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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 onge-
wenst geluid.
Sponsors wordt de gelegenheid 
geboden mee te denken in de proces-
sen waaraan de NSG deelneemt en 
uiteraard wordt aan de buitenwereld 
kenbaar gemaakt wie de NSG op 
deze wijze steunt. Zo wordt uw beeld-
merk of logo gepresenteerd op NSG-
geluidshinderdagen 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

www.acoutronics.com

40 JAAR NSG

Schoolpleinen
Een schoolplein is bedoeld om op 
te kunnen spelen. Daarbij maken 
de schoolkinderen vaak heel veel 
geluid. Om die reden is het verstan-
dig schoolpleinen niet te dicht bij en 
zeker niet aan de geluidsluwe, c.q. 
tuinkant van woningen te situeren. De 
wetgever heeft dat onderkend, want 
alleen in gevallen waar een school-
plein is afgeschermd van de stads-
drukte zijn geluidgrenzen toepasbaar. 
In alle andere situaties wordt mense-
lijk stemgeluid niet meegenomen in de 
beoordeling van ongewenst geluid. 
Zo stond het - in wat andere bewoor-
dingen - in het Activiteitenbesluit van 
de Wet milieubeheer. Onder druk 
van de Tweede Kamer heeft minister 
Cramer bepaald dat ook in het geval 
een gemeente het onzalige idee heeft 
schoolpleinen en kinderopvangcentra 
achter woningen te situeren bewoners 
niets meer mogen zeggen over de 
herrie van spelende kinderen. Dat 
haalde volop het nieuws. De NSG 
werd gevraagd om commentaar in de 
krant en op de radio. Sommige slech-
te krantenlezers en radioluisteraars 
dachten dat de NSG tegen spelende 
kinderen is. ‘Hate mail’ bevuilde 
onze mailbox. De minister hield haar 
mond. 

HSL 
Het regende klachten toen de eerste 
treinen op het hogesnelheidsspoor 

tussen Rotterdam en Schiphol gingen 
rijden. Actiecommite’s werden opge-
richt, gemeentebesturen spraken over 
misleiding en Kamervragen werden 
gesteld aan de verantwoordelijke 
minister. Voor de NOS camera zei 
Eurlings dat alles binnen de gestelde 
geluidgrenzen bleef. Daaraan twijfelde 
menig bewoner. Hoe kon hij dat zeg-
gen zonder ‘echte’ metingen? En als 
dat al het geval zou zijn dan is er iets 
mis met de regelgeving. Een bewoners-
groep (Stichting Stop Geluidsoverlast 
HSL) zocht contact met ons en wij 
legden uit hoe de regelgeving op 
dit op punt in elkaar steekt. Daarbij 
spraken wij onze verwondering uit 
dat pas na een jaar bekeken wordt of 
aan de geluidvoorschriften is voldaan, 
zoals kennelijk in het Tracébesluit is 
vastgelegd. Met actuele meetbare 
kengetallen van passerende treinen en 
het spoorboekje kan nu al heel goed 

worden nagegaan of Eurlings gelijk 
heeft. Hij (Prorail) gaf TNO opdracht 
een en ander in beeld te brengen. 
Toch vertrouwen de gemeentebesturen 
en bewoners deze gang van zaken 
niet. Omdat TNO snel met een resul-
taat zou komen gaf de NSG aan dat 
eerst af te wachten en niet hals over 
kop onderzoek laten uitvoeren door 
akoestische adviesbureaus zoals de 
gemeente Lansingerland van plan is 
(wordt vervolgd!).

Balkenende, Van Geel en Cramer
Het heeft er alle schijn van dat de 
CDA prominenten Balkenende en Van 
Geel persoonlijk er voor zorgen dat er 
meer herrie komt rond de racecircuits 
van Assen en Zandvoort. 
De daarvoor noodzakelijke wijziging 
van de Wet geluidhinder komt tot 
stand als uitvloeisel van de hobby 
van de minister-president. Er is sprake 
van gelegenheidswetgeving. Goede 
bescherming van burgers en milieu 
raakt uit het zicht. Pieter van Geel, 
CDA-fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer, en voormalig staatssecretaris 
van milieu bracht een werkbezoek 
aan het TT-circuit. Balkenende liet zich 
rondrijden in een raceauto op het 
circuit van Zandvoort. Hij is dol op 
raceauto’s.
Minister Cramer heeft het over een 
noodzakelijke ‘verheldering van de 
regelgeving’, wat neer komt op meer 
herrie. (vervolg op pag. 3)

IN BEELD

40 jaar NSG
Op 24 maart 2010 is het 40 jaar 
geleden dat de NSG werd opgericht. 
Destijds werd de hoofddoelstelling 
geformuleerd: geluidshinder-
bestrijding. Dat is dan ook het 
hoofdthema van deze dag! 

Wat en hoe werkte 40 jaar geleden 
de geluidshinderbestrijding, hoe is 
het de afgelopen jaren vergaan en 
wat brengt de toekomst.

Programma
Het programma is nu nog niet volledig 
bekend. Hier een paar onderdelen 
onder voorbehoud:
• Openingswoord door een oud-minis-

ter van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer. 

• Wet geluidhinder, verleden tot heden 
door iemand die het allemaal heeft 
meegemaakt.

• Geluidshinderbestrijding in de prak-
tijk door iemand uit gemeentelijke 
kring

• Geluidshinderbestrijding vanuit de 
EU door onze vertegenwoordiger in 
Brussel.

• Commissies Berkhout, Eversdijk en 
de tafel van Alders door een
gevleugeld spreker.

• Wat brengt ons de toekomst: wel 
of geen Wet geluidhinder, 2010 
en verder door een spreker met 
schwung.

Zoals gebruikelijk zal de dag weer 
onder de bezielende leiding staan van 
onze Victor DeConinck.
Natuurlijk is er ook weer een infor-
matiemarkt en expositie met bedrijven 
en andere organisaties. Eerdere deel-
nemers  aan onze dagen en middagen 
zullen via een persoonlijk bericht geat-
tendeerd worden op de inschrijving, 
anderen zullen de website van de 
NSG in het oog moeten houden.

Deelnameprijzen (excl. BTW)
- NSG-donateurs € 225,-
- niet-donateurs € 295,-
- studenten € 35, -

Het afgelopen jaar zijn er verschil-
lende spraakmakende geluidzaken 

gepasseerd in de media. De NSG werd 
regelmatig gevraagd om een reactie. 

Voorbeelden daarvan zijn school-
pleinen, de HSL, de racecircuits van 
Zandvoort en Assen, en meer plaat-

selijke aangelegenheden die de krant 
haalden. Hieronder zaken, die lande-

lijk aandacht trokken.

NSG Geluidshinderdag 2010
De toekomst van geluidshinderbestrijding

Oprichtingsvergadering van de NSG op het ANWB kantoor in 1970.
Aan het woord is professor Muntendam, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Sociaal 
Geneeskundigen. Hij stelde voor om het vergeten milieuaspect geluidshinder meer onder de aandacht van 
de politiek en het publiek te brengen. Vooraan de tafel zit de heer Van Veen, oud-minister van onderwijs 
en hier als vertegenwoordiger van de werkgevers. Tegenover hem helemaal aan het andere eind van de 
tafel zit professor Kosten, jawel van de Ke, karakteristiek met pijp. Naast hem zit de heer ir. Kleinhoonte 
van Os, afdelingshoofd Geluid van TNO-TPD-TH., intimi mochten hem G.J. noemen. Een man met een 
duidelijk engagement en later betrokken bij de technisch akoestische opzet van de Wet Geluidhinder.
Naast Van Veen, de man met bakkebaarden is ir. Jan van den Eijk, hoofd van het TNO Instituut Milieu 
en Gezondheid (IMG). Hij schreef het document ‘My neighours radio’, dat de grondslag vormde voor 
de geluidsisolatie van woningen in Nederland (ontwerpnorm NEN 1070 in 1952). Daarnaast zit Wim 
Hustinx, secretaris-generaal van de RAI en later initiatiefnemer voor de NSG publiekscampagne over 
burenlawaai: Laten we zacht zijn voor elkaar.



al het gestommel op de trap en lopen 
op de verdiepingsvloer. De vader des 
huizes moet vroeg naar zijn werk en 
wil op tijd naar bed. Ook hij wordt 
regelmatig in zijn slaap gestoord o.a. 
omdat de kinderen wakker worden. 
Volgens hem zijn de studenten daar-
van de oorzaak. Die doen echter 
enorm hun best om het rustig aan te 
doen. Toch wordt meester Visser te 
hulp geroepen om uitkomst te bieden. 
Omdat de leefpatronen zo verschil-
lend zijn vraagt de combinatie gezin 
met jonge kinderen met studenten in 
hetzelfde pand om problemen. Een 
belangrijke bijkomende oorzaak in dit 
geval is de zeer geringe geluidsisola-
tie van de etagewoning. Hoe rustig de 
studenten ook doen, het wordt al snel 
gehoord in de ondergelegen woning.

Maar wat bleek: nagenoeg 
de gehele buurt beklaagde 
zich over het blafgedrag 
van de hond. 

De verhuurder van de woning heeft de 
secretaris van mr. Visser desgevraagd 
laten weten dat de woning na renova-
tie voldoet aan de geluidsisolatie-eisen 
van het Bouwbesluit, waar ook nieuw 
te bouwen woningen aan moeten 
voldoen. Jan Kramer constateert ter 
plaatse dat dat niet het geval is. Koper 
en huurders zitten daarom met de 
‘gebakken peren’. De verhuurder heeft 
bij de hoorzitting verstek laten gaan. 
Voor mr. Visser zit er weinig anders op 
dan de conflicterende partijen goede 
afspraken met elkaar te laten maken. 
Tijdens de hoorzitting bleek dat daar 
goede mogelijkheden toe zijn.

Blaffende hond
Nadat één van de buren de politie 
op het dak van de eigenaar van de 
hond had gestuurd vond deze dat het 
uit moest zijn met geklaag over het 
geblaf: de hond blaft nauwelijks en is 
ook niet lang alleen buiten, betoogde 
hij. De eis luidde: meer tolerantie. 
Maar wat bleek: nagenoeg de gehele 
buurt beklaagde zich over het blaf-
gedrag van de hond. Door de afstand 
tot het huis van de klager, zo’n 50 
meter, en heel veel maskerend om-
gevinglawaai, was een geluidmeting 
niet goed uitvoerbaar bij de klager. 
Daarenboven was de hond van streek 
door alle commotie die dag. Met 
moeite was hij aan het blaffen te 
krijgen. Toen dat uiteindelijk toch lukte 
bepaalde Kramer dichtbij een piek-
niveau en op basis van berekening 
van de geometrische demping bleek 
dat het geblaf van de hond alleen 
voor de woningen dichterbij dan 50 
meter bepaalde geluidgrenzen te over-
schrijden. Geen directe reden de hond 
het zwijgen op te leggen. Maar als de 
hond vaak langdurig blaft wordt voor 
velen een tolerantiegrens overschreden. 
Kramer adviseerde mr. Visser dan ook 
grenzen te stellen aan de tijdsduur. 
Tijdens de hoorzitting sprak de buurt 
haar tevredenheid uit over de wijze 
waarop nu met de hond wordt omge-
gaan. In het vonnis kan het volgende 
worden vastgelegd: doe de hond naar 
binnen als hij langer dan een kwartier 
blaft overdag en langer dan vijf minu-
ten ’s avonds. Laat hem nooit alleen 
thuis in de tuin.

Kraaiende haan.
In een Zeeuws dorp bestaat grote 
onmin tussen twee gezinnen. Tijdens 
het locatiebezoek ‘s morgens in alle 
vroegte en tijdens de hoorzitting 
komen verschillende ergernissen langs, 
zoals de schutting, de bomen, de 
gemeenschappelijke poort met pad, 

maar de kwestie spits zich toe op de 
haan. Het gezin met de haan woont 
er pas kort en heeft vrijwel direct kip-
pen aangeschaft. De eerste haan is 
al gauw, naar het zich laat aanzien, 
een natuurlijke dood gestorven. Nooit 
een klacht over vernomen. De klachten 
kwamen toen er een nieuwe kwam dit 
voorjaar. Het is vooral de nerveuze 
vrouw van het gezin met jonge kin-
deren die geëmotioneerd uitvalt naar 
haar kalme buren. Zo zouden de kin-
deren ‘s morgens wakker worden door 
het gekraai. Toch wordt de haan pas 
na acht uur vrijgelaten uit zijn nacht-
hok. Daarin kraait hij ondanks de 
verduistering. De kippen hebben alle 
vrijheid in het zeer diepe tuin van ca. 
65 meter. Op basis van geluidsme-
tingen en berekeningen komt Kramer 
tot de conclusie dat de geluidsniveaus 
in de kinderslaapkamer te laag zijn 
om ontwaakreacties op het conto van 
de opgesloten haan te schuiven. Het 
nachthok staat op een afstand van 
ca. 45 meter van de slaapkamer van 
de kinderen met het raam op ventila-
tiestand. Zodra de haan buiten is zijn 
de geluidniveaus zo hoog dat gekraai 
als zeer hinderlijk moet worden beoor-
deeld als hij dichterbij komt. In het 
vonnis kunnen twee zaken worden 
vastgelegd:

1. De haan moet tot een bepaald 
tijdstip in het verduisterd nachthok 
worden gehouden.

2. Een afrastering moet er voor zorgen 
dat de kippen achterin de tuin 
worden gehouden, zodat de 
afstand tot de zithoek in de buurtuin 
meer bedraagt dan 30 meter.

Uitzenddata
De uitzendingen van het Tv-program-
ma zijn altijd op dinsdagavond. Als u 
ook benieuwd bent naar het oordeel 
van mr. Visser in deze burenlawaai-
kwesties, stuur dan een e-mailtje naar 
de NSG en wij laten u weten wan-
neer het bewuste programma wordt 
uitgezonden. Op de website van de 
Rijdende Rechter kunt u de volledige 
vonnissen bekijken.

Voor drie geluidskwesties zijn nu de 
televisieopnamen gereed. De uitzen-
ding ervan is gepland voor de ko-
mende winterperiode en het voorjaar. 
Volgens de programmamakers zullen 
er nog wel een aantal geluidszaken 
bij komen dit of het komende seizoen, 
want lawaai is de meest voorkomende 
ergernis tussen buren. Hier een kort 
verslag van drie zaken, die bij de 
NCRV op plank liggen. Bij het ter 
perse gaan van dit blad was het 
vonnis nog niet beschikbaar. 
Jan Kramer geeft een voorzetje.

Studentenhuis.
De bovenste etage van een dertiger-
jarenwoning in Rotterdam wordt 
bewoond door drie keurige Delftse 
studenten. Zij huren de woning. Daar 
onder woont een gezinnetje met drie 
kleine kinderen. Zij hebben de woning 
gekocht van de verhuurder. Vader 
en moeder zeggen dat hun kinderen 
regelmatig gewekt worden door voor-

Meer verkeer betekent meer geluid. 
Meer geluid in de woonomgeving 
betekent meer hinder en meer 
gezondheidsschade. Mensen ervaren 
stress, functioneren minder goed en 
worden ziek. Aan dit groeiend pro-
bleem moet een halt worden toege-
roepen. De meest doeltreffende wijze 
is bronnen stiller te maken en waar 
mogelijk de volumegroei te beperken. 
Wat betreft bronmaatregelen is dat 
voor de rijksinfra gebeurd door het 
Innovatieprogramma Geluid (IPG) op 
te zetten. Dit heeft veel opgeleverd. 
Maar ook binnen de steden en 
dorpen kan het stiller!

Door de ministeries van VROM en 
V&W wordt gewerkt aan een actiever 
bronbeleid voor het wegverkeer. O.a. 
door het project ‘Veilige, zuinige en 
stille banden’ en het programma ‘IPG 
Stedelijk’.
Plaatselijke overheden kunnen ook 
heel veel doen. Beginnend met het 
geven van het goede voorbeeld bij de 
aanschaf van het wagenpark of door 
een goed doordacht verkeerscirculatie-
plan waarbij lawaai prioriteit heeft of 
de realisering van een stille woonwijk 
en het creëren of beschermen van stille 
plekken in de stad; plaatsen waar 
mensen kunnen bijkomen van de hec-
tiek op straat. 
Het programma ziet er – voorlopig - 
als volgt uit: 

12.30 uur 
Ontvangst, registratie en quicklunch

13.30 uur
Welkomstwoord door een 
vertegenwoordiger van de NS

NSG Geluidshindermiddag: 21 dec. 2009
Op weg naar een stiller (stedelijk) Nederland 
Bronbeleid (wegverkeer).
Plaats van handeling: NS-Trefpunt in Utrecht.

13.40 uur 
Opening door dagvoorzitter drs. 
Miriam Weber (Hoofd bureau geluid 
DCMR en bestuurslid NSG)

13.45 uur 
De kaders van het bronbeleid in de 
EU en Nederland door Henk Wolfert 
van DCMR

14.15 uur
Project ‘Veilige, Zuinige en Stille 
banden’ door een vertegenwoordiger 
van SenterNovem

14.50 uur Pauze

15.15 uur
Effecten van een meer gelijkmatige 
verkeersstroom en Motorgeluid vs 
band/wegdek geluid door ing. Hans 
van Leeuwen van DGMR
15.50 uur
Innovatie Programma Geluid Stedelijk 
door Toon Giele van het ministerie van 
VROM

16.25 uur
Afsluiting door de dagvoorzitter 

16.30 uur
Afscheid met een hapje en een drankje

17.00 uur Einde bijeenkomst

Aanmelding
Aanmelding bij voorkeur via de 
NSG-website (www.nsg.nl).
Na aanmelding ontvangt men een 
bevestiging per e-mail en een nota 
per post. 
Kosteloze annulering is mogelijk tot 
uiterlijk 14 december 2009.

Deelnameprijzen (excl. BTW):
NSG-donateurs € 175, -
Niet-donateurs van € 235, -
Studenten € 25, 

De rijdende rechter

Velen zullen het Tv-programma de 
Rijdende Rechter kennen: mr. Frank 
Visser beslecht als ‘bindend adviseur’ 
burenruzies en andere conflicten. Met 
enige regelmaat draait het om geluid. 
Zo was de NSG in de persoon van 
adviseur Jan Kramer in het verleden 
als getuige-deskundige opgeroepen 
bij verschillende zaken. Zoals piano-
spelen, windgong (tingeltangel) en 
muziek in de tuin. Na enig zoeken op 
de website van de Rijdende Rechter 
kan je het vonnis terugvinden. 
Jan Kramer is inmiddels de vaste 
geluidsdeskundige van meester Visser. 
Zo ook voor het lopende Tv-seizoen. 

(vervolg van voorpagina)
Het is dieptriest dat door een wijziging 
van de landelijke regelgeving de aan 
de circuits in Zandvoort en Assen al 
jaren gegunde extra geluidsruimte 
nu nog eens verder uitgebreid gaat 
worden. De vraag is of beide betrok-
ken provincies wel voldoende inzicht 
hadden in de consequenties toen zij 
instemde met de versoepeling van de 

milieuvergunningen. Door de Raad 
van State werden ze toen teruggefloten 
omdat de Wet geluidhinder er niet in 
voorzag. 
Triester wordt het, nu nota bene de 
minister van milieu overgaat tot ver-
soepeling van de regelgeving omdat 
is gebleken dat de Raad van State 
bedoelde versoepeling in de milieu-
vergunningen voor Zandvoort en 

Assen ontoelaatbaar vindt. 
De regeringspartijen stemmen in met 
de wijziging. Het CDA laat weten
dat bezien moet  worden of - net als 
Assen en Zandvoort - nu ook motor-
crossterreinen meer lawaaidagen 
kunnen krijgen. De CU plaatst een 
bemoedigende toon en hoor je niet 
over zondagsrust en de PvdA houdt 
gewoon helemaal zijn mond. 


