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Ook in dit jaar houden wij u weer regelmatig op de hoogte van onze activiteiten en wat ons zoal
bezighoudt.

Bijeenkomsten/activiteiten
Webinar over geluiddempende vloeren
13 april 2022
Zo’n dertig jaar geleden adviseerde de NSG te kiezen voor een vloerbedekking met een
dempingswaarde van tenminste 10 dB. De eis van10 dB verbetering is inmiddels algemeen gangbaar.
Over dit onderwerp bestaan nogal wat misverstanden:
• Wat is hard?
• Hoe formuleer je reglementen?
• Wanneer laat je meten en door wie?
• Wat kan er fout gaan?
Op nog veel meer vragen krijgt u antwoord. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Landelijke inspiratie dag
Medio mei of juni 2022
Dit jaar staat binnen STILTE het thema Gezondheid centraal. De aftrap van dit themajaar vindt plaats
in de vorm van een Landelijke Inspiratie dag midden in de natuur nabij Apeldoorn.
Met mensen uit de werkvelden natuur, milieu en gezondheid (professionals, amateurs en
geïnteresseerden) onderzoeken we op deze dag hoe stilte in relatie tot gezondheid het beste bij een
zo groot en breed mogelijk publiek onder de aandacht gebracht kan worden.
Wat gaan we doen?
In het eerste deel van de Inspiratie Dag prikkelen wij u met een aantal interessante korte lezingen
met betrekking tot het thema stilte.
We gaan de natuur in om zelf stilte en rust te ervaren. Tijdens de brainstormsessie in de namiddag is
er ruimte om in groepjes met elkaar inspiratie op te doen en ideeën en gedachten uit te wisselen.
Afsluitend vindt er een terugkoppeling met de hele groep plaats.
Meer informatie volgt spoedig.
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Nationale geluidshinderdag 2022
7 juni 2022
Thema: Geluid in steden en dorpen; bent u klaar voor de Omgevingswet?
Datum: Dinsdag 7 juni 2022 (De Eenhoorn, Amersfoort)
In de Omgevingswet, die op 1 januari 2023 in werking treedt, wordt er een link gelegd tussen lawaai
en gezondheid. Het begrip ‘gezondheid’ heeft een sterkere politieke aandacht dan ‘hinder’. Kan het
zijn dat daardoor de bestrijding van lawaai hoger op de politieke agenda komt? Daarnaast kennen wij
in Nederland een grote woningbouwopgave. Hierbij speelt dat het geluid van weg- en railverkeer
steeds meer toeneemt in onze steden en dorpen.
Vragen
• Hoe kunnen we Nederland vormgeven aan een woonklimaat waar mensen zich op hun gemak
voelen?
• Welke rol kan en moet de overheid daarin spelen?
• Zijn de wijzigingen die de komende jaren in de milieuwet- en regelgeving plaatsvinden
toereikend om in Nederland rustig te kunnen wonen?
• Wat kan de bijdrage zijn van lokale overheden en wat kunnen wij zelf doen?
Onderwerpen
• Wat brengt ons de Omgevingswet op het gebied van geluid?
• Steden verkeersluw maken
• Rustige gebieden in en om de stad/het dorp
• Elektrische motorvoertuigen
• Bevoorrading in de stad
• Stille zijden woningen
Bestrijding lawaaischoppers
• Evenementen en geluid
• Wonen op geluidbelaste plekken
• Handreikingen met goede voorbeelden
Voor meer informatie en aanmelden: klik hier.
Ook worden tijdens deze dag de Gouden decibel awards uitgereikt. Meer informatie vindt u hier.

Cursussen
Cursus ‘Geluid’
Al bijna twee jaar verzorgen wij samen met dBvision en LBP Sight de ‘Basiscursus geluid in de
omgevingswet’. Inmiddels hebben een behoorlijk aantal cursisten deze basiscursus gevolgd.
Nu de Omgevingswet op 1 januari 2023 inwerking treedt, gaan wij door met nieuwe
onlinebijeenkomsten. De cursus bestaat opnieuw uit twee dagdelen van ca. 3,5 uur.
Voor meer informatie over welke dagdelen en aanmelden, klik hier.
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Interessant TV-programma
Prikkels: nieuwe serie over de wonderen van onze
zintuigen. Vanaf vrijdag 25 maart om 22.15 uur op
NPO 2

Prikkels is de nieuwe zesdelige NTR-serie over de ongekende schoonheid van onze zintuigen, in
een wereld die onze zintuigen steeds vaker overprikkelt. Hoe gaan onze zintuigen om met de
gigantische stroom prikkels die constant op ons wordt afgevuurd?
Presentatoren en bedenkers Elisabeth van Nimwegen en Dirk de Bekker gaan vanuit hun eigen
nieuwsgierigheid en zintuiglijke ervaringen op zoek naar antwoorden. Ze krijgen hierbij hulp van de
wetenschap en treffen bijzondere mensen die prikkels anders verwerken door een kapot zintuig,
of juist een extreem ontwikkeld zintuig. Op hun zoektocht leren Elisabeth en Dirk hoe onze
zintuigen precies werken en hoe we die kennis kunnen gebruiken om beter om te gaan met de
stortvloed aan prikkels van deze tijd.
Elke week staat een ander zintuig centraal. De serie opent met het zintuig dat aan de basis staat
van ons menszijn: tast. Het eerste zintuig dat wordt aangelegd in de baarmoeder en dat het de
afgelopen twee jaar vaak heeft moeten ontgelden.
• Aflevering 1 (25 maart): Tast
• Aflevering 2 (1 april): Horen
Geluid is overal om ons heen, er is geen ontsnappen aan. En dan gaat het niet alleen om
natuurlijke geluiden, maar ook om geluid dat door ons zelf wordt gemaakt. Dat levert steeds meer
problemen op. Mensen worden ziek van herrie of bromtonen. Dirk en Elisabeth vragen zich af
wanneer geluid precies aangenaam of onaangenaam is. Dirk belandt hiervoor op het stilste plekje
van Nederland en doet een experiment waarin hij ontdekt hoe groot de impact van geluid is op
ons stresssysteem. Elisabeth ervaart de pijnstillende werking van geluid en ontmoet iemand die
moordnijgingen krijgt van smakgeluid.
• Aflevering 3 (8 april): Smaak
• Aflevering 4 (15 april): Reuk
• Aflevering 5 (22 april): Zien
• Aflevering 6 (29 april): Intuïtie
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Wat ons opviel in de media
Afstandsnorm windmolen ongewenst
Afstandsnormen voor windturbines zijn
ongewenst, zo schrijft de Amsterdamse
wethouder Marieke van Doorninck (GL) van
ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid in
een brief aan de gemeenteraad.
Zie bron: binnenlandsbestuur

Schadelijk geluid op het werk
Bij het bepalen of werknemers blootstaan aan
schadelijk geluid, spelen twee factoren een rol: het
volume en de tijdsduur. Hoe hoger het
geluidsniveau en hoe langer de blootstelling des te
groter het risico op gehoorschade bij de
werknemers. De Arbowet geeft regels over (de
bestrijding van schadelijk geluid.
Zie bron: rendement.nl
NB: op 21 april a.s. wordt over dit onderwerp een
bijeenkomst gehouden vanuit de stichting
Klankbord, zie hier voor meer informatie

Behoefte aan stilte lijkt toe te nemen.
Geluidsoverlast kan tot ernstige
gezondheidsklachten als slapeloosheid en
hartklachten leiden. Is het gezond om de stilte
op te zoeken? Stilte is niet zozeer gezond. En
gelukkig maar, want stil is het nooit. Toch biedt
de stilte opzoeken voordelen. Het kan helpen
bewust te worden van geluiden die ons gedrag
sturen, zoals we een centrifugerende
wasmachine koppelen aan: ik moet zo de was
ophangen.
Zie bron: nu.nl

Windmolens laat woningprijs dalen
Woningen in de directe nabijheid van windmolens
verliezen iets aan waarde. TNO onderzocht dat.
Het TNO rapport geeft ook een schatting van de
toekomstige waardedaling als gevolg van nieuwe
windmolens. Op een kaart geeft TNO aan waar die
nieuwe molens mogelijk komen.
Zie bron: RTVdrenthe

Nieuwe generator windmolen
De geluidsoverlast van een windmolen op het
Windpark Nijmegen Betuwe langs de A15 is
binnenkort definitief verleden tijd. In de molen
is een nieuwe generator geplaatst, die ervoor
moet zorgen dat de overlast gevende bromtoon
verdwijnt.
Zie bron: Stentor

Gedoe over muziektent
In 2021 werd besloten dat evenementen niet
harder mogen dan 70 dB(A). Nu is dat dus voor een
deel teruggedraaid. Tot groot ongenoegen van
omwonenden. "We zitten hier 500 meter van 't
Weitje af", zegt Jan Minderhoud. "Dat lijkt heel
ver, maar als er een feest is met een harde beat,
dan hoef ik om elf uur niet op mijn bed te gaan
liggen. Want ik dreun dan mijn slaapkamer uit.
Zie bron: Omroep Gelderland

Zie ook Geluid in het Nieuws
Heeft u nieuws: meld het ons via info@nsg.nl
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