een informatief karakter.
Dat komt o.a. tot uiting in de keuze van de sprekers en de aard
van hun voordrachten. Deskundige sprekers zullen hun kennis en
ideeën overdragen en zullen op adequate wijze vragen uit de zaal
beantwoorden.
Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen
en discussie. De leiding daarvan ligt in handen van de voormalige

De ruimte in stedelijk en landelijk gebied wordt steeds schaarser,

voorzitter van de NSG en tegenwoordig Staatraad Erik van Heijnin-

terwijl de opgave voor gemeenten om meer woningen te bouwen

gen als dagvoorzitter.

toeneemt. Deze uitdaging (of spagaat) vraagt om innovatieve

Gelet op het informatieve karakter van de Nationale Geluidshin-

oplossingen, waarbij kwaliteit en gezondheid centraal moeten

derdag is er een informatiemarkt/expositie voor bedrijven en

staan: een gezonde, ruimtelijke, afweging waarbij geluid een van

andere organisaties.

de bepalende milieufactoren is.
Steekwoorden die hierbij horen:

• Goede ruimtelijke ordening
en milieu
• Wonen en werken
• Transitie kantoren
• Oprukkende woningbouw

Doelgroep
Deze NSG dag biedt inzicht aan alle beroepshalve personen
die betrokken zijn bij de opgave om te geraken tot een geluidvriendelijke (woon)omgeving. Dit zijn o.a. geluidadviseurs, zoals
technische en beleidsambtenaren van gemeenten, regio’s (Milieudiensten en RUD’s), provincies en rijk, planologen, het (georganiseerde) bedrijfsleven (zoals bouwers en projectontwikkelaars),
woningbouwcoöperaties, GGD’s, onderzoekers, adviseurs.

• Geluidsruimte
• Geluidszone
• Milieuzonering
• Verdichting en Inbreiding

Kortom een behoorlijke opgave!

Beelden van de NSG Geluidshinderdag 2017
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Onderdelen van het voorlopige programma
• Welkomstwoord door Hans van der Vlist, voorzitter van de
NSG.
• Verdichting en transitie i.r.t. geluidskwaliteit (ambities in
visies), door een gemeentebestuurder
• Woonoplossingen in bestaand leegstaand vastgoed, door
het Rijk
• Gezondheid, geluid en transformatie, door GGD Nederland

• Gezondheidsaspecten i.v.m. (hoog) geluidsbelast bouwen.
• Relatie tussen geluid en andere milieu-opgaven (Energie,
Klimaat, Breeam).
• Een juridisch akoestische kijk: wat zijn de minimumeisen,
welk moment afweging en tot welk niveau kun je gaan.
Bezoek onze website voor het actuele programma en ook om u
aan te melden.

• De visie van een grote ontwikkelaar in Nederland.
• Slimme gezonde stad, voorbeeldproject in een gemeente

Bedrijven, adviesbureau’s en organisaties kunnen een stand plaatsen op de informatiemarkt.

• Goede planologie met het oog op akoestische ruimtelijke
ordening.

De mogelijkheid bestaat de Nationale Geluidshinderdag te sponsoren.

• Utrechtse ruimtemakers met ambitie

Informeer bij de NSG
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Mr. Frank Visser (l) en Erik Roelofsen

Sponsors van de NSG
Voor een commercieel bedrijf of instelling bestaat de
mogelijkheid 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 NSG-geluidshinderdagen en –middagen. Bezoekers van de NSG website vinden
logo met website van de sponsors.

De NSG dankt onderstaande organisaties
voor hun respectievelijke bijdragen.

dgmr.nl

munisense.com

Agenda
27 maart: NSG-dag

valersi.nl/

11 april : ALV van het NAG
22 mei: Masterclass Soundscape
railpartnerdeutschland.de
/go/home/
netherland.html

Colofon
NSG Nieuws is een uitgave van de Nederlandse Stichting Geluidshinder 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.

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

sensornet.nl

