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Vliegverkeer boven Europa

Vliegtuiglawaai
Vliegen heeft, zeg de laatste veertig jaar, een enorme
vlucht genomen.
Dat blijkt o.a. uit het radarbeeld hierboven. Getoond
wordt het vliegverkeer op een gewone werkdag in
oktober, zo rond een uur of vijf.
Lawaai van vliegtuigen is een beperkende factor
voor de verdere groei van vliegvelden in Nederland.
Niet alleen bewoners rond Schiphol verheffen hun
stem, ook rond de andere grotere luchthavens zoals
Rotterdam The Hague Airport, Vliegveld Eindhoven,
vliegveld Maastricht-Aachen. Bewoners beginnen te
beseffen dat ze onjuist worden of zijn ingelicht.

fouten in de berekende geluidscontouren ontdekten. Zonder al
te veel onderzoek werd tot de bouw van groot vliegveld Lelystad
besloten. Geen behoorlijk onderzoek naar de aan- en uitvliegroutes in combinatie met de Schiphol routes. De omgeving van
Lelystad ging onderzoek doen en kwam er al snel achter dat een
paar zaken wat al te gemakkelijk waren afgedaan. Routes waren
iets te mooi voorgesteld, of ontbraken, het te verwachten geluid
bleek van een vliegtuig zonder vracht en die vliegt niet zo lang. De
gemaakte fouten vielen allen uit in het voordeel van het vliegen.
Later kwam daar nog eens overheen dat het relatief rustige testvliegtuig bij de demonstratievlucht meer geluid produceerde dan
in de berekeningen was ingevoerd.

Heel duidelijk kwam dat aan het licht bij de ontwikkelingen rond

Een blik op de NSG-website in de rubriek Geluid in het Nieuws

de transformatie van Lelystad Airport. Het waren bewoners die

laat zien wat er passeert aan argumenten, de onrust neemt toe.
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Spotgoedkoop
Het is geen wonder dat heel wat mensen het vliegtuig
kiezen, want het is spotgoedkoop. Een vergelijkbare reis per
trein of auto kost al gauw vijf tot tien keer zoveel. En dat is
raar. Treinreizen veroorzaken milieuschade en overlast. Reizen per auto doen dat ook, maar erger. Toch vallen beide
in het niet in vergelijking met de luchtvaart, die verreweg
de grootste schade en overlast veroorzaakt. Vliegreizen
veroorzaken onder meer klimaatverandering, aantasting
van de lokale luchtkwaliteit (o.a. NOx), water- en bodemvervuiling, geluidshinder, geurhinder, oppervlaktegebruik en
veiligheidsrisico’s.
Wanneer ‘de vervuiler betaalt’, zou je verwachten dat vliegen
dus veel duurder is dan de andere twee. Maar dat is niet zo.
Een deel van de verklaring van deze paradox werd gegeven
door de verontwaardigde president-directeur van het Nederlandse spoorwegbedrijf ProRail, Pier Eringa, in de Volkskrant:

Op elk goedkoop vliegticket betaal je
via de inkomstenbelasting een forse
toeslag.

‘Vliegen is internationaal - daarom zit er geen accijns op
kerosine en betaal je geen btw op vliegtickets - en treinen
is nationaal, daar komt het op neer. Vliegen wordt jaarlijks
indirect met miljardensubsidies gesteund: op elk goedkoop
vliegticket betaal je via de inkomstenbelasting een forse
toeslag.’
Inderdaad wordt reizen per trein in de internationale weten regelgeving beschouwd als nationaal: zelfs de internationale treinen. En dus zijn btw en brandstofaccijnzen opgenomen in de prijs van de treinkaartjes, bijvoorbeeld die voor
een reis van Amsterdam naar Barcelona.
Kennelijk is de lobby van de luchtvaartindustrie sterker
geweest, want wereldwijd - ook binnen de EU - worden
vliegreizen die landsgrenzen passeren als internationaal
beschouwd, en hoeft erover geen btw of accijns afgedragen
te worden.
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Minder hinder?
Schiphol loopt tegen de vastgelegde limiet van 500.000
vluchten per jaar aan. Van die limiet wil Schiphol af: een
beperkte groei tot 540.000 moet kunnen, zo meent men.
Omwonenden praten liever over krimp.
Tegelijkertijd gaat men vluchten uitfaseren naar regionale
velden. Lelystad Airport is inmiddels omgebouwd om vakantievluchten te gaan herbergen. Men meent zo de hinder
te beperken. Daarbij wordt de hinder uitgedrukt in aantallen
woningen: hoe minder geluidbelaste woningen, hoe minder
hinder. Inderdaad: op de Veluwe wonen minder mensen
dan in Amsterdam. Maar minder hinder?
Toen in de zeventiger jaren de Wet geluidhinder tot stand
kwam werd een grenswaardenstelsel in gebruik genomen
waarbij in het buitengebied strengere normen werden ge-

hanteerd: een nieuwe weg daar mag minder lawaai maken
dan een weg in de stad. Logisch: wonen mensen rustig dan
moet je dat beschermen.
Bij vliegtuiglawaai worden de zaken omgedraaid: meer
vliegtuigen over rustige gebieden betekent minder woningen en dus minder hinder. Vliegtuiglawaai is dan ook geen
onderdeel van de Wet geluidhinder.

In zee
Schiphol kan niet verder groeien op de huidige locatie in
de Haarlemmermeer. Het draagvlak onder omwonenden is
gereduceerd tot nul. Een ’dependance’ in zee voor de kust
van IJmuiden is voor de bewoners de enige bespreekbare
groei-optie.
En ze worden op hun wenken bediend. Want Nederlandse
waterbouwers zien de Noordzee als een nieuw werkterrein.
Er zijn schetsen met uitgewerkte plannen.
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Nederland heeft met zijn relatief ondiepe Noordzee een
pracht mogelijkheid voor een vliegveld. Kabinet ‘Kok’ heeft
zo’n vliegveld al eens op de kaart gezet. Het plan werd
afgeblazen. Want te duur. Ja, het kost wat. In het dagblad
Trouw (30-11-2018) houdt Guus Berkhout, emeritus hoogleraar geluid van de TU Delft, een warm pleidooi voor deze
‘oplossing’, Hij plaats de kosten naast de ‘winst’. De kosten
bedragen rond de 25 miljard. Daar tegenover staat een
gigantische sprong vooruit in leefkwaliteit voor zo’n miljoen inwoners. Bestaande woningen stijgen in prijs, grond
voor nieuwe woningen komt beschikbaar. Berkhout komt
zodoende uit op een financiele ‘winst’ van 90 miljard euro.
Zijn advies: ‘nu doorzetten’.
Het huidige kabinet heeft, in al haar wijsheid, besloten om
de overlast over het hele land uit te smeren.

Elektrisch dan?
EasyJet ambieert gebruik te gaan maken van elektrisch
aangedreven vliegtuigen. Volgens het bedrijf moet tegen
2027 de eerste elektrische passagiersvlucht plaatsvinden.
Een reëel alternatief is het niet: het gaat om toestellen met

een actieradius tot 500 km met weinig passagiers. Voor de
afstanden tot 1000 km kies je voor de trein. Geluidloos zijn
ze evenmin; ze maken veel meer lawaai dan een windmolen.

Vliegangst
De angst slaat je om het hart bij de getallen over de groei
van het vliegverkeer.
In 2008 – het begin van de kredietcrises – vervoerden
vliegmaatschappijen in Nederland bijna 50 miljoen
passagiers; vorig jaar waren dat er bijna 80 miljoen.
Wereldwijd toont de International Air Transport Association (IATA) in de jaren zestig niet meer dan 100 miljoen
vliegpassagiers. Het eerste miljard werd pas gehaald in
1987 en het tweede in 2005. Maar net in acht jaar- in
2013 - werd de grens van 3 miljard bereikt. Over minder
dan twintig jaar - in 2035 - zullen 7 miljard mensen een
vliegtuig pakken. Hoe kunnen we al die mensen boven de
wolken krijgen? Boeing en Airbus geven het antwoord: het
aantal toestellen met meer dan 100 stoelen verdubbelt de
komende twintig jaar, van 21.450 in 2018 naar 48.000.

De foto hierboven toont een ‘helder blauwe’ lucht op een mooie
nazomerdag in oktober genomen langs de IJssel bij Deventer.
Condensstrepen schermen de zon af. Niemand maakt er zich druk om.
U wel? [Foto Jan Kramer]
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Nederlandse Technische Afspraak (NTA)
voor geluiddempende ondervloerproducten
NTA 5098 introduceert geluidlabels
BETONVLOER

HOUTEN VLOER

REDFLOOR MET LVT CLICK 4 - 5 MM
OP EEN BETONVLOER

CONTACTGELUIDREDUCTIE

NEN: NTA 5098

Wie parket of laminaat wil leggen in zijn woning kan een
hele studie maken over vloer, ondervloer, dikte, decibellen,
onderzoeksmethoden, ΔLw en ΔLlin. Met de komst van het
NTA geluidslabel is dat niet meer nodig. Decibellen worden
niet getoond. Het gaat om het aantal sterren. Die staan op
het label. Dat label kan de leverancier op zijn product ‘plakken’. Het aantal sterren op het label wordt bepaald op basis
van laboratoriumonderzoek.

Figuur 1: Het eerste geluidlabel voor het product Red Floor van de firma Unifloor

Reglementen
Om de kans op hinder te verminderen staat in een huurcontract of splitsingsakte, of in een reglement van een
Vereniging van Eigenaren, vaak een clausule over de geluiddempende werking van een te kiezen bedekking. NTA
5098 ‘Geluidlabeling van producten voor vloerafwerking’
bevat een tekst voor in het huurcontract of reglement,
die simpel naar een aantal sterren verwijst. Een product
met vijf sterren isoleert het best, een product met één
ster isoleert nauwelijks. Bij de sterren staat vermeld voor
welke combinatie dat geldt. De isolatie is namelijk afhankelijk van de combinatie van de topvloer en het type
ondervloer.
De NTA is gemaakt met een groot aantal fabrikanten van
vloerbedekking en ondervloeren. Deskundigen, zoals de
NSG, hebben eraan mee gewerkt.
Het Nederlands Normalisatie-instituut in Delft (NEN)
begeleidde het proces en heeft begin dit jaar NTA 5098
gepubliceerd. Een beheercommissie zorgt voor de afhandeling van vragen en klachten. Daarin participeert de
NSG.

NSG-keurmerk en NTA
In de jaren negentig introduceerde de NSG de eis dat
bedekkingen op vloeren de contactgeluidisolatie met
10 dB moet verbeteren. Zodoende wordt de kans op
hinder wezenlijk verkleind als in een bovengelegen
woning gelopen wordt met hard schoeisel. Deze eis is nu
algemeen gangbaar.
In NTA 5098 wordt VVE’s en verhuurders geadviseerd
een product te kiezen met een label met drie sterren. Bij
drie sterren wordt de 10 dB-eis bereikt. Dat betekent dat
een product met een NSG-keurmerk vanzelfsprekend een
NTA-label met drie sterren mag dragen.

Bij een aanvraag voor een NSG-certificaat met bijhorend
keurmerk zal de NSG daarop wijzen. Zo heeft het product
Redfloor, dat hier als voorbeeld wordt getoond, niet alleen
een NTA-label, maar ook een NSG-geluidkeurmerk; zie
figuur 2.
Zolang verhuurders en VVE’s hun reglementen niet hebben
omgezet in het sterren-systeem zal het NSG-keurmerk een
taak behouden.
Figuur 2: NSG-keurmerk en certificaat
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Loopgeluid en oude etagewoningen
Loopgeluiden in woningen is de meest voorkomende vorm van burenlawaai. Vooral in oude
etagewoningen met houten woningscheidende
vloeren is het vaak een probleem.
Bewoners moeten daar iets aan doen. Velen menen dat de bovenburen hun vloer moeten aanpassen. Zij immers lopen over hun vloer.
Misverstand
Men denkt er goed aan te doen onder parket of laminaat
veerkrachtig plaat- of foliemateriaal aan te brengen. Ook de
benedenburen denken dat dat een goed idee is. De gedachte daarbij is dat loopgeluid de onderliggende vloer dan niet
kan bereiken. Inderdaad, voor midden en hoge tonen klopt
dat min of meer; voor lage tonen gaat dat verhaal niet op.
Er is geen verbetering of zelfs verslechtering. De reden
daarvan is dat de veerkrachtige onderlaag bij de lage tonen
het parket of laminaat ‘gewoon’ akoestisch ‘verbindt’ met
de lichte vloerplanken. Bij een bepaalde toon treedt ook
nog eens resonantie op. Als er gelopen wordt gaat de
vloer dreunen. Dat komt mede omdat vloer met plafond
uit relatief lichte materialen bestaan en de totale opbouw
van de vloer stijfheid mist. Zo’n vloer kan bij de lage tonen
makkelijk in beweging worden gebracht. Bij de buigstijve
betonvloeren treedt dat effect veel minder op.
Om die reden werken verende onderlagen onder harde
bedekkingen bij oude etagewoningen averechts. De NSG
krijgt daar dagelijks vragen over.
Op de NSG-website wordt het in beeld gebracht. Bekijk de
video verende vloeren.
Wat moeten de bovenburen doen?
In plaats van een verende onderlaag kan beter gekozen
worden voor een harde zo zwaar mogelijke uitvlakkende
onderplaat: hoe zwaarder, hoe beter. Dat kan ieder plaatmateriaal zijn. Zijn er toeslagstoffen toegevoegd die het
materiaal verzwaren dan heeft dat de voorkeur. Het product
Jumpax van de firma Unifloor is zo’n product.
Houten vloeren zijn niet vlak. Voor een stevige onderlaag is
het daarom verstandig de vloer uit te vlakken met materialen die zich voegen naar de onregelmatigheden. De firma
Unifloor heeft daarvoor een product ontwikkeld dat bestaat
uit cementgebonden houtkorrels. Men noemt het Ecopearls.

Ecopearls,
20 mm met
board +
laminaat

Laminaat op
veerkrachtige
plaat

Figuur 1: Verbetering van de contactgeluidisolatie in dB’s
als functie van de toonhoogte (octaafbanden).

Het product is onderzocht in het akoestisch laboratorium
van de firma Peutz. Het resultaat is verrassend goed.
Figuur 1 hiernaast brengt het in beeld: Ecopearls met
boardplaat wordt vergeleken met laminaat op een veerkrachtig ondervloerproduct. Bij de lage tonen (octaafbanden
met middenfrequenties 63 en 125 Hz) presteren de korrels
veel beter. Bij de octaafband van 63 Hz laat het verend
gelegde laminaat nog eens een verslechtering zien.
Hoewel bij de hoge tonen het product met Ecopearls
minder scoort dan verend gelegd laminaat is dat geen groot
bezwaar.
Ten eerste niet, omdat de isolatie bij die tonen al goed genoeg kan zijn (afhankelijk van de kwaliteit van het plafond)
en ten tweede omdat de bovenburen zachter schoeisel
kunnen dragen.
Doen ze dat laatste bij verend gelegd laminaat dan werkt
dat averechts; men loopt dan soms meer te stampen en
bevorderen op die manier de opwekking van lage tonen.

NSG Nieuws | december 2018 | 7

Uitgedrukt in de eengetalsaanduiding ∆ Llin1 leveren de
korrels een verbetering van 16 dB t.o.v. de kale houten
draagvloer2. Dat heeft ertoe geleid dat dit product een NSG-keurmerk verdient. Het certificaat wordt getoond in figuur 2.

Leg daarom geen parket of laminaat op een verend ondervloerproduct bij houten basisvloeren.
Alle NSG gecertificeerde ondervloer producten vindt u op
de NSG- webpagina: ondervloerproducten.

Wat moeten de onderburen doen?
De onderburen vergissen zich als ze het probleem in z’n
geheel afschuiven naar de bovenburen. Als je kiest voor
een oude etagewoning moet je je realiseren dat het probleem van een geringe geluidsisolatie zich kan voordoen:
dat is een gezamenlijk probleem. De oplossingen aan de
bovenkant van de vloer leveren veelal meer nadelen op
dan een oplossing aan de onderkant van de vloer: het plafond. Daar zijn oplossingen voldoende en die hebben niet
als nadeel dat de indeling van de woning veranderd moet
worden en andere aanpassingen nodig zijn. Een vrijdragend
plafond op ruime afstand van het oude plafond heeft de
voorkeur. Gekozen kan worden voor een plafond, zoals dat
getoond wordt in figuur 3. Kies in zo’n geval voor een dubbele gipsplaat; koud op elkaar, dus zonder tussenliggende
ruimte tussen de beide gipsplaten.
1)

Een verbeteringswaarde die in Nederland wordt toegepast.

2)

Figuur 2: NSG-certificaat voor Ecopearls

Lage tonen
Bij de lage tonen heeft een houten vloer een geringe
geluidisolatie. Juist daar wordt verbetering verlangd. Zoals
gezegd presteren parket of laminaat op verende ondervloerplaten op houten vloeren veel minder goed dan op
betonvloeren. De reden daarvan is dat bij houten vloeren
de lage tonen dominant zijn. In dat toongebied vindt bij
verend gelegd parket of laminaat geen verbetering plaats,
veelal zelfs een verslechtering.

Figuur 3: voorbeeld van een metal stud plafond met
gipsplaten

Een geluiddempende ondervloerplaat getest op een
betonvloer met een ∆ Llin = 10 dB presteert op een houten
vloer niet meer dan 5 dB. Zo bezien is Ecopearls meer dan
10 dB beter dan verend gelegd parket of laminaat. Bedenk
voorts dat de eengetalsaanduiding ∆ Llin de lage toon van
63 Hz octaafband niet in beeld brengt. Dat betekent dat
Ecopearls in de beoordeling van hinder door loopgeluid
nog meer de voorkeur heeft.
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Kan of wil je het plafond niet verlagen, verwijder dan het
oude plafond. Het nieuwe plafond kan zodoende worden bevestigd aan balkjes (hangers) die tussen de oude
bestaande balken van muur tot muur ‘meelopen’ en net
iets lager uitkomen. Daardoor is het nieuwe plafond niet
verbonden aan de vloerbalken.
Als het plafond openligt is het verstandig de oude balken
te verstijven. Dat kan door aan de zijkanten klampen te
schroeven of er kan tegen de onderkant van de balk een
stevige metalen strip worden geschroefd.
Verstijving van de ‘oude’ vloer gaat trillen en dreunen tegen.
De vloer wordt ook steviger.
Daarna breng je het verlaagde plafond aan. Een instructief
filmpje toont een video van de firma Gyproc.

Renovatie
Met enige regelmaat krijgt de NSG vragen over dreunende
vloeren bij gerenoveerde panden of bij oude panden met
een herbestemming; ook bij woningen in houtskeletbouw
kan het probleem zich voordoen. Bij vernieuwbouw wordt
nogal eens - ten onrechte - gekozen voor de bovenkant
van de vloer. Dan worden – vaak wat zwaardere – verende
bovenlagen gekozen, bijvoorbeeld Fermacell Estrich op een
centimeter glas- of steenwolplaat. De optredende resonantie (massa-veer-systeem) ligt weliswaar bij een lagere toon

dan bij een verend gelegd laminaat, maar toch! Nog meer
fout gaat het als de bewoner op zo’n vloer nog eens verend
laminaat of parket toepast.
De ingreep van een verende gelegde zware bovenvloer
heeft ingrijpende consequenties in de bovenwoning. Zo
wordt de vloer vele centimeters hoger; deuren, dorpels,
keukens etc. zitten in de weg. Een simpele minder hoge
vloerverzwaring, samen met een verlaagd plafond is bij de
lage tonen altijd beter. En veelal minder ingrijpend.
Kies je - om wat voor reden - toch voor de bovenwoning,
neem dan een betonvloertje op Lewisplaten. Die platen
vormen de drager voor de betonvloer, waardoor de vloer
niet over het totale vloeroppervlak gedragen wordt op de
oude vloer: de vervelende verende onderlaag ontbreekt.
Viltstroken worden aangebracht op de plaats van de balken.
Figuur 4 toont een dergelijke constructie.
Voor de midden en hoge tonen kan volblazen met glaswol
of papierpulp enig soelaas bieden. Voor de lage tonen zijn
deze producten minder doeltreffend.
Een verlaagd plafond op dunne latten tegen het oude
plafond werkt averecht bij de lage tonen.
In het NSG-boekje over isolatie van vloeren (en plafonds)
staan meer voorbeelden.

Figuur 4: betonvloer op zwaluwstaart profielplaat
van de firma Reppel

Nog meer fout gaat het als de
bewoner op zo’n vloer nog eens
verend laminaat of parket toepast.
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Oproep aan de Rijksoverheid
Intensiveer
het geluidsbeleid

dan 55 dB geluid op de gevel en het dak te verduren krijgt.
Dat zijn bijna drie miljoen huizen.
De grenswaarden voor lawaai die Nederland hanteert zijn
dan ook veel ruimer dan de WHO adviseert. Zie de verschillen in onderstaande tabel.

Dit najaar presenteerde de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) haar ‘Environmental Noise Guidelines for
the European Region’. Daarin waarschuwt de WHO voor
een overdaad aan omgevingsgeluid. Volgens de WHO kan
dit leiden tot onder meer chronische stress en hart- en
vaatziekten. Ruim een derde van de huizen in Nederland
staat op een te lawaaiige plek. Langsrazende auto’s, een
voorbijdenderende trein, een vliegtuig dat laag overkomt:
aan omgevingsgeluid is niet te ontsnappen. En dat is niet
goed voor je, stelt de WHO. Die komt met nieuwe, strengere richtlijnen voor lawaai. Zo mag wegverkeer volgens de
WHO niet meer dan 53 dB produceren. Treingeluid is vanaf
54 dB schadelijk voor de gezondheid. Voor vliegtuigen en
windmolens ligt de grens nog lager, op 45 dB.
Uit een analyse blijkt dat 37 procent van de huizen meer

De WHO beveelt aan om maatregelen te nemen om de
blootstelling aan weg-, rail- en luchtvaartgeluid te verminderen.
In tegenstelling tot luchtkwaliteit – de lucht wordt gelukkig
schoner in Nederland - is lawaai een groeiend probleem.
Nu nog is luchtverontreiniging de grootste ‘killer’ en heeft
geluid de twijfelachtige eer op twee te staan. Groot verschil
met lucht is dat geluid geen ‘silent killer’ is. Bijna 4 miljoen
Nederlanders ervaren langdurig geluidshinder of worden
regelmatig in hun slaap verstoord wat ernstige gevolgen
voor de gezondheid heeft (zie ter illustratie op de volgende
pagina: de Gezondheidspiramide geluidshinder in Nederland).

Bron
Lden WHO
NL-normen
Lnight WHO
NL-normen
Sterkte van
					Aanbeveling WHO
Wegverkeer

53

65

45

--

Krachtig

Railverkeer

54

65

44

--

Krachtig

Luchtverkeer

45

62

40

(48)1

Krachtig

Windturbine

45

47

--

41

Voorwaardelijk

--

--

Voorwaardelijk		

Recreatie
LA,24hr: 70 dB
Lden 50/
		LA, 8hr 80
		LA, 15 min
		103

Groot verschil met lucht is dat geluid
geen ‘silent killer’ is.

1)

Afgeleid van binnenwaarde
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Overlijden
(tientallen tot honderden Nederlanders)

Cardiovasculaire ziekten, hartinfarct

Ernst effect

(honderden Nederlanders)

Bloeddruk verhoging
(honderdduizenden Nederlanders)

Toename stress hormonen
()

Ernstige hinder, ernstige slaapverstoring
(miljoenen Nederlanders (ca. 20%))

Aantal personen per jaar

Geluidshinder is het milieuprobleem dat het dichtst bij de
mensen staat. De Wet geluidhinder heeft weliswaar voorkomen dat bestaande geluidknelpunten verergerden en er
nieuwe grote knelpunten ontstonden. De wet was er echter
minder effectief in om de bestrijding van geluidshinder te
integreren in andere maatschappelijke ontwikkelingen. Juist
op gemeentelijk niveau, waar de belangrijkste verantwoordelijkheid voor de geluidshinderbestrijding ligt, zijn er vele
verschillende opgaven die strijdig zijn met een effectief geluidbeleid: de urbanisatiegraad neemt toe, de bouwopgave
is enorm, de congestie stijgt, de druk op de schaarse ruimte
is groot, en bij dat alles wordt van de steden verwacht dat
ze duurzaam (sustainable cities) en intelligent (smart cities)
zijn. In dit spanningsveld krijgt geluidshinderbestrijding in
de stad te weinig prioriteit; gemeenten zijn snel geneigd de
maximale beleidsruimte voor geluid te benutten en hoge

blootstellingen aan omgevingsgeluid toe te laten.
De NSG meent dat er slimmere manieren zijn om geluidsmaatregelen te stimuleren, Eerder dan verboden zullen
stimuleringmaatregelen de bewustwording van geluidbewust
handelen bevorderen; enkele voorbeelden:
• Een label en index voor de omgevingskwaliteit van
•
•
•
•
•

woningen.
Bevorderen van autodelen, elektrisch vervoer en
ongemotoriseerd vervoer in de stad,
Serieus werk maken én handhaven van een stille zijde aan
elke woning met een hoge geluidsbelasting,
Bevorderen, aanwijzen én beschermen van rustige gebieden in de stad
Bevordering van het openbaar vervoer
Prijs van vliegen verhogen.

Bijna 4 miljoen Nederlanders ervaren langdurig
geluidshinder of worden regelmatig in hun slaap verstoord
wat ernstige gevolgen voor de gezondheid heeft.

Rust vind je aan de stille zijde van woningen.
Sheet in presentatie van Jan Woldman, NSG-dag 2018
De Rjksoverheid heeft zich teruggetrokken uit het geluidsbeleid. Juist uit die kring verwachten wij aanwijzingen over
een doelstelling op middellange termijn in termen van het
maximaal aantal mensen dat ernstig gehinderd is door
verschillende vormen van geluid. Deze doelstelling kan
gebaseerd zijn op de aantallen geluidgehinderden en slaapverstoorden voor bijvoorbeeld 2025 en 2030.
Bij de bepaling van het aantal mensen en de doelen kunnen de genoemde richtlijnen van WHO behulpzaam zijn.
Zo’n doelstelling is concreet en spreekt daardoor aan.
Wij verwachten dat het inzetten van de hierboven geschetste instrumenten zullen leiden tot een meer voortvarende aanpak van de geluidsproblematiek. Het aantal
gehinderden en slaapverstoorden door geluid neemt
af. Hierbij dient aangetekend dat sommige maatregelen
gezamenlijke opbrengsten kennen. Geluidsisolatie van
woningen kan tevens tot energiebesparing leiden. Betere
wegdekken zijn naast stiller ook veiliger. Bevordering van
elektrisch vervoer - ook met de trein - kost minder energie
per afgelegde kilometer. Een en ander levert een vorm van
synergie een lagere CO2-emissie.
Wij denken dat er slimmere manieren zijn om geluidshinder
aan te pakken en zijn ervan overtuigd andere overheden
mee te krijgen. Denk hierbij aan ‘een aanpak bij de bron’,
‘het stimuleren van innovatie’ en ‘de relatie met gezondheid.
Net als bij klimaat denken we dat er een ‘Geluidakkoord’

nodig is. Daartoe stelt het Rijk de doelen vast en beraden de
stakeholders aan de verschillende tafels zich over de concrete maatregelen en de voorwaarden waaronder die kunnen
worden gerealiseerd. We stellen dialoogtafels voor over
onder meer de volgende onderwerpen waarbij het verminderen van lawaai het leidende thema is:
• Mobiliteit
• Luchtvaart
• Gebouwde omgeving
• Recreatie
• Buren en gedrag.
• Onderzoek en innovatie

De NSG wordt in deze oproep gesteund door:
• Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG)
• De sectie Geluid en Trillingen van de VVM, netwerk van
milieuprofessionals
• NLingenieurs
• De landelijke werkgroep geluid van de GGD
• Koninklijk Instituut van Ingenieurs
• GGD Amsterdam
Hieronder een aantal ingenieursbureaus die desgevraagd het
voorstel onderschrijven:
• Alcedo
• Antea Group
• Arcadis
• DGMR
• M+P
• Witteveen+Bos
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Oproep aan provincies, gemeenten en omgevingsdiensten:

word NSG-donateur!
Zullen deze oordopjes straks
nog het enige middel zijn
tegen hinderlijk geluid?
Wat ons betreft niet!
Weet dan wat wij daarvoor al
sinds jaar en dag doen:
• beleidsbeïnvloeding;
• het bevorderen van geluidsbewust gedrag bij een ieder;
• vragen van particulieren beantwoorden met betrekking tot
geluidshinder problemen.
De laatste jaren zijn de volgende activiteiten erbij gekomen:
• campagne ter bevordering van elektrische scooters onder
de jeugd ‘Electric Heroes’;
• campagnes op het gebied van Kies de Beste Band
• organiseren van thema bijeenkomsten voor kennisdeling;
• in EU verband lobbyen op o.a. ‘geluid en gezondheid’ en
‘brongeluid’.

Word daarom donateur van de NSG. Hiervoor kunt u het
formulier invullen op onze website en het is geregeld.
Het donateurschap gaat dan per direct in en profiteert u
direct van alle bijbehorende onderstaande voordelen:
• korting op onze NSG bijeenkomsten;
• gratis advies;
• maatschappelijk verantwoord (MVO) bezig.
Mocht u meer informatie willen dan kunt u hiervoor terecht
op https://nsg.nl/nl/donateurschap

Sponsors van de NSG
Voor een commercieel bedrijf of instelling bestaat de
mogelijkheid sponsor van de NSG te worden. Maar u
helpt ook en vooral eenieder die zoekt 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 steunen.
Uw logo wordt gepresenteerd op NSG-congressen. Bezoekers van
de NSG website vinden logo’s met links van de sponsors.

Om al deze activiteiten te blijven doen en nieuwe activiteiten
te ontwikkelen hebben we uw steun hard nodig.

Agenda
21 februari 2019: Geluid en gezondheid

De NSG dankt onderstaande organisaties
voor hun respectievelijke bijdragen.

dgmr.nl

2 april 2019: Nationale geluidshinderdag
munisense.com

Colofon
NSG Nieuws is een uitgave van de Nederlandse Stichting Geluidshinder voor NSG-donateurs. Het informeert over standpunten

valersi.nl/

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. 015 301 02 35
E-mail: info@nsg.nl
Internet: www.nsg.nl
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