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Uitgereikt op de NSG Geluidshinderdag 2010

De NSG bestaat dit jaar 40 jaar. Dat
werd gevierd op NSG Geluidshinderdag van 24 maart. Het oprichtingsjaar
van de NSG is dus 1970. In diezelfde
periode koos de natuurkundestudent
Eddy Gerretsen voor zijn kandidaatsen afstudeerwerk voor de werkgroep
akoestiek van de faculteit Technische
Natuurkunde van de TU, destijds nog
TH, te Delft.
De werkgroep akoestiek stond onder
leiding van de fameuze akoesticus
professor Kosten. Velen leerden het vak
van hem. Prof. Kosten is medeoprichter
van de NSG. In historisch perspectief
is er dan ook een verbinding tussen
de heer Gerretsen en de NSG. Niet
alleen in dat opzicht is er een relatie
met de NSG maar Eddy kwam als pas
afgestuurde ingenieur in dienst van de
TNO op de werkkamer van de latere
adviseur van de NSG, Jan Kramer.
Omdat Kramer zich toentertijd volop
bezighield met de bouwakoestiek
kreeg Eddy daar belangstelling voor.
Uiteindelijk is het ‘zijn’ onderwerp
geworden waar hij later professor in
werd bij de TU in Eindhoven. Inmiddels
heeft hij zijn afscheid gevierd. Zijn
afscheidssymposium gaf hij als thema

mee: 40 jaar (bouw)akoestiek. Veertig
jaar is daarmee het verbindende thema.
Voor het vakgebied van de akoestiek
heeft de heer Gerretsen nogal wat
betekend, zowel bij de afdeling Geluid
van TNO als bij de TU Eindhoven,
waar hij sinds 1994 deeltijdhoogleraar
was met onderwijsopdracht ‘constructiegeluid in gebouwen’. Hij was nauw
betrokken bij en heeft leiding gegeven
aan onderzoek en ontwikkelingswerk
op diverse deelgebieden van de
geluidbeheersing, van band-wegdekgeluid tot lawaai in militaire rupsvoertuigen. Op het gebied van de bouwakoestiek was hij zeer actief betrokken
bij het Normalisatie-instituut NEN en
daaruit voortvloeiend de internationale normalisatie bij de ISO en CEN.
Hij was voorzitter van een Europese
normalisatiewerkgroep voor ontwerpmodellen op het gebied van geluidwering in gebouwen, docent bij de
Cursus hogere akoestiek in Antwerpen
en bij de cursus Bouwakoestiek in
Amsterdam.
Hij heeft zijn encyclopedische kennis
doorgegeven aan studenten, maar
ook via talrijke lezingen, o.a. in 1989
op een NSG Geluidshinderdag. Daar
sprak hij over de nieuwe NEN 1070.
Het resultaat van een baanbrekend
werkstuk van hem waarmee de geluidwerende kwaliteit van een woning kan
worden weergegeven in een classificatiesysteem. Zijn belangrijkste werkstuk
met internationale faam zijn de rekenmodellen waarmee de geluidsisolatie
van gebouwen kan worden voorspeld.
Redenen genoeg om de eerste NSG
geluidprijs hem toe te kennen.
Naast een oorkonde ontving hij
een kunstwerk gemaakt door Lobke
Burgers (32) uit Nijmegen. Het is een
verlicht draadprofiel van een gezicht
met een vinger voor de mond. Het
komt het beste tot z’n recht als het
donker wordt en de stilte volgt.

Vacatures
Professor Eddy Gerretsen in gepeins verzonken bij de eerste blik op de aan hem
uitgereikte NSG geluidprijs 2010NSG

Op dit moment hebben wij geen
vacatures van derden in de
nieuwsbrief opgenomen. Heeft u
belangstelling om uw vacature te
vermelden op deze nieuwsbrief
neemt u dan contact op met de
NSG via info@nsg.nl

Sponsors
Voor een commercieel bedrijf of instel-

ling bestaat de mogelijk sponsor van
de NSG te worden. Daarmee helpt u
de NSG, zodat Nederland een beetje
stiller wordt. Maar u helpt ook en vooral
eenieder die op zoek is 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 steunt. Zo wordt uw beeldmerk of logo gepresenteerd op NSGgeluidshinderdagen en –middagen.
Bezoekers van de NSG website vinden
logo met website van de sponsors.

Sponsors van de NSG:

www.dgmr.nl

www.geluidconsult.nl

Munisense

www.munisense.com
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Vraagbaak

Als iemand vragen heeft over geluidshinder
komt men al gauw uit bij de NSG. Want als je
op dit begrip googlet staat de NSG met stip
bovenaan. Onze website wordt dan ook veelvuldig geraadpleegd: per maand zijn er zo’n
5000 unieke bezoekers. Dat betekent dat wij
dagelijks veel vragen krijgen. De meeste per
email, maar ook per telefoon. Hier twee voorbeelden, heel verschillend maar we krijgen
regelmatig vragen over deze zaken.
Vraag over vloer in oude etagewoning

www.acoutronics.com

www.geoplan.nl

Colofon
NSG Nieuws is een uitgave van de Nederlandse Stichting Geluidshinder en verschijnt
tweemaal per jaar voor NSG-donateurs. Het
informeert over 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. 015 256 27 23
fax 015 257 86 63
e-mail: info@nsg.nl
internet: www.nsg.nl
ontwerp Studio Tigges, Voorburg
druk Hanzestad, Deventer
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Sinds enige tijd ben ik donateur van
uw stichting. Ik wil graag het volgende aan u voorleggen. Ik woon in een
appartement gebouwd in 1902 met
een houten draagvloer.
Deze vloer ziet er op dit moment
(laagsgewijs) als volgt uit: enkele laag
gipsplaten, rachels van ongeveer 2
cm, balken van ongeveer 20 cm. met
daartussen glaswol, vloerdelen van
ongeveer 1,5 cm dik, topfelt ondervloertegels, houten laminaatvloer.
Aangezien ik veel last heb van loopgeluiden en de buren ook hoor praten
(nog afgezien van alle andere geluiden als honden, piano’s en slaande
deuren) hebben mijn buurvrouw en
ik uiteindelijk besloten dat er isolerende maatregelen genomen moeten
worden. Daarover wilde ik u aantal
vragen voorleggen.
Ik krijg de indruk dat er verschillen van
inzicht bestaan over de aanpak van
dit soort geluidsoverlast. Uit uw brochures maak ik op dat u de voorkeur
geeft aan een vrijdragend plafond.
Een geraadpleegde adviseur geeft
de voorkeur aan aanpak bij de bron.
Deze kiest voor een verend gelegde
vloer op de vloerdelen. Kunt u mij hierover duidelijkheid verschaffen?

Een vrijdragend plafond is veel duurder dan een verend gelegde vloer.
Daarenboven heb ik nog twee andere
vragen.
Allereerst: zou het verwijderen van het
gipsplaten plafond in mijn woonkamer
en het daarvoor in de plaats, op de
rachels een laag underlayment en
twee lagen gipsplaten een afdoende of
maar een gedeeltelijke oplossing van
het probleem van overlast zijn?
Als tweede: mijn huidige bovenburen
pogen zich zoveel mogelijk te beperken in het produceren van geluidsoverlast door bijvoorbeeld niet met
schoenen in hun woonkamer te lopen
en na bepaalde tijden ‘s avond geen
lawaai te produceren. Dit beperkt hen.
De maatregelen moeten natuurlijk ook
opleveren dat zij zonder al te veel
beperkingen ook hun leven kunnen
leiden. Met welke maatregelen kunnen we die effecten met een redelijke
zekerheid ook verwachten?

Antwoord

Adviseurs met bouwakoestische kennis
kiezen allen voor een vrijdragend verlaagd plafond. Dat de ‘oplossing’ met
verende ondervloerplaten niet goed
werkt blijkt uit uw situatie. Onder de
laminaatvloer liggen topfelt veerkrach-

tige ondervloertegels. Dat heeft vervelende consequenties bij de lage tonen.

Bron

Uw adviseur kiest voor een maatregel, die feitelijk bij u al aanwezig
is, maar dan zwaarder uitgevoerd.
Dat heeft voordelen, maar het is een
misleidende veronderstelling dat hij
het geluid bij de bron aanpakt. De
bron bij loopgeluiden is het geluid dat
wordt opgewekt bij de aanstoting van
de vloer. Dat geluid ontstaat vooral bij
een harde vloerbedekking en bij hard
schoeisel. Dat is dus de bron. Daar
doet uw adviseur niets aan met het
ondervloerproduct.
Ook bij luchtgeluid doet hij niets aan
de bron. De bron is namelijk de stem,
de piano of de muziekinstallatie.
Natuurlijk zijn maatregelen aan de
bron het meest doeltreffend. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit het aangepaste loopgedrag van uw bovenburen. Helaas
ligt er onder hun laminaat een verende
ondervloerplaat. Bij een zware stap en
bij hollende kindjes zullen resonanties
worden opgewekt. Zacht schoeisel
werkt dan ook niet goed meer. Dus de
verende ondervloerplaat, wat gedreun
faciliteert, moet weg en vervangen
worden door een zo zwaar mogelijke

plaat. Daarmee zal de geluidisolatie
bij de hoge tonen afnemen. Door het
dragen van zacht schoeisel - is maatregel aan de bron - kan dat worden
opgelost. Voor luchtgeluid kan je
geen doeltreffende maatregelen bij
de bron bedenken - zachter praten of
blaffen en verder terugdraaien van de
volumeknoppen zijn weinig realistisch
- daarom is een verlaagd vrijdragend
plafond aan te bevelen.
Overigens is er bouwfysisch geen
wezenlijk verschil tussen lucht- (praten, muziek) en contactgeluid (vooral
lopen); de vloer maakt het namelijk
niet uit of er tegen gepraat wordt of
over heen wordt gelopen. Bij lopen
is de aanstoting uiteraard veel intensiever dan bij praten. Loopgeluiden
hoort u dan ook al snel veel beter
dan praten. Bij praten kunnen lage
geluidsniveaus al hinderlijk zijn i.v.m.
het informatieve karakter; praten moet
je feitelijk zo goed als niet horen, in
ieder geval niet verstaan. Met een vrijdragend verlaagd zoals aangegeven
in onze brochure bereik je dat.

Piano

Dat alles bij elkaar een dure grap
wordt komt omdat de geluidisolatie
van een traditionele Hollandse houten
balkenvloer zeer gering is. Ingrijpende
maatregelen zijn dan nodig. Het is
niet anders, helaas.
Overigens maakt een piano zoveel
luchtgeluid dat daar feitelijk niet tegenop te isoleren valt. Je zult het geluid
altijd zeer goed blijven horen en dus
moeten daar afspraken over gemaakt
worden.

Vraag over Johan Cruijff Court

Vanmorgen hebben wij telefonisch
contact gehad, aangaande een Johan
Cruijff Court dicht tussen woningblokken in gelegen. Ik heb mijn vraag van
vanmorgen, aan u, wat aangepast.
Wellicht kunt u ons (de JCC beheergroep) over het volgende adviseren;
Wanneer een sportveld in een woonwijk gelegen een jaar lang in meerdere en in mindere mate (seizoensgebonden) geluidshinder veroorzaakt
zijn daar dan juridische stappen tegen
te ondernemen?
En hoe onderbouwen wij zo’n eventuele zaak op goede wijze? U noemde al
een enquête houden onder de omwonenden om zo helder te krijgen wie
er allemaal last hebben van het JCC.
U gaf aan dat decibellen meten niet
zoveel toevoegt en ook heel lastig is.
Zijn er volgens u nog andere stappen
te zetten?

Antwoord

Als ingang voor een discussie met de
gemeente kan gewezen worden op
‘een goed ruimtelijke ordeningsbeleid’.
Daarbij kan gebruik worden gemaakt
van VNG brochure ‘Bedrijven en
milieuzonering’. Voor sportvelden
wordt daarin een afstand geadviseerd
van minimaal 50 meter tot de meest
nabij gelegen woningen. Mogelijke
overlast t.g.v. geluid vormt daarbij
het uitgangspunt. Dat betekent meer
concreet dat het gemiddeld geluidsniveau van 45 dB(A) voor een rustige
woonwijk niet wordt overschreden
door stem- en sportgeluid. Incidentele
verhogingen van het geluidsniveau,
bijvoorbeeld het geluid van een hard
geschoten kaatsende bal zullen de
waarde van Lmax= 65 dB(A) in de
avond niet mogen overschrijden. Daar
kan je geluidsonderzoek naar doen,
maar indien de afstand geringer is dan
50 meter zullen de genoemde geluidgrenswaarden worden overschreden.
Kijk je naar voorbeelden van zo’n
trapveldje op de website van de Johan
Cruijff Foundation dan zie je dat vaak
niet voldaan wordt aan de 50 metergrens. Dat is mede het gevolg van het
feit dat het geen sportinrichting is in

de zin van de Wet milieubeheer, maar
u kunt het uiteraard toch aanhaken
aan bovengenoemd punt. Mocht u
daarin succes boeken dan zal dat een
precedent werking kunnen hebben
voor al die andere JCC’s. De kans dat
de gemeente u tegemoet komt lijkt dan
ook gering. Ook al omdat de besluitvorming al is afgesloten. U bent dus te
laat, maar ik kan me voorstellen dat
er nog mogelijkheden zijn in de vorm
van toezicht, gedragsaanwijzingen en
openingstijden.
Bij de voorwaarden voor realisering
wordt op de website van de Cruijff
foundation o.a. aangegeven dat er
draagvlak moet zijn in de wijk. Wat
betreft de optredende geluidshinder
is een enquête zinvol. De genoemde
waarde voor toelaatbaar geluid van
LAeq= 45 dB(A) is erop gebaseerd
dat het aantal gehinderden beperkt
blijft tot maximaal 15% van de bevolking die bloot wordt gesteld aan de
geluidsbron. Dat kunt u dan ook als
uitgangspunt kiezen bij de toetsing
van de gevonden enquêteresultaten.
Ik adviseer u ook na te gaan hoe de
besluitvorming tot stand is gekomen.
Het kan zijn dat gemeente daarbij
bepaalde aspecten niet goed heeft
gedaan. Leg dat voor aan een jurist
met kennis van bestuurlijke besluitvormingprocessen met name i.r.t. de ruimtelijke ordening.
Inschakeling van de civiele rechter
biedt wellicht nog mogelijkheden. Bij
een recente casus heeft de rechter
bevolen dat de doelen van een trapveld in Den Bosch verwijderd moeten
worden. Zie daarvoor onze website.
Ook het Tv-programma de Rijdende
Rechter heeft in het verleden aan een
dergelijke casus aandacht besteed. De
NSG heeft mr. Frank Visser regelmatig
geadviseerd als het Tv-programma
geluidszaken behandelt.

Nieuwe voorzitter
Vanaf 1 april is mr. F.D. van
Heijningen onze voorzitter. Hij volgt
daarmee de heer J.J. Feenstra, die
enige tijd interimvoorzitter was.
Van Heijningen (VVD) is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland met
milieu in zijn portefeuille. Voorts is hij
bestuurslid van het Interprovinciaal
Overleg (IPO) en bekleedt daar het
voorzitterschap van diverse adviescommissies.Tevens is hij voorzitter
van de Dienst Centraal Milieubeheer
Rijnmond (DCMR) en lid van de
Board Rotterdam Climate Initiative.

Op de NSG geluidshinderdag 2010
wenste scheidend voorzitter Jaap Jelle
Feenstra (links) Erik van Heijningen geluk.

Scooteren doe je elektrisch
De populariteit van de scooter blijft
groeien. Binnenkort zullen er een
miljoen scooters in Nederland rijden. Begrijpelijk want de scooter
heeft veel voordelen. Hij is betaalbaar, je hebt geen last van files en
je hebt geen parkeerplaats nodig.
Daarenboven ben je veelal sneller
ter plekke dan met het openbaar
vervoer of op de fiets. De scooter is
met name voor jongeren interessant
omdat je er al vanaf je zestiende op
mag rijden.
En dat blijkt ook, want bijna een
kwart van de in totaal gereden
afstand wordt afgelegd door 16- en
17-jarigen. De scooter is dan ook een
zeer populair vervoermiddel onder
jongeren. Maar de scooter heeft een
keerzijde. Het ding is zeer vervuilend.
CO2 en fijnstof tast de luchtkwaliteit
plaatselijk in ernstige mate aan. Één
op de vijf bewoners van de stad
geven aan dat ze last hebben van de
herrie. De e-scooter lost die problemen
op. En als de energie-bedrijven voldoende groene stroom leveren is hij
voor een groot deel milieu-neutraal.
Maar jongeren kiezen nog niet voor
de e-scooter. Reden voor de NSG er
voor te zorgen dat daar verandering
in komt.

Campagne

Met steun van de overheid start de
NSG in september een campagne om
jongeren te stimuleren een stille schone
elektrische scooter aan te schaffen in
plaats van een vervuilend luidruchtig
exemplaar.
Centraal in deze campagne staat
een actiesite waar jongeren informatie kunnen vinden over de e-scooter.
Daar kunnen ze zich inschrijven om
gratis enkele dagen op een e-scooter
te rijden. Want ervaren is geloven.
Om van dit aanbod gebruik te kunnen
maken moeten ze een korte motivatie
geven waarom dat juist aan hem/
haar besteed is. Om de e-scooter te
kunnen winnen moet de uitgekozen
jongen of meisje zijn of haar ervaring
(reportage) op de website plaatsen
met tekst, foto’s en/of video. De scooter wordt na enkele dagen doorgegeven aan een leerling van een andere
school binnen de regio. Na afloop
van de 10 weken kunnen jongeren

Leerlingen van het ROC Tilburg toonden een e-scooter tijdens een intermezzo
op de NSG geluidshinderdag

gedurende 2 weken stemmen op de
leukste reportage. De inzending met
de meeste stemmen wint de scooter.

Omdat de jongeren zelf inhoud aanvullen ontstaat een voor hen levendig
en attractieve website.

NSG zoekt partners
We starten op enkele scholen in
Utrecht, maar andere steden worden
uitgenodigd mee te doen.
Gemeenten en provincies
Verduurzaming van de leefomgeving
binnen de gemeente is een belangwekkend thema ook voor de provincies.
Daarom kunnen gemeenten en provincies de NSG campagne steunen. Dat
kan financieel, maar ook publicitair en
meer praktisch, zoals het aanbieden
van stimuleringsregelingen ten tijde van
en na de campagne, hulp bij het benaderen van scholen zich aan te sluiten bij
dit initiatief, plaatsing van oplaadpunten
bij scholen in samenwerking met een
energieleverancier. Hoe meer gemeenten meedoen hoe groter het bereik
van de campagne. Als een gemeente
gebruik wil maken van de middelen die
worden ontwikkeld t.b.v. de campagne
neem dan contact op met de NSG.
Scholen
Om jongeren ervan te doordringen dat
er een schoner en stiller alternatief is
voor de brandstof scooter kunnen scholen actief mee doen aan de e-scooter

campagne door communicatiemiddelen in en van de school te plaatsen
(posters en eigen middelen zoals de
schoolkrant, schoolwebsite en email),
het plaa.tsen van een oplaadpunt bij de
school (in samenwerking met gemeente
en energieleverancier).
Sponsors
Er is volop ruimte voor sponsors die de
campagne willen steunen. Met potentiële sponsors wordt in nauwe samenwerking bepaald op welke manier
zij kunnen en willen participeren. Te
denken valt bijvoorbeeld aan een energieleverancier of een verzekeringsmaatschappij.
Dealers en importeurs
Een lokale dealer of landelijke importeur kan de e-scooter campagne steunen
door te participeren in de campagne
door ruimte te kopen in de middelen
van de campagne of eigen middelen
ten behoeve van de campagne te verstrekken.
Wilt u aanhaken wees er dan snel bij,
want de campagne start half september.

