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Laten we zacht zijn voor elkaar

Met de campagne DOESLIEF wil de stichting Sire Nederlanders aan het denken zetten over
hoe we dagelijks met elkaar omgaan. Het confronteert de lezer met groot en klein onaardig
gedrag: bumperkleven, het negeren van een caissière in de supermarkt, treiteren van
OV‐medewerkers, elkaar niet voor laten gaan in het verkeer, voordringen in de trein,
geluidsoverlast, burenruzies, schelden en haatberichten op sociale media.

Zo’n veertig jaar geleden bracht de NSG als slogan:
Laten we zacht zijn voor elkaar. Die oproep is onverminderd actueel.
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Vignet voor in de auto
Laat je medeweggebruiker weten waarom je het
wat rustiger aan doet op de snelweg. Hang een
vignet in je auto. Zo kies je voor:
Minder milieuschade
Minder brandstof(kosten)
Minder ongelukken.
Minder verkeersslachtoffers.
Minder lawaai

Dit initiatief is ontwikkeld door de NSG. Hinder
door ongewenst geluid – in dit geval verkeerslawaai - isnhet startpunt van de actie.
Andere (milieu)factoren zijn evenwel – voor onze
toekomst – zeker zo belangrijk.
Als veel mensen ervoor kiezen het wat rustiger aan te
doen op de snelweg vormt het een aanzet om 100 km/
uur op alle snelwegen in regelgeving om te zetten. Dan
verdwijnt een wirwar aan verkeersborden, ontstaat een
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rustiger verkeersbeeld en weet iedere automobilist waar hij
aan toe is. Handhaving is simpel. Bestel het vignet

Het Klimaatakkoord is ongeloofwaardig zonder
afschaffing 130 km-limiet en aanpak van onzuinig
rijgedrag
De verhoging van de snelheidslimiet in 2012 naar 130
km/uur, verkiezingsstunt van de VVD, is funest voor milieu,
verkeersveiligheid en klimaat gebleken. Nu ingevolge het
Klimaatakkoord binnen de sector Verkeer 7,3 miljoen ton
CO2 bespaard moet worden is verlaging van rijsnelheden
en van de 130 km-limiet effectief, praktisch uitvoerbaar,
noodzakelijk en urgent, win-win voor klimaat en verkeersvei-

ligheid. Als tegelijk Het Nieuwe Rijden (de enige praktische
energie-efficiënte rijstijl) als klimaatmaatregel gerevitaliseerd
wordt, is een totale brandstofbesparing van 10% (1,4 miljard liter/jaar!) en 3 Mton CO2 op korte termijn haalbaar.
De ervaring met dergelijk gedragsgericht beleid tot 2012
toont aan dat die maatregelen veel kosten-effectiever zijn
dan de andere, wel geplande klimaatmaatregelen die miljarden kosten of die tot 2030 weinig CO2-reductie opleveren.
Het kabinet kan nog meer doen dan wat is opgenomen in
het klimaatakkoord: namelijk het snelheidslimiet verlagen.
Ook is Het Nieuwe Rijden nog steeds een waardevol
initiatief voor deze tijd. Aan Marc Rutte de taak het stokpaard ‘130’ op stal te zetten! Lees meer

Geluidshinder app
Crowdfunding Geluidshinder-app: Zeg NEE tegen geluidsoverlast
Milieuvervuiling bestaat in vele vormen en
maten en beperkt zich niet alleen tot
broeikaseffect of de plastic soep. Eén van deze
vormen is geluidshinder, een ondergewaardeerde
vorm van milieuvervuiling. Dit terwijl heel veel
Nederlanders aangeeft hier regelmatig last van
te hebben, soms dagenlang.
Burenlawaai, verkeersgeluid, vliegtuiglawaai, het houdt
maar niet op. Dit terwijl continu lawaai serieuze gevolgen
hebben voor de gezondheid, zoals:
• Slaaptekort
• Stress en gerelateerde aandoeningen
• Hoge bloeddruk en zelfs hartklachten
Buiten de gezondheidsrisico’s tast lawaai volgens de
World Health Organization (WHO) ook de leerprestaties
van kinderen aan. Alle reden dus om het geluidsniveau in
Nederland naar beneden te schroeven.
De NSG staat mensen bij die veel geluidshinder ervaren
in hun woonomgeving. Om mensen met lawaaivragen
en -problemen doeltreffender te kunnen helpen willen
wij een app ontwikkelen. Hij gaat je helpen geluid wat
je hindert in je omgeving in kaart te brengen en op die
wijze helpt hij oplossingen te vinden. Dan kan het ook
om bovenmatig burenlawaai gaan.

Hoe?
De geluidshinder-app brengt precies in beeld waar, wan-

neer, hoe lang en hoe luid er sprake is van hinder en hoe
jij dit ervaart. Dit doe je door middel van een geluidsdagboek en -fragmenten van de hinder in kwestie. Met deze
informatie krijg je advies op maat van de NSG om de hinder te voorkomen en verhelpen.

Key features
• Hou een dagboek bij om de hinder goed in kaart
te brengen
• Neem geluidsfragmenten op van hinder en
plaats deze in het dagboek
• Rapporteer de bevindingen van lawaai en breng
in beeld hoe deze ervaren wordt
• Ontvang informatie en adviezen op maat van de
NSG
Hoe kunt u helpen?
Om de app te ontwikkelen is een aardig bedrag aan geld
nodig. We kunnen dit als kleine stichting niet in ons eentje
opbrengen. We hebben je hulp nodig en vragen om een
financiele bijdrage, die rechtstreeks gaat naar de ontwikkeling van de app. Voor de
mensen die bereid zijn
ons te helpen bieden wij
tal van zinvolle tegenprestaties.
Via deze link kom je op
de pagina om te kunnen
bijdragen en zie je welke
tegenprestaties je van ons
krijgt.
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Oproep Gezond Geluidsakkoord
Stand van zaken
In onze vorige nieuwsbrief kon je lezen hoe wij de
Rijksoverheid hebben opgeroepen om (net als
voor luchtkwaliteit) een akkoord te sluiten om
voor geluid een transitie naar een daadwerkelijk
gezonde omgeving te stimuleren.
Naar aanleiding van deze oproep heeft er inmiddels een
eerste gesprek plaatsgevonden met het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. De NSG wil initiatiefnemer
zijn (samen met de andere briefondertekenaars); maar
de betrokkenheid en ondersteuning van het ministerie is
essentieel om initiatieven te vertalen naar bestendig beleid
gericht op gezondheid. Het ministerie heeft dan ook aangegeven dat het stimuleren van goed lokaal beleid vanaf
2019 invulling gaat krijgen.
Uit het gesprek bleek dat het Ministerie open staat voor
initiatieven. Afgesproken is om een verdere start te maken

onder de noemer “Gezonde Geluidsinitiatieven”. Wij zullen
hiervoor een voorstel opzetten en dit binnenkort bespreken
met het Ministerie en de partners die hebben aangegeven
hierin mee te willen denken.

Symposium
Begin 2019 heeft het NSG een symposium georganiseerd
waar ruim honderd belangstellenden hebben meegedacht
over initiatieven voor gezond geluidsbeleid. Deze discussie
was gestructureerd door een zogenoemde wereldcafé-opstelling. De deelnemers maakten een ronde langs verschillende dialoogtafels met zes thema’s:
•
•
•
•
•
•

Mobiliteit (verkeer en luchtvaart)
Gebouwde Omgeving
Ruimtegebruik&Natuurwaarden
Buren&Gedrag
Energie&Geluid
Innovaties&onderzoek.

Hierboven de visuele notulen van de bijeenkomst Geluid en Gezondheid.
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Heel belangrijk in de discussie was het denken over de
doelstelling voor Gezondheid en Geluid. De deelnemers
gaven een voorkeur voor een doelstelling gericht op het
verminderen van hinder. Dit leidt tot andere subdoelstellingen dan een focus alleen op decibellen, c.q. geluidbelasting op gevels van woningen. De gedachten richtten zich
op halvering van het aantal mensen dat (ernstige) hinder
ervaart.

Rust
Met een bredere focus op hinder werd ook een stille zijde
voor alle woningen in 2030 als een concrete doelstelling
aangedragen. Alle Nederlanders moeten kunnen beschikken over een plek in de woonomgeving, waar het relatief
stil en aangenaam is. Daar moet je gemakkelijk naar toe
kunnen gaan als je behoefte aan rust hebt. Rust is in dat
geval een belangrijkere zaak dan stilte.
Met een focus op decibellen alleen zou de subdoelstelling
voor geluidbelasting waarschijnlijk anders worden vertaald:
een deelnemer becijferde dat als het gaat om wegverkeer
-de omvangrijkste bron van hinder- een vermindering van
gemiddeld 6 dB bij woningen als subdoelstelling zou moeten worden genoteerd.
RO- en planproces
De voorstellen die op deze dag werden aangedragen
hebben we grotendeels kunnen categoriseren. Belangrijk
hierin waren de ideeën die het perspectief van gezondheid
nadrukkelijk voorop stellen. Door dit vroeg in het ruimtelijke
ordenings- of planproces te doen zal een plan zich anders
ontwikkelen dan wanneer er alleen gekeken wordt naar het
voldoen aan de normen van de regelgeving.
Andere ideeën hadden de vorm van aanscherpen van normen ten opzichte van de bestaande regelgeving. Dit werd
veelvuldig genoemd en zal zeker leiden tot gezondheidswinst, maar bezien vanuit ‘Gezonde Geluidsinitiatieven’ als
aanvulling op de regelgeving vervallen deze punten onder
dit initiatief.
Transitie in mobiliteit
Voor wat betreft het geluid van verkeer wordt veelal
gedacht dat vooral minder verkeer leidt tot een gezondere
akoestische omgeving en dat hiervoor vooral een transitie

Vissen, is ‘s morgens om 4 uur de buurt
wakker knetteren met je brommer om van
de stilte van het water te gaan genieten.
[Cornelis Verhoeven]

in mobiliteit nodig is. Veel maatregelen komen terug in het
klimaatakkoord, voor geluid zijn misschien slechts enkele
specifieke aanvullende ‘Gezonde Geluidsinitiatieven’ nodig.
Ideeën hiervoor kregen veelal de vorm van beprijzing op
basis van geluidniveau aan de bron.

Buren
Veel ideeën zijn gericht op een verbetering van de kwaliteit
van geluidsisolatie van woningen en op het voorkomen
van geluidsoverlast door buren.
We hopen binnenkort het voorstel gebaseerd op
deze dag te gaan bespreken en verder uit te werken met onze partners.
Heeft u levensvatbare ideeën? Laat ons die weten!!
Kennis delen en tools aanreiken aan een brede
doelgroep is een van de doelstellingen van Geluid
en Gezondheid. Dat zal o.a. gaan plaatsvinden via
een op te zetten website.

VRAGEN OM ADVIES BIJ DE NSG
PER GELUIDSBRON (% van totaal)
BUREN

75%

WEGVERKEER

9%

HORECA/EVENEMENTEN

8%

BEDRIJVEN

5%

RECREATIE

2%

RAILVERKEER

1%

LUCHTVAART

1%
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Inventarisatie klachten
en meldingen geluid in 2018
De NSG maakte een voorlopige inventarisatie van klachten en meldingen over hinderlijk geluid in 2018 en komt op een aantal van ongeveer 35.000 klachten geregistreerd
door ongeveer 60 verschillende instanties in Nederland. Daarnaast komt een aantal
van ruim 220.000 meldingen bij specifieke vliegvelden. Dit aantal volgt grotendeels uit
de jaarverslagen die op internet zijn gepubliceerd.
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Figuur 1 Overzicht van 35.000 meldingen/klachten. Bijna 11.000 meldingen zijn gerelateerd aan
bedrijfslawaai, ongeveer 5500 aan horecalawaai en 4700 aan het geluid van vliegverkeer.

Bedrijfslawaai
De meeste meldingen en klachten over geluid zijn afkomstig zijn van bedrijven. Het betreft ruim 11.000 meldingen.
Ongeveer 5500 meldingen zijn gerelateerd aan horecalawaai en 4700 aan vliegverkeer. De meldingen verzameld
onder “overige bronnen van geluid” zijn in totaal ook nog
meer dan 4000.
Het is niet eenvoudig om te herleiden wat deze getallen
betekenen naar de schaal van Nederland. Dit komt enerzijds omdat het een deelverzameling betreft van organisaties die meldingen en klachten over geluid ontvangen.
Met 27 gemeenten en omgevingsdiensten is Nederland
geografisch nog zeker niet volledig gedekt. Ook is het

aantal woningbouwcorporaties veel hoger. Daar staat
tegenover dat de meldingen bij milieuklachten.nl worden
doorgestuurd naar andere organisaties, wat dus tot dubbeltellingen kan leiden.

Vliegtuigen
De inventarisatie van meldingen en klachten bij vliegvelden
leverde verreweg de grootste aantallen meldingen/klachten
over geluid.
Schiphol telde dit jaar meer dan 120.000 meldingen,
afkomstig van meer dan 11.000 huishoudens. Dit betekende een toename van 47% (#meldingen) ten opzichte van
vorig jaar.

De buren weten precies hoe verkeerd wij het doen. Maar daar staat
tegenover dat wij precies weten hoe verkeerd de buren het doen.
[Simon Carmiggelt]
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Eindhoven komt op de tweede plaats met bijna 45.000
meldingen die worden toegeschreven aan bijna 2500 huishoudens, een toename van 56%.
Maastricht Aachen Airport komt op de derde plaats in dit
overzicht met bijna 40.000 meldingen.
De vliegvelden hanteren verschillende uitgangspunten om
het aantal meldingen van veelmelders uit hun cijfers te
filteren. Dit kan (onder meer) een vertekend beeld geven
in de onderlinge vergelijking van aantallen. Het tellen van

klachten en meldingen is niet direct te relateren tot het
optreden van (ernstige) hinder. In de regelmatig uitgevoerde hinderinventarisaties staat wegverkeer bovenaan als
bron van geluid en komt burenlawaai op de tweede plaats.
De omvangrijkste bron waar de NSG vragen over krijgt is
burenlawaai.
Wilt u meer weten van dit onderwerp bezoek dan onze
website.

Hoe maak je een vertrek minder galmend?
Galm in een vertrek is direct gekoppeld aan het
volume en de hoeveelheid geluidabsorptie. De
formulevorm:
T= V/6A (formule van Sabine)
• T = galmtijd in seconden
• V = volume van vertrek in kubieke meters
• A = hoeveelheid absorptie in vierkante meters
open raam.
• ‘Open raam’ betekent dat wanneer je in het vertrek een
raam openzet

Daarom:
Om de galm in een ruimte te verminderen zijn er in principe twee oplossingen denkbaar, die desgewenst gecombineerd zijn toe te passen.
De eerste is het verkleinen van het volume van het vertrek;
bijvoorbeeld door het in tweeën te delen en/of bij zeer
hoge plafonds een sterk verlaagd plafond aan te brengen.
In het laatste geval kan dit tevens geluidsabsorberend worden gemaakt (zie hierna).
Een tweede soort, meer voor de hand liggende, oplossing is het aanbrengen van geluidsabsorberend (poreus,
doorblaasbaar) materiaal. Dat kan in de vorm van dikke
geplooide overgordijnen, zware wandkleden, tafelkleden,
tapijten, andersoortige zachte vloerbedekking of met stof
bekleed meubilair.

Plafond
Wil of kan je (bijvoorbeeld om gezondheidsredenen)
daarvan geen gebruik maken, dan is een doeltreffende
methode het aanbrengen van een geluidsabsorberend plafond. Dat kan je zelf maken of een systeemplafond (laten)

aanbrengen. In het laatste
geval betreft het zogenaamde
akoestische tegels (meestal
wit geprofileerd van geperste
mineraalwol). Deze oplossing
kom je tegen in kantoren,
wachtlokalen en ziekenhuizen.
Een variant op het verlaagde
akoestische plafond is een
open-latten plafond op enige afstand onder het bestaande
plafond. Deze laatste oplossing bestaat uit (houten) latten
met spleten ertussen: latbreedte ca. 4 cm en een spleetbreedte van ca. 1 cm. Achter de latten wordt - voor het
zicht - zwart Firet doek gelegd en daarop glas- of steenwoldekens. Ook houtwolcementplaten of houtwolmagnesietplaten hebben een goede geluidabsorptie. Als achter deze
platen een glas- of steenwoldeken wordt aangebracht is
het effect nog beter.
Ook zijn er geluidsabsorberende pleisterlagen, die u bijvoorbeeld op het plafond kunt (laten) aanbrengen.

Galmtijd
Een galmend (woon) vertrek kan een galmtijd hebben
van meer dan een seconde. Dat wordt als onaangenaam
ervaren. Stemmen klinken hard, gespreken verlopen moeizaam, het geluid van de TV moet getemperd worden.
Een plezierige galmtijd voor een gemeubileerde en gestoffeerde kamer is 0,5 seconden. Een geluidsabsorberend
plafond kan de galmtijd ruim meer dan halveren. Met
alleen gestoffeerde meubelen en losse tapijten zal dat niet
lukken.
Een plafond heeft een groot oppervlak. Als het gekozen
plafondmateriaal een absorptiecoëfficiënt heeft van - zeg 0,75 is driekwart van het oppervlak ‘open raam’. Het geluid
verdwijnt.
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Oproep aan provincies, gemeenten en omgevingsdiensten:

word NSG-donateur!
Zullen deze oordopjes straks
nog het enige middel zijn
tegen hinderlijk geluid?
Wat ons betreft niet!
Weet dan wat wij daarvoor al
sinds jaar en dag doen:
• beleidsbeïnvloeding;
• het bevorderen van geluidsbewust gedrag bij een ieder;
• vragen van particulieren beantwoorden met betrekking tot
geluidshinder problemen.
De laatste jaren zijn de volgende activiteiten erbij gekomen:
• campagne ter bevordering van elektrische scooters onder
de jeugd ‘Electric Heroes’;
• campagnes op het gebied van Kies de Beste Band
• organiseren van thema bijeenkomsten voor kennisdeling;
• in EU verband lobbyen op o.a. ‘geluid en gezondheid’ en
‘brongeluid’.
Om al deze activiteiten te blijven doen en nieuwe activiteiten
te ontwikkelen hebben we uw steun hard nodig.

Agenda
27 juni a.s., NSG bijeenkomst Luchtvaart en geluid

Word daarom donateur van de NSG. Hiervoor kunt u het
formulier invullen op onze website en het is geregeld.
Het donateurschap gaat dan per direct in en profiteert u
direct van alle bijbehorende onderstaande voordelen:
• korting op onze NSG bijeenkomsten;
• gratis advies;
• maatschappelijk verantwoord (MVO) bezig.
Mocht u meer informatie willen dan kunt u hiervoor terecht
op https://nsg.nl/nl/donateurschap

Sponsors van de NSG
Voor een commercieel bedrijf of instelling bestaat de
mogelijkheid sponsor van de NSG te worden. Maar u
helpt ook en vooral eenieder die zoekt 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 steunen.
Uw logo wordt gepresenteerd op NSG-congressen. Bezoekers van
de NSG website vinden logo’s met links van de sponsors.

De NSG dankt onderstaande organisaties
voor hun respectievelijke bijdragen.

dgmr.nl

27 oktober 2019, Dag vd Stilte
5 en 6 november 2019, GTL

munisense.com

Colofon
NSG Nieuws is een uitgave van de Nederlandse Stichting
Geluidshinder voor NSG-donateurs. Het informeert over

valersi.nl/

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

soundappraisal.nl

sensornet.nl

