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50 jaar NSG
Oprichtingsvergadering op het ANWB kantoor, 24
maart 1970. Aan het woord is de heer Muntendam.
Voor aan de tafel zit Chris van Veen, oud-minister
van onderwijs en hier nog als vertegenwoordiger
van de werkgevers. Links naast hem, de man met
de bakkebaarden is Jan van den Eyk, hoofd van
de geluidssectie van het TNO instituut, Milieu en
Gezondheid. Zijn werkstuk, ‘Neighbor’s radio’ kreeg
zijn beslag in de ontwerpnorm NEN 1070, van 1952.
Daarnaast zien we Wim Hustinx, secretaris-generaal
van RAI. Het reclamebureau van de RAI, bedacht de
NSG-campagne ‘Laten de zacht zijn voor elkaar’. Dat
was in 1977. Helemaal aan de andere kant zit prof.
Kosten, bedenker van zijn Kosten-eenheid, een maat
voor de hinder van vliegtuiglawaai. Naast hem- in
zijn karakteristieke houding - zit G.J. Klein-Hoonte
van Os, destijds hoofd, afdeling Geluid van de
Technisch Physische Dienst (TPD) TNO TH in Delft.
Hij zorgde dat het werkadres in 1975 in Delft kwam.

Voorjaar volgend jaar bestaat de NSG een halve eeuw.
De oprichtingsvergadering vond plaats op 24 maart 1970.
De oprichting was het gevolg van een initiatief van het
Nederlands Congres voor Openbare Gezondheidsregeling
onder voorzitterschap van prof. dr. Muntendam. Hij was
van mening dat het onderwerp geluidshinder onvoldoende
in beeld kwam i.r.t. de negatieve effecten op de gezondheid. Het doel van de op te richten stichting was als volgt
geformuleerd: ‘Het voorkomen en bestrijden van geluidshinder in Nederland. De NSG tracht dit doel te bereiken
door het nemen van initiatieven en door samen te werken
met organisaties en instellingen die gelijksoortige doeleinden nastreven.’
De formulering van dit doel is nog steeds de leidraad voor
het handelen van de NSG. De NSG is geen actiegroep of
belangenorganisatie. Ze zoekt de dialoog. Argumenten worden uitgewisseld, waarbij de keuze valt op minder hinder
voor meer mensen.
Die missie is nog steeds meer dan actueel.
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Initiatieven
In het jubileumjaar zullen diverse plannen
worden ontrold. Hier een aantal waar we mee
bezig zijn of aan denken

Oog, oor en hart voor stilte en stiltegebieden
Een stiltegebied is een milieubeschermingsgebied waarin
de geluiden van flora en fauna overheersen. Het woord
‘stilte’ betekent hierbij niet dat daar geen geluid is; soms
zelfs integendeel. Het staat voor de afwezigheid van storende, voor de omgeving vreemde geluiden. Stiltegebieden
zijn van belang voor de rustzoekende recreant en voor het
voorkomen van verstoring voor dieren in dat gebied. Min of
meer luidruchtige menselijke activiteiten zijn er taboe. Wat
wel mag zijn zogeheten gebiedseigen geluiden, zoals die
van de land- en bosbouw.
Een gebied is ‘stil’ als lange perioden met natuurlijke geluiden overheersen. De niet-natuurlijke geluiden overschrijden
een waarde van L95 van 40 dB(A) als achtergrondniveau.
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Website
De verworven gegevens uit de prijsvraag komen op de stiltegebieden website die inmiddels gemaakt is. www.stiltegebieden.eu. De NSG werkte eerder met Stichting Groene
Hart en stichting Stiltenedwerk samen bij een stiltegebieden-campagne. In november 2017 organiseerden deze
organisaties samen met Provincie Noord-Holland voor
beleidsmakers een symposium over het belang van stilte
en stiltegebieden. Stichting Groene Hart had een interessante reizende tentoonstelling over stiltegebieden samengesteld. De stiltegebieden website gaat uitgebreid worden
met kaarten, onderzoeken, filmpjes en artikelen.
App
We gaan een app bouwen waarmee de stille plekken kunnen worden gevonden. Daarop kunnen bezoeker ook hun
waarnemingen melden; coördinaten worden ingevuld. Het
gaat daarbij vooral om stille plekken in de woonomgeving;
dus ook in de stad. Gevraagd zal worden naar de mening
over de stiltekwaliteit. Het is een samenwerking met de
Mosartapp.
Anderen die erbij betrokken worden zijn bijvoorbeeld
Stichting beter in het Groen en Groen kapitaal; de schrijver van de Stilteatlas Thom Breukel en Fred Woudenberg
die zich bij GGD Amsterdam en ook landelijk al vele jaren
met geluid en stilte bezighoudt. De Wandelbond voor het
onverharde pad kan haar achterban vragen informatie te
verzamelen over stille plekken.

onderwijsactiviteiten in het kader van de stilte plaatsvinden.
Dan bestaat de Dag van de Stilte 10 jaar en de NSG 50 jaar.

Wat is er inmiddels gebeurd:
1 Er is een naam bedacht en gehost. Even stilte AUB
2 Er is een logo ontworpen door Wim Heesakkers dankzij
Leo van Veghel als contactpersoon.
3 Er zijn diverse mensen benaderd die al bezig zijn met
stilte oefeningen in het onderwijs. Een aantal van hen wil
meedoen met ons initiatief sommige willen op de hoogte
gehouden worden
4 Er is een email over het project gemaakt en naar een paar
duizend basisscholen gestuurd. Daarin worden ze uitgenodigd zich op te geven.

Stilte in het onderwijsproject: Even stilte AUB
Doel: op meerdere manieren aandacht te vragen voor het
belang van stiltemomenten in het onderwijs. Akoestische
stilte en innerlijke stilte. Waardoor op alle scholen stilte oefeningen een onderdeel gaan uitmaken van het curriculum.
De Even stilte AUB-groep biedt o.a. workshops aan. Even
stilte AUB is een platform en netwerkgroep voor mensen
die al een aanbod hebben voor meer stilte in het onderwijs,
die lessen willen gaan geven en voor leerkrachten en
scholen die daar naar op zoek zijn. In 2020 zullen er allerlei

Gouden decibel Awards

In het verleden heeft de NSG samen met het Nederlands
Akoestisch Genootschap (NAG), VVM en NLingenieurs de
“GOUDEN DECIBEL AWARDS” bedacht en uitgereikt.
Met de AWARDS werden overheden, organisaties,
bedrijven en personen in de schijnwerpers gezet, die een
bijzonder inspanning hebben geleverd om geluidshinder
in Nederland terug te dringen. Volgend jaar gaat de NSG
dat opnieuw op de kaart zetten.

Gehoorbescherming

Prijsvraag
Het zijn de provincies die stiltegebieden moeten creëren,
de rust daar beschermen en handhaven. Daarom is contact geweest met alle provincies om hen uit te nodigen
mee te doen aan een prijsvraag. De provincie met de
stilste plek ontvangt een bank te plaatsen op de plek waar
mensen tot rust kunnen komen.. Acht provincies hebben
aangegeven mee te gaan doen; drie denken er nog over
na en een heeft er afgehaakt. Er worden pogingen ondernomen om alle provincies hun ja-woord te ontfutselen.

Gehoorschade
We denken aan een gehoorbeschermingscampagne om
jongeren te waarschuwen en voor gehoorschade in disco’s, op festivals en bij het luisteren naar harde muziek op
smartphone.
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NSG Richtlijn
Geluidshinder door
huisdieren
Samen met muziek en loopgeluid staan huisdieren in Nederland in de top-3 van bronnen van
burenlawaai. De meest voorkomende bron is
geblaf van honden. Dat heeft niet alleen te maken met het geluid maar ook en vooral met het
grote aantal mensen met een of meer honden. In
ons dichtbevolkte land zijn meer dan 2,2 miljoen
honden. Dat grote aantal neemt niet weg dat ook
andere huisdieren flink harde of op z’n minst storende geluiden kunnen veroorzaken, zoals hanen,
ganzen, (valk)parkieten, maar ook eenden, pauwen, duiven en zelfs blatende schapen. De brave
beesten kunnen er zelf niets aan kunnen doen.
Maar sommige halen je uit je slaap, andere maken het onmogelijk om rustig in je tuin te zitten.
De eigenaren zijn uiteraard verantwoordelijk en
dus aanspreekbaar op te treffen maatregelen.
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Sociaal gedrag
Dieren maken geluid dat past in hun sociale gedrag.
Geblaf, gekraai, gefluit, gekrijs of geblaat heeft betekenis
voor soortgenoten, voor andere dieren en voor mensen.
Een haan moet nu eenmaal veelvuldig kraaien bij het
krieken van de dag. Onder bepaalde omstandigheden kan
een hond maar blijven blaffen. De daarbij geproduceerde
geluidniveaus zijn niet voor de poes. Een kraaiende haan
of blaffende hond produceert op korte afstand al snel een
niveau van meer dan 100 dB(A).

Overleg
De meeste dierenliefhebbers en de baasjes van hond of
haan vinden dat vervelend.
Aan andere kant zijn de buren die er last van hebben
beslist niet allemaal dierenhaters. Sterker nog: die buren
ergeren zich vaak ook en juist omdat ze te doen hebben
met het lieve dier van hun buur.
Het is een probleem dat in goed overleg kan worden
opgelost. Zo horen dieren in een woonwijk ’s nachts binnen, hetzij in huis, hetzij in een goed afgesloten nachthok.
Maar ook overdag kunnen er restricties nodig zijn om de
hinder zoveel mogelijk te beperken.
Richtlijn
In Nederland zijn geen wettelijke normen voor burenlawaai van kracht . In geschillen tussen buren is daar zeker
behoefte aan. De NSG heeft daarvoor een richtlijn opgesteld. Daarmee is een standpunt ontwikkeld voor de twee
meest voorkomende geluidshinderzaken m.b.t. dierengeluiden t.w.: geblaf van honden en gekraai van hanen. Bij
bedrijfsmatig gebruik of houden van deze dieren zijn grenswaarden voor geluid toepasbaar i.h.k.v. milieuwetgeving
(Activiteitenbesluit) In de NSG richtlijn wordt gerefereerd
aan bedoelde grenswaarden.
Hondengeblaf
Honden zijn sociale dieren. De huishond ziet het gezin als
zijn roedel. Zijn gedrag tegenover gezinsleden, bezoekers
en passanten wordt in hoge mate bepaald door zijn natuur
als roedelgenoot. Daarom: laat een hond niet onnodig
lang alleen thuis. Vaak gaan honden janken en blaffen bij
afwezigheid van baas of bazin, vooral als er iemand aan
de deur komt. Sommige honden blaffen voortdurend. Vaak

weet de baas of bazin dat niet. Vertel het als buurman
daarom aan de eigenaar, ook omdat de eenzame hond
vaak doodongelukkig is.
Informeer als hondeneigenaar bij uw buren als uw hond
langere tijd alleen thuis is of ze de hond gehoord hebben.
Sommige honden voelen zich onzeker in een stil huis.
Vaak helpt het dan hem een veilig onderkomen te geven,
zoals in een gangentje met gesloten deuren of een afgesloten bench met zijn mand en zijn eten en drinken.

kleine stadstuinen dichtbij slaapkamerramen in een woonwijk kan het een gekmakende plaag worden. Want zo’n
haan begint in de zomer al om een uur of vijf met kraaien.
Op een boerenbedrijf situeert men de kippen en hanen
natuurlijk niet onder het slaapkamerraam. In een kleine
stadstuin is de afstand al gauw te gering om veel geluidsreductie te realiseren. Hoe verder verwijderd van slaapkamerraam, hoe lager het geluidniveau en hoe minder de kans
dat je wakker wordt gekraaid.

Blaftijd
Op basis van de geluidgrens voor bedrijfsmatige activiteiten
komt in de richtlijn een blaftijd tot stand waarbij, het tijdstip
van de dag, het impulsachtige karakter en of de hond binnen of buiten blaft in beeld wordt gebracht.
Dan komt het erop neer dat een hond die overdag binnenshuis langer blaft dan 10 minuten een zekere grens
overschrijdt. In de avond is meer dan 1 minuut al te lang
en ’s nachts is een paar keer blaffen te veel.
Een hond die overdag in een buurtuin buiten langer blaft
dan 3 minuten overschrijdt een zekere grens. In de avond
is meer dan een halve minuut al te lang en ’s nachts is
een paar keer blaffen te veel.
Dus houdt een hond ’s avonds en ’s nachts binnen en
zorg ervoor dat ’ie dan zo min mogelijk blaft.
Zijn er meerdere honden telt de blaftijd op van iedere
hond afzonderlijk.

Ontwaakreacties
Een aantal mensen wordt wakker als een kortdurend geluid
in de slaapkamer een niveau bereikt van zo’n 45 dB(A).
De ontwaakreacties nemen toe als dat geluid veelvuldig
repeterend optreedt en dat gebeurt bij een kraaiende haan
’s morgens vroeg. Wil je er echt zeker van zijn dat mensen
niet wakker worden door het gekraai dan moet je streven
naar een geluidsniveau dat een waarde van LAmax= 40
dB(A) in de slaapkamer niet overschrijdt.
Om ontwaakreacties te voorkomen moet de afstand tussen
kippenhok met vrijlopende haan en een slaapkamerraam
meer dan 50 meter zijn en/of mag het maximale geluidniveau op de gevel van een woning niet meer bedragen dan
55 dB(A) LAmax.
Is zo’n afstand niet realiseerbaar dan moeten de kippen tot
een uur of acht in de morgen worden opgesloten in een
min of meer geluidgeisoleerd nachthok. Dat kan heel goed
met een enkelvoudige weersbestendige beplating. Voor de
ventilatie kan gekozen worden een eenvoudig suskastje.
Om de geluidniveaus in het hok te temperen kan het plafond worden bekleed met geluidabsorberende beplating.
Overigens kraaien hanen overdag ook veelvuldig en maken
de hennen eveneens met enige regelmaat een fors soms
klagerig geluid. Daarom: situeer een kippenhok met ren
niet te dicht bij de (buur)woning.

Haan
Hanen kraaien luid en meestal veelvuldig bij het eerste
ochtendgloren. Dat mag op een boerderij in het open
buitengebied een passend begin van de dag zijn, maar in

Onderbouwing
Op de website van de NSG vindt u de onderbouwing van
de totstandkoming blaftijden, afstanden en te treffen maatregelen. De NSG is graag bereid over al deze zaken informatie te verschaffen.
Bezoek onze website. Daar vind je ook een boekje over
maatregelen die je kan treffen om het geluid van huisdieren te temperen.

De haan kraait het hardst op zijn eigen
mesthoop [Nederlands gezegde]
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Nieuwe
hoofdsponsor
Sinds 2010 was het ingenieursbureau DGMR (met
dochteronderneming Sensornet) onze hoofdsponsor. Onlangs hebben zij aangegeven dat zij na een
periode van 10 jaar wilden stoppen.
Omdat het belangrijk is dat er bedrijven zijn die ons werk
ondersteunen zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe
hoofdsponsor. Wij hebben al erg lang een zeer trouwe
donateur in de vorm van ingenieursbureau Alcedo. Voor
ons was het dan ook logisch om hen te vragen of zij wellicht de opvolger wilden worden. De reactie was zonder
twijfel zeer enthousiast te noemen en daarom kunnen we
ook melden dat met ingang van 1 januari 2020 Alcedo
onze nieuwe hoofdsponsor is.
DGMR (en Sensornet) heel erg bedankt voor de afgelopen
jaren en Alcedo bedankt dat jullie het stokje overnemen.

Erik Willighagen (links) van Alcedo en Erik Roelofsen van
NSG ondertekenen de sponsor-overeenkomst
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Geluid in het nieuws
Bij de oprichting 50 jaar geleden verzorgde de
NSG een knipselkrant voor donateurs. Die krant
kwam enkele keren per jaar uit. Hij verdween bij
de totstandkoming van de uitgave van het vaktijdschrift ‘Geluid’, dat toen nog ‘Geluid en Omgeving’
heette. Ook nu nog verzorgt de NSG de knipselkrant in dat blad.
Daarbij wordt o.a. geput uit de onderwerpen die
op de webpagina Geluid in het Nieuws van de
NSG in beeld komen. Hier een deel van het overzicht van de maand oktober.
Gezondheidsschade bij klimaatplannen
23 oktober 2019
De GGD roept de ministeries van Volksgezondheid en
Infrastructuur en Waterstaat op gezondheidsschade te
betrekken bij het ontwikkelen van de klimaatplannen. “We
weten uit onderzoek bijvoorbeeld dat omwonenden van
windmolenparken geluidshinder ervaren”, zegt Arthur van
Iersel, adviseur bij de GGD. “Daar moet het Rijk rekening
mee houden.” Ook geeft hij het geluid van warmtepompen
als voorbeeld.
Zie bron: NOS zie ook: Volkskrant
De GGD maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico’s
van klimaatmaatregelen van het kabinet, zoals windmolens en de warmtepomp. Maar hoe terecht zijn die zorgen?
Zie NRC. Zie ook Geluidsaspecten van Warmtepompen
Bladblazers
22 oktober 2019
Verscheidene Amerikaanse steden hebben maatregelen
genomen om het gebruik van bladblazers aan banden te
leggen. Alleen al in Californië zijn er inmiddels twintig steden waar benzine-bladblazers niet meer zijn toegestaan,
schrijft Quartz. De site wijst erop dat bladblazers een ramp
zijn voor het milieu. De meest lawaaiige bladblazers produceren 112 decibel. Meer dan 11 miljoen Amerikaanse
huishoudens hebben een bladblazer.
Zie bron: joop

Al vele jaren is Alcedo donateur van de NSG. Omdat onze visies bij elkaar passen. Omdat de NSG net
als Alcedo verder kijkt dan het wettelijke regeltje. Omdat we beiden oog hebben voor de mens bij het
bestrijden van geluidshinder. Deze organisatie past bij ons. Die ondersteunen we graag.
[Erik Willighagen, ALCEDO]

Ongezonde huizen
11 oktober 2019
Een groot deel van de Nederlandse kinderen groeit op in
een te donker huis, met vocht, geluidsoverlast en te lage
temperaturen. Dat vergroot hun kans op gezondheidsproblemen zoals astma, eczeem en luchtwegaandoeningen.
Ruim 650.000 kinderen ervaren geluidsoverlast van buren
en verkeer.
Zie bron: AD
Smeerpotten bestrijden spoorlawaai
17 oktober 2019
ProRail gaat smeerpotten op het spoor bij Deventer plaatsen. De smeerpotten, in Haags jargon ‘spoorstaaf-conditioneringssysteem’, spuiten een biologisch afbreekbare
substantie op de rails zodat er minder wrijving is tussen
treinwielen en rails. De potten hebben op andere plekken
in het land een positief effect gehad, want de geluidsoverlast werd minder. Het geluid dat van het spoor komt in
Deventer is harder dan elders, omdat het spoor o.a. over
een stalen viaduct voert. Deventer ervaart 70 procent van
de mensen die binnen een straal van 200 meter van het
spoor woont overlast van passerende treinen. Volgens 28
procent van de aanwonenden hebben geluidsoverlast en
trillingen zelfs een negatieve invloed op hun gezondheid.
Zie bron: trvoost
Wonen onmogelijk door horeca
17 oktober 2019
De geluidsoverlast door horeca aan het Stadhuisplein
maakt wonen voor studenten van het Erasmus University
College (EUC) bijna onmogelijk. Dat stelt de Milieudienst
Rijnmond DCMR na een onderzoek in opdracht van de
gemeente. Uit het rapport van DCMR blijkt dat het toegestane geluidsniveau met minstens 30 decibel overschreden
wordt. Een oplossing voor het probleem lijkt ver weg.
Zie bron: Erasmusmagazine
Smaakbeleving via de oren
17 oktober 2019
Smaakbeleving zit niet alleen op de tong, maar ook in de
oren. Zo smaakt zuur-bittere fudge vooral zuur bij hoge
tonen, en meer bitter als de eter lage tonen hoort. Toch
is de akoestiek in veel restaurants nog van ondergeschikt
belang. Een zintuig werkt nooit alleen. Bij eten en drinken
gaan de hersenen niet alleen af op wat er via smaak en
reuk binnenkomt, maar ook langs oog en oor. Dat kan
effecten opleveren die verder gaan dan stemming, emotie
en conditionering.
Zie bron: trouw

Protestactie Schiphol
11 oktober 2019
Milieuorganisatie Greenpeace houdt in het weekeinde
van 14 en 15 december op het terrein van Schiphol een
protestfestival tegen de luchtvaart. ‘Het is tijd om de grote
vervuiler Schiphol wakker te schudden met een actie waar
ze niet omheen kunnen’, zegt Dewi Zloch, campagneleider
luchtvaart bij Greenpeace. Ook (het militante deel van)
protesterende boeren hebben de nationale luchthaven op
het oog als mikpunt voor acties. Schiphol draagt niks bij
aan de klimaatdoelen, klaagt Greenpeace, verwijzend naar
de CO2 uitstoot door de luchtvaart. Het protest richt zich
ook op het lawaai voor een wijde omgeving rond Schiphol.
Zie bron: Volkskrant
Schiphol in zee?
11 oktober 2019
Als één land dit zou kunnen, is het Nederland, stelt de
minister, die de vergelijking maakt met de Afsluitdijk en
de Deltawerken. Maar zij herkent ook de vragen die veel
Kamerleden hebben, inclusief de onzekerheden over baten
en lasten. In haar Luchtvaartnota, die deze winter in concept verschijnt, wil zij daarom een brede afweging maken.
Zie bron: Tweede Kamer
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Virtuele politie-agent
10 oktober 2019
De politie doet voortdurend onderzoek naar alternatieve
communicatiekanalen om zo goed mogelijk op de steeds
veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van burgers aan te blijven sluiten. Virtuele agent Wout
is één van die mogelijke kanalen. Op dit moment draait er
ook een proef met meldingen van geluidsoverlast in Zwolle
en Rotterdam-IJsselmonde. Mocht de proef met Wout
succesvol verlopen dan zal dit communicatiekanaal gaan
werken naast de andere kanalen die er al zijn om met de
politie in contact te komen. In bepaalde gevallen zal altijd
behoefte blijven bestaan aan persoonlijk contact, dit blijft
uiteraard altijd mogelijk.
Zie bron: blik op nieuws
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Rotterdam The Hague Airport
09 oktober 2019
Het aantal mensen dat in de zomermaanden melding
maakte van vliegtuigoverlast van Rotterdam The Hague
Airport is opnieuw gestegen. Het aantal melders steeg
vergeleken met vorig jaar met 209 naar 1.234. Dat blijkt
uit de laatste kwartaalrapportage van de Milieudienst
Rijnmond DCMR.
Zie bron: Rijnmond.nl
Huurders vaker woonoverlast
27 september 2019
Huurders in de sociale sector hebben steeds vaker te
maken met overlast. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast en nachtelijke overlast door mensen met psychische
problemen. “Het is echt heel erg”, zegt Marnix Norder,
voorzitter van Aedes in het NOS Radio 1 Journaal. “Het
gaat om mensen die midden in de nacht het geluid op 10
zetten of hun huisraad - banken en stoelen - van drie hoog
naar beneden gooien.” Aedes enquêteerde voor de monitor bijna tweehonderd woningcorporaties in Nederland. Die
maken zich grote zorgen over deze burenoverlast. Meer
dan 80 procent van de corporaties ziet een toename van
meldingen van verward gedrag.
Zie bron: nu.nl en Aedes
De wind is schuldig
26 september 2019
Dat de muziek van The House Fabrique Festival op
GOUDasfalt was in heel Gouda te horen was, is niet te wijten aan het opendraaien van de volumeknop. ,,We hebben
ons gehouden aan het geluidsplan”, zegt Jelle van der Poel
die het festival samen met Qualid El Aarrassi organiseerde.

Circuit Zandvoort in gesprek met milieuclubs
09 oktober 2019
In ruil voor een aantal duurzaamheidsmaatregelen zijn
milieuorganisaties bereid procedures tegen de komst van
de Formule 1 naar Zandvoort te laten varen. Zij stellen
dat het circuit Zandvoort dan buiten de Grand Prix om de
geluidhinder op reguliere dagen vermindert en binnen vijf
jaar overschakelt op het gebruik van elektrische raceauto’s.
Zij zeggen aan te sturen op een gesprek en op een compromis met het circuit. Daarvoor zijn een aantal voorstellen
op schrift gezet, melden de organisaties. Zij willen medio
oktober met de directie van het circuit om tafel. “We stellen geen keiharde eisen, maar zullen wel de regelgeving
toetsen als een oplossing uitblijft,” zegt Marc Janssen van
Stichting Duinbehoud.
Zie bron: Parool

,,Het had te maken met de wind. Die kwam uit het zuiden.”
Zie bron: AD

100 km,
hard genoeg

2020

International Year of Sound
Het jaar 2020 is uitgeroepen tot International
Year of Sound. Het is een wereldwijd initiatief
om het belang van geluid en aanverwante
wetenschappen en technologieën voor
iedereen in de samenleving te benadrukken.
Het internationale jaar van het geluid zal bestaan uit gecoördineerde activiteiten op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Deze activiteiten zijn gericht op het wereldwijd stimuleren van het begrip van de belangrijke rol die
geluid speelt in alle aspecten van onze samenleving. Deze
activiteiten zullen ook bijdragen tot een beter begrip van
de behoefte aan beheersing van lawaai in de natuur, in de
gebouwde omgeving en op de werkplek.
Geluid speelt een belangrijke rol in bijna alle menselijke
activiteiten. Geluid is een essentieel onderdeel van de
communicatie tussen mensen - in de vorm van spraak, als
waarschuwingsgeluid, en ook in muziek en creatieve geluiden. Er is echter bezorgdheid over te veel geluid. Sinds de
19e eeuw is het aantal geluidbronnen en zijn de geluidsvolumes sterk toegenomen en is de mens steeds vaker
omringd door (on)gewenst geluid. Dit geluid moet worden
gecontroleerd om een acceptabele en veilige woon- en
werkomgevingen te garanderen

Oproep
Samen met het Nederlands Akoestisch Genootschap
(NAG) vraagt de NSG aan eenieder om leuke-, creatieve
onderwerpen en interessante ideeën voor acties en bijeenkomsten te bedenken. NAG en NSG zullen zaken bundelen en Nederlandse activiteiten coördineren.
Voor meer informatie over International Year of Sound kun
je terecht op: http://sound2020.org

Niet geluid of CO2 maar stikstof gaat er voor
zorgen dat er in Nederland een geluidslimiet komt
van 100 km. De voordelen zijn legio:
•
•
•
•
•
•
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milieuschade
brandstof(kosten)
ongelukken.
verkeersslachtoffers.
lawaai
files

Laat je medeweggebruiker daarom weten waarom je het
wat rustiger aan doet op de snelweg. Hang een vignet in je
auto. De NSG heeft hem voor u.
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Milieuwinst!
Minder uitstoot.

GELUI

Goedkoper!
Minder brandstof.
Tijd is Geld?
Lager maximum
Geen tijdverlies!

Leefkwaliteit!
Minder lawaai.

Rustigrijden

Minderstress 100

Gezonder!
Minder stress.

Banden & asfalt
Minder slijtage.

100

Hardgenoeg 100

100

Veiliger!
Minder ongevallen.

Overzichtelijker!
Minder regels.
De beste band!
Veiliger, zuiniger, stiller.
Tips op debesteband.nl

Uitgebreide informatie
informatie opop
Uitgebreide
nsg.nl/nl/100_hard_genoeg
nsg.nl/nl/100_hard_genoeg

Kom verder!
Meer kilometers.

Not all sound is good. Unwanted sound – noise – is omnipresent in modern society. Annoyance, loss of
hearing, and nonauditory effects can result. Many researchers are addressing the problems. Approaches
being investigated include techniques for reducing noise at the source, city noise mapping, highway
noise barriers, active and passive hearing protectors, and more. [Quote uit de website van Sound2020]
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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
24 maart 2020
Nationale Geluidshinder 2020
50 jaar NSG

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

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.
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soundappraisal.nl
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