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Cauberg-Huygen

�� 5 vestigingen in Nederland5 vestigingen in Nederland

�� 170 medewerkers170 medewerkers

�� Adviezen op het gebied van milieu en             Adviezen op het gebied van milieu en             

bouwfysica waaronder geluid en trillingenbouwfysica waaronder geluid en trillingen

�� Uitvoeren van geluidmetingenUitvoeren van geluidmetingen



Stel…………

�� u bent een akoestisch adviseur;u bent een akoestisch adviseur;

�� u wordt gevraagd om bouwlawaai te u wordt gevraagd om bouwlawaai te 

““monitorenmonitoren””;;

�� u bereidt zich vooru bereidt zich voor……..



Definities

�� MonitoringMonitoring

�Controle (tijdens een technisch proces)

�� BouwlawaaiBouwlawaai

X

X

X X



Dus………

Bouwlawaai bestaat nietBouwlawaai bestaat niet

Er is dus geen probleem!Er is dus geen probleem!



U belt…



Luister even mee



Luister even mee



Luister even mee



Monitoring bouwlawaai

�� is het controleren van het is het controleren van het 

geluid van bouwgeluid van bouw-- of of 

sloopactiviteiten door het sloopactiviteiten door het 

meten van geluid gevolgd meten van geluid gevolgd 

door een actie op basis door een actie op basis 

van het meetresultaatvan het meetresultaat



Monitoring bouwlawaai

Meten is weten Meten is weten 
als je weet als je weet 
wat je meetwat je meet

�� ToetsingskaderToetsingskader

�� ParameterParameter

�� BeoordelingBeoordeling



Toetsingskader

Overgenomen uit brochure InfoMil mei 2007



Parameter

�� Veel verschillen in voorschriften:Veel verschillen in voorschriften:
�LAeq op 15 meter van het heiwerk

�LAeq bij woning

�LAeq per paal/plank

�LAeq per periode (dag, avond, 
nacht)

�Gevelreflectie?

�Tijdsperiode LAeq niet altijd 
omschreven

�Hoogte meetpunt?

�Soms ontbreken voorschriften



Geluid meten: meer keuzen

�� Frequentie analyse Frequentie analyse 

of alleen dB(A)?of alleen dB(A)?

�� Loggend of alleen Loggend of alleen 

eindwaarde?eindwaarde?

�� Geluidopname?Geluidopname?

�� Welke parameter Welke parameter 

moet je beoordelen?moet je beoordelen?



Frequentie analyse

�� Bron herkennenBron herkennen

�� Elimineren Elimineren 

stoorlawaaistoorlawaai

�� SmalbandigeSmalbandige

analyseanalyse

�� Van terts naar Van terts naar oktaafoktaaf

door energetisch door energetisch 

optellenoptellen

�� Andersom gaat nietAndersom gaat niet
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Frequentie analyse

Cursor: (A)  Leq=58,7 dB  LFmax=70,1 dB

%070423 003 in Calculations
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Frequentie analyse

Cursor: 30-04-2007 00:31:40 - 00:31:50  LAeq=51,0 dB  LAFmax=60,1 dB  LAeq 63Hz=42,5 dB

Voorbeeld effect frequentie analyse in Calculations
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Frequentie analyse

Cursor: 30-04-2007 00:31:40 - 00:31:50  LAeq=51,0 dB  LAFmax=60,1 dB  LAeq 63Hz=42,5 dB

Voorbeeld effect frequentie analyse in Calculations
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Loggend of alleen eindwaarde?

�� Wat moet je weten?Wat moet je weten?

�� Loggend meten geeft het verloop van het Loggend meten geeft het verloop van het 

geluidniveau in de tijdgeluidniveau in de tijd

�� Markeren speciale gebeurtenissenMarkeren speciale gebeurtenissen

�� Elimineren stoorlawaaiElimineren stoorlawaai

�� Eindwaarde berekenenEindwaarde berekenen

�� Loggend meten (te) veel informatie?Loggend meten (te) veel informatie?



Voorbeeld loggend meten

Cursor: 23-04-2007 17:51:37 - 17:51:38  LAeq=50,5 dB  LAFmax=52,0 dB  LCpeak=77,8 dB  LAFmin=48,7 dB

%070423 003 in Calculations
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Voorbeeld geluidopname

Cursor: 23-04-2007 17:52:53 - 17:52:54  LAeq=53,4 dB  LAFmax=55,4 dB  LCpeak=78,5 dB  LAFmin=50,6 dB

%070423 003 in Calculations
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Cursor: (A)  Leq=81,6 dB  LFmax=85,7 dB
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�� Hulpmiddel om bron Hulpmiddel om bron 

te identificerente identificeren

�� Weten wat je meetWeten wat je meet

�� Op basis van Op basis van 

drempelwaarde en drempelwaarde en 

tijdsduur kleine tijdsduur kleine 

opnamen makenopnamen maken



Geluidmetingen samenvatting

�� LoggendLoggend

�� Met frequentie analyseMet frequentie analyse

�� Met geluidopnameMet geluidopname



Onbemand meten

�� Als langdurig moet worden gemetenAls langdurig moet worden gemeten

�� Als de gebeurtenis onverwacht optreedtAls de gebeurtenis onverwacht optreedt

�� MaarMaar

�Hoe weet je wat je meet?

�Hoe maak je onderscheid 

tussen brongeluid en

stoorgeluid?

�Zekerheid dat juiste niveau

wordt beoordeeld?



Onbemand meten

�� Combineren met bemande metingenCombineren met bemande metingen

�� Combineren resultaten verschillende Combineren resultaten verschillende 

meetpunten (meetpunten (meerkanaalsmeerkanaals meting)meting)

�� Combineren geluid en trillingsmetingenCombineren geluid en trillingsmetingen

�� Gebruik geluidopnamenGebruik geluidopnamen

�� Op afstand Op afstand ““meeluisterenmeeluisteren””

Afstand R

Afstand 2* R

Lp: – 6 dB



Gemeten en nu?

�� De gemeten waarde De gemeten waarde ≠≠ beoordelingswaardebeoordelingswaarde

�� CorrectiesCorrecties

�Stoorgeluid

�Gevelreflectie?

�Bedrijfsduur?

�Meteo?

Is het gemeten 
geluidniveau  de 

akoestische waarheid?



Beoordelen en handelen

�� Het te beoordelen geluidniveau voldoet aan eis Het te beoordelen geluidniveau voldoet aan eis 

�� Het te beoordelen geluidniveau voldoet nietHet te beoordelen geluidniveau voldoet niet

�� BeslisprotocolBeslisprotocol

Bepaal geluidniveau

Voldoet? 

Ga door

Actie



Actie

�� Aanpassen instellingen machineAanpassen instellingen machine

�� Andere werkmethodeAndere werkmethode

�� Werk tijdelijk stil leggen tot maatregelen zijn Werk tijdelijk stil leggen tot maatregelen zijn 

getroffengetroffen

�� Acties vastleggen in Acties vastleggen in 

beslisprotocolbeslisprotocol

�� Sleutelfiguren in Sleutelfiguren in 

beslisprotocolbeslisprotocol

�� Vooraf communicerenVooraf communiceren



Uw meting

�� Toetsingskader: eis in ontheffing APVToetsingskader: eis in ontheffing APV

�� Waarde: 65 dB(A) Waarde: 65 dB(A) exclexcl gevelreflectiegevelreflectie

�� Locatie: voor woningLocatie: voor woning

�� Parameter: Parameter: LLAeqAeq, waarde per paal, waarde per paal

�� Meethoogte 5 meterMeethoogte 5 meter

�� Meetduur: 1 weekMeetduur: 1 week

�� U weet nu hoe u het aan gaat pakkenU weet nu hoe u het aan gaat pakken



Vragen


