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Presentatie 

 Situatie omgeving  

 Beoordelingskader geluidhinder 

 De basis van geluid 

 Geluid in de omgeving rekenen en meten 

 Vragen 
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Omgeving Roeterseiland 
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Beoordelingskader aspect geluidhinder  

 Sloopvergunning gebouwen B/C: 

 “Maatregelen moeten worden getroffen zodat geluidoverlast voor 

de omwonenden of overigens voor de omgeving, ten gevolge van 

sloopactiviteiten, zoveel mogelijk wordt beperkt als redelijkerwijze 

mogelijk is”.  

 

 Bouwvergunning gebouwen B/C 
In de bouwvergunning zijn geen uitvoeringsvoorschriften met 

betrekking tot geluidoverlast opgenomen. 

 

 Aanvullend voorschrift vanuit gemeente 
Op grond van de “Circulaire Bouwlawaai 2010” hanteert de 

gemeente als norm dat de geluidbelasting op de gevels van de 

woningen als gevolg van de sloopwerkzaamheden beperkt dient te 

worden tot 80 dB(A). 4 



Wat is geluidbelasting / equivalent 

geluidniveau in dB(A)? 

5 



Basis van geluid 

75 dB(A) 78 dB(A) 
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Basis van geluid 

Sprong geluidniveau dB(A) 
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Sprong in waarneembaarheid 

 

Juist waarneembaar 

 

Opvallend verschil 

 

Twee keer zo luid 

 

Grote verandering 

 

4 keer zo luid 
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Rekenen of meten ? 

 Rekenen 

Voor aanvang sloop- en bouwproject 

 

 Meten 

Tijdens sloop- en bouwwerkzaamheden 
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Rekenen  

 Vooraf informatie over mogelijke geluidbelasting voor 

omgeving 

 Effect maatregelen bepalen 

 

 

 Ingewikkelde rekenmodellen 

 Geen inzicht in werkelijk geluidniveau tijdens de 

werkzaamheden 
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Meten 

 Werkelijke geluidbelasting voor de omgeving (let op 

metingen inclusief reflectie) 

 Direct ingrijpen bij dreigende overschrijding van 

grenswaarde 

 

 

 Geen onderscheid in geluidbronnen 
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Reken sloopwerkzaamheden 

 Inventarisatie activiteiten, positie, tijd 

 Met pneumatische sloophamers delen beton verwijderen 

 Freeswerkzaamheden 

 Slijpwerkzaamheden 

 Boorwerkzaamheden 

 Hakwerkzaamheden 

 Uitvlakwerkzaamheden met een vloerhamer 
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Reken bouwwerkzaamheden 

 Inventarisatie activiteiten, positie, tijd 

 Heiwerk  

 Inbrengen damwanden 

 Betonwerk (o.a. boucharderen) 

 Boorwerkzaamheden 

 Gevelwerkzaamheden  

 Montage staalconstructie, installatie- en afbouw-activiteiten 
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Rekenen 
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Onbemand meten 
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Positie meetpunt 1 
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Positie meetpunt 2 en 3 

 

Meetpunt 2 Meetpunt 3 
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Uitkomst berekeningen sloop- bouw- 

werkzaamheden week 2 en 3 

 Sloopwerkzaamheden 
De hoogst berekende geluidbelasting voor de dagperiode is ter 

plaatse van beoordelingspunt 2 en bedraagt tijdens slopen 75 dB(A). 

 

 Bouwwerkzaamheden 
De hoogst berekende geluidbelasting voor de dagperiode is ter 

plaatse van beoordelingspunt 2 en bedraagt tijdens bouwen 72 dB(A)  

(intrillen damwand geeft kortstondig hoger niveau 76 dB(A) punt 3 en 

73 dB(A) punt 2). 
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Uitkomst geluidmetingen week 2, meetpunt 2  
(Let op: inclusief 2,6 dB(A) reflectie) 

Hoogste waarden 12 januari 79,4 – 2,6 = 76,8 dB(A) 

Overige dagen gemiddeld 74 dB(A) 18 



Uitkomst geluidmetingen week 3 
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Geluidmonitoring 

 Bewoners kunnen ‘meekijken’ 

www.geluidbeheer.nl 

 

Project: uva 

Login: bewoner 

Wachtwoord: bewoner 
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http://www.geluidbeheer.nl/
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Vragen ? 

Dank voor uw aandacht! 

 

Ed Goudriaan 

LBP|SIGHT BV 

info@lbpsight.nl 

www.lbpsight.nl  
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http://www.youtube.com/watch?v=TCeD_6Y3GQc
http://www.youtube.com/watch?v=TCeD_6Y3GQc

