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Handleiding voor lawaai van buren
De NSG heeft haar publicatie WOONGELUIDEN geactualiseerd. Hij vormt nu meer dan de
eerdere uitgave een handleiding voor de beoordeling en toetsing van woongeluiden en biedt
handvatten voor het oplossen van conflicten, die zich voordoen bij buren en het geluid dat zij
produceren. Extra aandacht is er voor de vermindering van hinder t.g.v. loopgeluiden en
huisdieren.
Bij de indeling van het boekje is er voor gekozen eerst meer in het algemeen in te gaan op de
beheersing van buurgeluiden om vervolgens in te
steken op specifieke vormen, zoals bijzondere vormen
van luchtgeluid, waaronder musiceren en huisdieren en
een bijzondere vorm van contactgeluid, t.w.
loopgeluid.
Misverstanden
In het boekje wordt uitgebreid stilgestaan bij
misverstanden over regels bij de toepassing van harde
bedekkingen op vloeren in appartementen. Over dat
onderwerp heeft de NSG een handreiking opgesteld
voor Verhuurders en Verenigingen van Eigenaren
(VvE).
Hieronder vindt u daarover meer informatie.
Voorts is er aandacht voor isolatie.
Het laatste hoofdstuk behandelt de juridische
mogelijkheden.
Woongeluiden zijn geluiden, die eenieder van ons
maakt in (de buurt van) zijn of haar eigen woning. Als dat geluid vaak, veel en luid is, kunnen
buren daar hinder door ervaren. Lawaai van buren staat na wegverkeer op de tweede plaats
van de meest voorkomende vormen van geluidshinder in Nederland.
Als je regelmatig gehinderd of zelfs getergd wordt door buurgeluiden, ben je dus geen
uitzondering. Miljoenen Nederlanders hebben er last van. Maar hoe algemeen geluidshinder
tussen buren ook is, de problemen kunnen van huis tot huis en van mens tot mens verschillen.
Burenlawaai kent veel vormen.
Voor bestellen: klik hier
Handreiking voor verhuurders en Verenigingen van Eigenaren (VvE) m.b.t.
vloerbedekkingen
Om de kans op hinder t.g.v. lopen op vloeren met hard schoeisel te verkleinen moet bij het
kiezen van een (harde) vloerbedekking een product worden toegepast dat de
contactgeluidsisolatie verbetert.
De verbetering moet een waarde bereiken van tenminste ΔLlin = 10 dB conform ISO 717.
In plaats van de eis van 10 dB kan gekozen worden voor het sterrensysteem van NTA 5098.
Er worden tenminste drie sterren verlangd.
De vloerbedekkingen moeten zijn onderzocht in een akoestisch laboratorium.

Labels van NSG en van NEN (NTA)
NSG
NTA

Het label van NSG en NTA met drie sterren zijn gelijkwaardig en inwisselbaar in het geval
het een betonvloer betreft. In het voorbeeld hierboven is het product niet geschikt voor een
houten vloer. Het kan daarom ook niet een NSG-label bezitten voor een houten vloer .
Deelnemers aan de webinar ‘Geluiddempende vloerbedekking’ (zie hieronder) ontvangen de
handleiding met daarin diverse toelichtingen over de keuzes die moeten worden gemaakt bij
het opstellen van een reglement.
GOUDEN DECIBEL AWARD
De NSG heeft samen met het NAG en de VVM het initiatief genomen dit voorjaar de
“GOUDEN DECIBEL AWARDS” weer uit te reiken. Voorgaande jaren vielen allerlei
projecten in de prijzen met goede resultaten bij het terugdringen van ongewenst geluid en
hinder. Opnieuw willen we deze initiatieven en innovaties onder de aandacht brengen zodat
de goede voorbeelden kunnen worden gedeeld. Burgers, bestuurders, ambtenaren, adviseurs,
productontwikkelaars en ieder die op een of andere manier bijdraagt aan het terugdringen van
geluid roepen wij op mee te doen. Er zijn diverse categorieën.
Inzendingen zijn mogelijk tot medio april.
Informatie en aanmelden: klik hier.
WEBINARS
Geluiddempende vloerbedekking
31 maart 2021
In een webinar worden alle zaken doorgenomen die van belang zijn bij het beperken van
hinder van lopen met hard schoeisel in appartementen.
Aan de orde komen de volgende zaken:
o Huishoudelijke reglementen
o Productbeoordeling
o Keurmerken en labels
o Appartementen gebouwd voor 2003 en er na
o Oude etage-woningen
o Gerenoveerde woningen
o Wie doet wat wanneer?
o Zelf testen
o Bouwbesluit
Via de chatfunctie kunnen vragen worden gesteld.

Deelnemers aan de webinar ontvangen de Handreiking van hierboven.
Klik hier om aan te melden.
Basiscursus: Geluid in de Omgevingswet
11 en 12 mei 2021
Deze tweedaagse cursus wordt in middagen als webinar gehouden.
Informatie: klik hier

Wat ons opviel in de media
Nationale ombudsman over hinder van
Windmolens en hinder
vliegverkeer
Bij Windpark N33 in Oost-Groningen klagen
Burgers geven bij de Nationale ombudsman omwonenden al langer over bromtonen. Bij de vier
aan dat zij zich onvoldoende gehoord voelen zuidelijke windmolens zijn deze bromtonen ook
als zij melding maken van geluidsoverlast
gemeten. Tegenstanders vrezen schadelijke
van vliegverkeer. Omdat de luchtvaart onder gezondheidseffecten van laagfrequent geluid (LFG)
de verantwoordelijkheid van de minister van dat afkomstig is van windmolens. Is dit terecht, of juist
Infrastructuur en Waterstaat valt, verwacht
niet? Omdat Windpark N33 omstreden is en mensen
de ombudsman dat de minister ook rond de
die hinder ondervinden van windmolens én van
behandeling van meldingen de regie neemt. laagfrequent geluid in het algemeen, bijzonder
De ombudsman kondigde vorig jaar aan
betrokken kunnen zijn op dit onderwerp, ging RTV
over deze regierol met de minister in
Noord op zoek naar bewijs. Wetenschappers zijn niet
gesprek te willen. Nu het kabinet
eenduidig in hun oordeel.
demissionair is, vindt de ombudsman het
Het is een illusie dat allerlei besluiten die de overheid
effectiever om het gesprek na de formatie
neemt voor niemand overlast veroorzaken.
met de nieuwe bewindspersoon te voeren.
Lees meer
Lees meer
Vliegvelden voldoen aan geluidgrenzen
App voorspelt hinder Schiphol
De regionale vliegvelden in Maastricht,
Luchthaven Schiphol is begonnen met het testen van
Lelystad en Rotterdam hebben het afgelopen een app die vliegtuiggeluid voorspelt. Op de Notiflyjaar de geluidsnormen niet overschreden.
app kunnen omwonenden tot 24 uur vooruitkijken naar
Dat komt volgens de Inspectie
de verwachte drukte in de lucht. Bovendien stuurt de
Leefomgeving en Transport (ILT) doordat er app berichten als het weer plotseling omslaat en het
een stuk minder gevlogen is in 2020
baangebruik moet worden aangepast. Schiphol hoopt
vanwege de coronamaatregelen.
met de lancering van de app veel ergernis bij bewoners
Lees meer
te kunnen voorkomen. Lees meer
Misofonie
Verminder lawaai in zee
Gesmak, vingers op een toetsenbord, een
Geluiden van menselijke activiteit in en rond de
tikkende klok. Voor wie aan misofonie lijdt, oceanen hebben impact op mariene soorten en
zijn kleine geluiden een reden voor
ecosystemen via verandering van het akoestische
zelfisolatie, echtscheiding zelfs. In
klimaat onderwater. Hans Slabbekoorn van het
Amsterdam ontwikkelde de Vlaamse
Instituut Biologie Leiden pleit voor technische
hoogleraar Damiaan Denys een
oplossingen om de geluidsoverlast te verminderen.
behandeling. Lees meer
Lees meer
Zie ook Geluid in het Nieuws
Heeft u nieuws: meld het ons!
info@nsg.nl

