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1. SAMEI\IVATTING

NC'l.al~ ,:,anleiding van klac:hten 'Ian omwonenden~ inzake
geluidoverlast~ is door jongerencentrum Parsival, bij de
bouwkundewinkel~ verbonden aan de Technische Universiteit
Eindhoven, een verzoek ingediend om de onderhavige
pt-·Db 1 E'IT,at i ek te ondc~rzoel::en.
Het betreffende pand is gelegen aan de Eindhovenseweg 139 te
V~lkenswaard en is eigendom van de gemeente Valkenswaard~

die tevens dit onderzoek stimuleerde.

Dit verzoek is medio december 1986 in behandeling genomen
door studenten van de TU-Eindhoven.
In het kadet- van proJectwerk is een onderzoek verricht
naar de te hanteren immisiegrenswaarden voor de omliggende
bebouwing, de ten hoogst toelaatbare geluidniveaus in het
in het jongerencentrum, de mogeliJkheid voor het toestaan
van levende muziek alsmede de eventueel te treffen
aanvullende geluidwerende voorzieningen aan de inrichting.
Daarnaast is or een bouwtechnisch onderzoek verricht
naar de bouwkundige staat van het gebouw.

Op basis van hat voorgaande is een
in dr:> vor-m v.:~n <?E'n ned:,,,, vr.ln cl.:<nbevE·I i nl;j!.?n
uitgegaan v~n twoe varianten.
Daarvoor is eRn programma van Eisen samengestold~ uit zowel
de wensen van Parsival alsmede de wensen van de gemeentp
I.) ",I I: Gr, SvJ2 ,,< r- d .
Hot nieuwo ontwerp 'verbouw' gaat uit van het standpunt dat
hpt bO\ir:,'nqc:·nCH?mc!f? Pt-Ol]t-,,,,mm';i \iC\n ei sen moet pcl!:,sen bi nnen hE,t
bE'~=,t.c,arldf?' bDl\".)\iColu ...ni:·~~ tC'fwijl in het ont"'Jet-p 'aanbDulrJ'
9pririlJE:' \.\jtb~-<::,idinq is:. \ir::'r(,'Jf~r·kt.

Dit ..·t?y-·:;;.ld';) Om\i<~,t het 9E'hel€?! ondet-zoc::,l;:~ lr·Jac:,r-·bij eel-,
r-(·;:·f ;:::,,_. F,r: t 1 p k ,:'\d (·~t- ,-JDt- d t gF2sch ape:-n c.mt t-(:?n t de t £? han t !?I' i?n
1~::,r,d·.·DDr-·"J:1<,y-dF-n~ ::o.JE,l ako(.;o<;.tisc:h ",ls.functioneel. Et- hee--it
c1,~ <;IT to:i j E'E""n iJoJ i ':,C:;P 1 ,-J(?f-1:: i n I~J pi ae< t sq E·von d en t u S'·sen de
bovcngenoemde randvoorwaarden.
Dp in dit rapport gepres£?nteerde ontwerpen
geluidtoehnisch getoetst met behulp van
c:c;mputerprogf- amma II ~lel ui dc\f stTal i ng van et~n (Jebou~.,,"

or·,tvJ) k kpj d dODr de Techn i s:~ch F'h'iSi sche Di enst
(J it. <1 ) •

Hi~rna voIgt een overzicht van do te treffen voorzieningen
aan het panel voor zowel het ontwerp 'Verbouw' als het
ont~erp 'Aanbouw'.

Deze ontwerpen zullen echter ni~t tegen elkaar afgewogen
worden daar beide uitgaan van andere dan geluidtechnische
randvoorwaarden (b.v. financiele overwegingen), waarover nog
geen concrete uitspraken gedaan zijn.
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Tot slot zij vermeld, dat~ indien de uitgangspunten
acceptabel worden geacht en de geluidwerende voorzieningen
naar behoren worrl~n a~ngebracht, in het jon0erencentrlJm
levende muziek gespeeld kan worden zonder overlast te
bezargen vaer omwanenden.



IhlLEIDING

Wat is er aan dQ hand? In het jongerencentrum wordt geluid
geproduceerd. Oit geluid gaat door het omhullende
buitenvlak~ zoals buitenmuren~ ramen, deuren~ dak etc.~naar

bui t.en. Vervr..il gens "verpl aatst. II di t gel ui d z i ch door de
lucht naar de omliggende panden toe. Ook hier dringt het
geluid door de constructies heen, om uiteindelijk in de
woon- en slaap- kamers van de omwonenden uit te komen.

Wanneer ontstaat geluidoverlast voor omwonenden? Dit onstaat
wanneer het geluidniveau in de woning~ ten geYolge van het
in het jangerencentrum geproduceerde geluid~ te hoag wordt.
Vol gens de geldende normen bedraagt de maximaal toegestane
waarde 25 in de waning gedurende de nachtperiodc. De dB(A)
j s= f?E·,n E'enlH,id ,,",laarin het geluidnivf?au wot-dt uitgedrul::t. De
A-correctie (factor A uit dB(A) )is ingevoerd in verband met
do sanpassing aan de gevoeligheid van het menselik gehaor~

[/(:;" '-li:"t.;:, e\/(:;:'I'-' S t. ,:;:,1 t i?C h t I·:.'r 9 c-'~'?n e i sen aan hE,t bin n en n i Vi:' au.
::ij s.tc'll.: eis;.en ,,~,"\n het gG·ILljdni\ieau~ ver-Ciorzc.,akt door C'Ori

jongerenc2ntrum~ op de gevels van nabij gelegen wonirigen. In
cC?n \,'o]':'V-,'f',dc p<'t.t-,",.gt-C1C:-.f I::omen t"Je hi er nog op terug.

l\J,:,t ;,ijn dec" +<:,ctnt-t.'?n~ di.e f2en Ircd c:,pell?n bij hc,t
b'~'G'f'IlJc'nC!omd(? rlt-OCf?S -:! kot-t.hei dshcd \iC' 2ul] en qlobi';<'t] dc·
b C! 1 ,=1 i-, L) t- j j k~. t f.? +act Co I'" En c( 2. n d E' han d \/2- n ·f 0 t-· mLl] ('2 1 ( 1. it. ,<]) b c::
sr-' t· C) k E'n '·JCoI- d E'n ~

::: l.p ~ b i --cd'-~:\d 2<1: + l(H og Svl ak +D I;j) ~ \il al::-Dgeo-som Di (dB)

DI,ii~ vIak::::
Dl;}£~(J =
Di -

Lp ~ t

Lp~bi

Cd
R',l1 ak
Svl c':\k

_. gG].Lljddru~~niveau op afstand R
_. (jF?l ui ddt-ukni \/12c.'t1. bi rirlen 0;::; ca. 1m van vI akken
- corF'{~ctiefactor voar diffllsiteit
= geluidisolatie van een (samengesteld) vIak
- oppervlakte van een (samengesteld) vIak

richtingsindex in hoek @ van een vlak
verzwakking door geometrische uitbreiding
overdrachtsYerzwakking

(dEO
(dB)

(dB)
(dB)
(m2)
(dB)
(dB)
(dB)

a)

b)

het toe te stane binnenniveau (Lp~bi) in
jongerencentrum (by. beperking binnenniyeau bij
optredens)
gE·Il.lldisolC:1ti£;;. van een samengesteld vlak (r';:·'.l1ald
Een vlak bestaat meestal uit meerdere delen (bv.
12n ramon). De diverse delen worden opgeteld met
\"'-.3 r - [.r)t-iffl 1·7'", .,~...

het
Ii Vf:Y-

(TH.lt-en

bE?huI p



fOl'lIJul f? :.:::

n -Ri/lO
R vlak = -lOlog Si/Svlak * 10

i=l

Si - oppervlakte van constructie-element
Ri - geluidisolatie van constructie-element

Uit formule 2: voIgt dat Rvlak verhoogd kan worden door:

(dB)

(m2:)
(dB)

a) qt:::·luidisCl1;::\tie pet- dee) (Fh) t.€' verhagen (bv. dOD...· dubbC?l
91a5 van orlgelijke glC'lsdiktE'n)

bl oppervlakten van delen met relatief lage geluidisolatie
te verkleinen (bv. dichtmetseJen van enige raamapeningen)

C i k 1 pj nt:::' oppn j rll)F'n t F' cl i chtc,n (bv" d j cht.en van naden £on
1:: j Pt- Fr, '/

H8~wRl d~ ovori90 factoren van formule 1 het eindresultaat
mede bcp01en~ zijn de~e situati£ogebonden (bv. de afstand tot
de omliggendo bebouwing is een vast gGgeven) en dorhalvr
\"ot-·tTt~:.r-, ~': 1 J 0C'n ~'J(:::,i ni q of ni et bE'i nvl CJE·db,;:..at- deel "ian de:
bet-ei.'pni ng.

Tot c.::lot is hc,t...iColl.]G:'ndl~ no.:;}'..-an bvl<'1ng. Orndi:it dc- bc~'rt:+E'nin,=!

i. n ::') Cd:- t to; l':t f ban dc:n (j :2:=j ~I :2~;() ~ ~j()(, ~ ] (H)(i ~'n 2(i(H) H~ 'j 1 ~:,

ui t \)t.~-/o(?t-d, j s· hpt. I. Ii tei ndel i j kE: t-esul tdat gevond(;'n door- dc
waarden per octaaf te coorigeren voer de A-weging en de
v0rvolgens to sommer en mot behulp van formule 3:

·f C)j--l1it.ll e 3:

~; Lp~Rc:~/10

Lp = +10 log 10
i c':; 1

dB(A)

Lp
Lp ~ F:a

= geillidniveau op afstand R
- geluidniveau per octaaf op afstand R

dB U:;)
dB « ..j)



Het gemeentebestuur zal~ ten aanzien van de normstelling van
toelaatbare geluidniveaus een belangen-afweging moeten maken
tussen enerzijds het ten gehore brengen van muziek in het
jongerencentrum en anderzijds het akoestisch leefklimaat van
de naaste omgeving op basis van wettelijke voorschriften.

Met betrekking tot de te stellen geluidvoorschriften in een
mU2iekvet-gL\nning~ ingevolge de artikel 12 Wet geluidhinder.
kunnen de algemene normen en grenswaarden vaor zogenaamde
"Idr.·int:· ]awaaimc:~kers" zoals vermeld in de c:irculaire
I not.!=.;tt- i E'] ,;-(wc~,;-d, (1 it. 1:::;') ~'JCH-den gehant.eer-d.

Aanbevclen streefwaarden
in de woonomgeving in dBCA)

5

Landolijke omgoving (her-stel 40
(1 inQsoorden,stille recreatie)

~ Rustig8 woonwijk, weinig 45
v'el- k ..:? C?t"

l;Joonw3 j \' in ell? st ad

<-<vond

45

nC:i,cht

-crt='
•• ..:.... 1

40

fabGl J: Streefwaarden voar woonomgevingon (]it. 13. bIz 12)

In lic:· pt-,:i1<tijl: kUnnE.'ri liE, strE'e'fwr:~a,rden niet. altijd ~'~orden

9C!t-c'al:i sC'(?I'-d. F'::en t- i l)i dE' toepassi ng vc:~n strt'efwaarden moC?t
lian ook word~n voorkomen. Op grand van een bestuurlijk af
~"eg i r',gspr- DC,,",;. I::an soms E'en hoger e ge'] ui dbel ast. i ng WOI,onC'r,
toel]l?laten IziE' bijla(;)e A).
Hierbij speelt het heersende referentieniveau van het
omgevingsgeluid een belangrijke rol. Als bovengrens ter
plaatse van geluidgevoelige bestemmingen geldt een
etmaalwaarde van 50 dB(A) of het referentieniveau van het
omgevingsgeluid. Daarnaast geldt steeds dat de verhoging
van de streefwaarden aIleen kan worden toegestaan na
toepassi n9 \ian de "best of pr act i cabl e means ".
Tot slot zij nog vermeld~ dat de bovengenoemde waarden
worden bepaald op basis van equivalente geluidniveaus
(lit. 11 ..



2.1 VOORZIJDE (Eindhovenseweg)

van het
berekening

het "Reken-

Wanneer een inrichting ter beoordeling staat, is in het
algemeen het L95 (lit. 13. bIz 11) van het omgevinqsgeluid
van groot belang.
In de onderhavig~ situatie wordt aan de voorzijde van het
jongerencentrum het. L95 gedurende de avond- en
nac~tperiode in hoofdzaak bepaald door het wegverkeer van
de Eindhovenseweg.
Teneinde het heersende referentieniveau
omgevingsgeluid te kunnen vaststellen is een
overeenkomstig de Standaard-rekenmethode 1 van
en Mf?etvoor·schrift. Vet--keerslawaai II uitgevoerd.

geme8nte.·li'Jet- k£?n

dienst Fo:ui mtE'] i j I::e
Eindhoven (lit..14l

worden door hot
vermedigvuldigen.

Ui t.gangspl.lnten bi j deze b(~rekening.
Omdat er geen verdeling van de motorvoertuigen - catego
rien bekend is, is er uitgegaan van een verdeling voor
een gemeGnteliJke hoofdweg binnen de bebouwde kom
volgens het Rapport GF-DR-35-01 (lit. 8).
Spit s;. U L1I'" 9 c· m:i d d c· I d ,:"" 1 0 5 7 m. 'i • t ( 1 it. 7 ,
\/cd. Lensl·Ji:'I.i:H'd)

-- I,.) cd, c~ E' n ,; l'" (". r: on d t',·t- Z 0.2 L \1andE.'
Ordening en Verkeer van de gemeente
k .:~n dL' ,:,,·r n,C"':"Il i nt.ensi ti:-:i t, bE.'nd,derd
::;pi t~o;,l.lUt'LJF~mj dd ..;;] dc' mot 1 (J te
DerhalvQ 10570 m.v.t.. (motorvoertuigen)
Ui toJ2",r"o',",n ';:' t' i j 1 i j nc·n.

- Rl=7.2 mpt~r en R2=10.1 meter.
Objoctfractie O.s.

- l'J c· CJ d c·I:: {:' 1 ,e' d c:<, sf"" J t:.
- Overdrachtsgebl0d is akoestisch hard.

voertujgc~t~gorien:

etmaalintensiteit
gemiddeld nachtuur

J .+ '2 3 ..:j

9()04 1047 419
9 i.) 10 c:-

.J

uitkomst L Aeq is 63 db(A) (nachtniveau zander correctie)

Het achterg~ondgeluid L95 afkomstig van de Eindhovense weg
kan worden benaderd door het berekende L Aeq met 10 dB(A)
te \/et-mind~;ren <lit 13, bIz 11>. Het op deze W1Jze
berekende L95 gedurende de relevante nachtperiode
resulteert in aen gemiddeld achtergrondniveau van 53 dB(A).
Dit betekent een gemeten waarde, inclusief straffactor
muziekgell.lid (lit 3, bIz 1-8), van mct>: 43 dB<A) ten
gevolge van mU2iekgeluid.



Randvoorwaarde;
Mocht echter de verkeersintensiteit of verkeersverdeling
(b.v. afnemen van perc. zware motorvoertuigen) van de
Eindhovenseweg in de toekomst verminderen of toenemen, dan
hGl::·r t :1 it oi t-t?c t yevol gel·' "ie.,Ui· het. bovengl?liiJi2mde
uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voar wijzigingen aan
het wegdek (ander asfalt, verbreding van de weg e.d.).

2.2 Achterterrein

o~ het achter de inrichting gelegen terrein heeft geen
meetonderzoek plaatsgevonden, omdat het niet eenvaudig is
am het maatgevende L95 te bepalen.

F'r-oject laanboLI~;I"

Op grand van hct vorenstaande, is in de onderhavige
situatie veer wat betreft het project Aanbouw, dan oek
uitgegaan van een etmaalwaard~ van 50 dBCA) op het
immissiepunt (waarneempunt 4, tekening 1).
Een etmaalwaarde van 50 dB(A) ter plaatse van de gevel.
van nabij gelegen weningen, betekent een gemeten waar~e

gedurende de maatgevende nachtpcriede van ten hoogste 30
dB(Al ten gevolge van muziekgeluid. Hierbij is rekoning
qC?hol.ldE·n tTt€'·t E'en ~.tr·clffactor 'lDar- muziehgell.lid \ii::ir' 1(,
dB(Al en Gon nachtreductie van nog eens 10 dBCAl (lit.l~

b 1:, ,:,!.

F't-c,j ..?ct 1l·.../el···bDU~)"

Voor wat betreft het project verbouw han m~n uitgaan van
een bestaande inrichting met een vermoedelijk geldigF
v·et91..'nn J nq. ::: od,:~.t er·· u i t gt:.g E•. <:·\11 han worden ·,Ii.:~n C?pn
etmaalwaarde van 55 dB(Al (ziG.' bijlage Al ~r hpt
biTvE:'ngF·rIOC~lTtd£· j mmi 5·:;i epunt .: 1 it. 13).
[,;i t b<:=-t,:'!'t·:;:,,.,t de..t dc· \:;jE'iiioter. w,:.at-de qedul'"12nde de iT.<'<3t.

gC<\fcr·,d,::, f,c:.chlr.c·r··j ode· ten hDc,qste, ~:-;5 dB ({:i) t1.O:llj bedt-aq12n.

2.3 Gehanteerdo immissiegrenswaarden

1·1E:~t:·tpunt 1.
Op basIs ~an berekeningsresultaten
heet-sc:>nr]p acht.el'"gt-'jnc:.1gel LIt d L95 in de
jonqer~ncentrLlm is aan de voorzijde van
van een immissiewaarde tel'" plaats€' van
gavel (waal'"neempunt 1, tokening 1) van
de maatgevonde nachtperiode.

betrcffcnde het
om\:;)€?vi n\:;i var; het
het pand uitgegaan
de nabij gel~gen

43 dB(A) godurende
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l'Iet:~tpunt 4.
Voor wat betreft het achter de inrichting gelegen terrein
is er bij het project Aanbouw uitgegaan van een
immissiewaarde ter plaatse van de nabij gelegen gevel
(waarneempunt 4, tekening 1) van 30 dB(A) gedurende de
maatgevende nachtperiode. De immissiegrenswaarde ten
behoeve van project verbouw bedraagt 35 dB(A).

Meetpunten 2 en 3.
Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces kan
overschr'ijding van de eerder genoemde streefwaarden (zie
tabel 1) toelaatbaar zijn. Met name komen de twee naast
het jengerencentrum gelegen weningen (waarneempunten 2 en
3, tekening 1) hiervoor in aanmerking. Een gunstig aspect
hierbij is dat de zijgevel van de genoemde weningen
bf2£,t;::1an uit stf.:!enachtig materiaal. In de· I::ap van de·
rechterwoning (waarneempunt 2, tekening 1) is echter een
dakkapel aangebracht.
Men =al in overleg moeten treden met de eigenaars c.q.
bewoners van de naast de inrichting gelegen panden, em met
hpr, 'j Il c\if'-\r·C?e::n~.temming t.e komen over de? eventueel i:e
treffen g~luidwerDnde:: yoorzieningen aan de woningen. Macht
mpn n i c·t tot ov(-:or E·ensi:emmi ng kunnE'n komen, darl gel dC='n dE:'
mi:L< . t oeqE:·'st ane c:mt.h('.\f f i nl~en ved gens b i j 1 age A. l,'/OOt-t so·
2al dan Dok n""dl'?t.. ":d::oe".5t.isch onderzoe·k nodig =ijn om de
voor~iGninqen aan de inrichting aan te passen, hetgeen
bijna onmogelijk zal blijken te zijn.

immjssiegrenswaardenI::llnnen
~"Jot-den:

'1·3 dB (A)
afh .....'an overlr::g met. df::' bC·t,-ol.:!::enen
project Aanbouw 30 dBCAl
project Verbollw 35 dECA).

en 3

F:~?!:'I.lmE'r I::'n c1
aangE'houden
m~E't.punt 1
rOE:,E.tplJnt r)

meE·tpunt '1

HierbiJ zij echter nadrllkkelijk opgemerkt, dat er voor wat
betreft meetpunt 1 van uitgegaan, dat de etmaalintensiteit
in de nabije toekomst niet zal verminderen.



SITURT\E \ \E\.<£1"\\NG '1

c;oC'~o.QL 1'. 1.000

mee-\.t'l.lf\-\e.f\ '1 -\.1 M 6,
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3. BESTAAND

3.1 Bouwkundige opname

Het gebouw stamt uit omstreeks 1920~ waardoor vermoedelijk
geen tekeningen meer aanwezig zlJn~ zodat allereerst hot
gebouw geheel is opgemeten en vervolgens nader is
uitgewerkt. Voer wat betreft deze uitwerking zij verwezen
naar bijlage B.

de hLlidige
sanitaire

ventiltaie

Uit een nadere inspectie (dd dec. '86) omtrent
staat van het gebouw kwam naar voren dat het
gedeelte~ de riolering ~ de verwarming en de
niet voldoen aan de huidige eisen.
Wat betreft de constructie blijkt vooral de
verdiepingsvloer problematisch. In de huidige staat mag de
verdieping, in verband met de brandveiligheid~a niet
gebl~uikt "Jorden.
Voorts verkeert het dragende gedeelte (de buitenmuren)~

de buitenkozijnen (niet de raamkozijnen), de bar en het
dak in ean goede staat, zodat renovatie met gedeeltelijke
nif?U~'jbwu(,oj gE:'f-~?cht\.;.?\cH-digd lijkt te zijn.
Met betrekking tot de aanwezige geluidwerende voorzi~nin

gen kan wOt'"'den opgemr:,rkt, d.,"tt vool~al ..,an de zi jgE,vE·I s. en
':"'''.n dl':! <:~chtC=:·f-zijdc· \!eel openingr.::·n, die niot mC'E?t- van Itld:
zij;"" <"umm:tet- ;:;:ijn dil:htgE:·timfliF.~t-d..
Vcrdor worden er bij ieder live-optred~n aan de voorzijde
schottQn ~Dor de ramen Igles 3 a 4mm) geplaatst, bestaande
U J t.. t""""(7' I :'1q e,:n sp 21<:~np1 ·::~a t (itE~t F'S-\/U 1 ling.

br..>! angr i j k!:'t ede

tiouten bal k1e,ag
· bC'ton+tege1'::;

hCiutc'n betl kl.:::~aq

P 1. af ond stuc ...JPt- k
lJP 1'0 i et .

· houten balklaag
• plafond stucwerk

op t-i et.
beton+ afwerking

·'.·'E·r d i ep j n .~!

Hieronder '~o]gt noo een overzicht van
=:,s.pcci.c:,r; J':~.n dc, biJllt·,ikundigc' inspectie.
- vlo~rpn: hoofdgebouw begane grond

- gevels: hwofdgebouw
bijl:;,eboLU-J

steens metse1werk
spoLlwmuur

- dak hoofdgebouw
bi jgebou"J

pannendak op beschoten kap
p1atdakconstrLlctie + bitumn.
plafrjnd van GGD



3.2 Geluidmetingen tijdens Iive-optredens.

Er Zl]n op twee vrijdagavonden geluidmetingen, zowel
binnen als buiten, verricht. De meetresultaten zijn
aIleen ter indicatie in dit rapport opgenomen en meer
bedoeld om inzicht te verkrijgen in de onderhavige
problematiek.
Flint sgl?wi j s z al dan ook wet-den i ngegaan op de
belangrijkste meetresultaten.

3.2.1 Eindhavenseweg

Omdat het verkeer ap de EindhovensEweg verantwoordelijk
is voor de toelaatbare immissiegrenswaarde aan de
voorzijde van de inrichting, zijn er op 12 december 1986
enige indicatieve metingen verricht. ( zie tabel 2 )

--------_._------------------------------------------------
Tijdstip ti jdsduur LAeq(dB(A» Waarneempunt (teL 1)

21.00 5 min 68 5
2~~., e,f) 5 min 63 5

Tabel 2: Gameten equjvalonte geluidniveaus

Dc laatste gemeten waard~ komt redelijk avereen met de
berekende waarde uit par. 2.

3"~'.2 SpE'ctl'-Um \!ODr mu:·:ie\·:I~eluid.

T1 j dens:. hc:,t pDcClncl·:;:·rt VC\n dd 16 j anuar j 1987 z i j n e~- i n
het j DnqE::·~·enc:ent.ruiil en i. qe met i ngen vet-r i c:ht, om een i ndt-ul:
te ,/£-,'1·- !::~- J j qE·n ··... an het c;ptredendE:' s;.pectrum t i j den!='_ €,pn

Ii. ve-c'l:.tr-'2dC':·n. (:: i G! tabel ::::;)

f~-C'q. (Hz ) 6::::; 1 ~~::i 25() 500 1000 2000

s;£?t- i e 1 97 101 101 94 97 89 (dB>
s;er- i E'

_.,
101 10l 99 9Ll 96 91 (dB).0:.:

Tabel 3: gameten equivalente geluiddrukniveaus.

Uit de meetresultaten in de octaafbanden met
middenfr~quenties 63 tim 2000 Hz, blijkt dat het gemeten
spectrum nagenoeg gelijke geluiddrukniveaus bezit.
Vandaar- dat er in de hierna volgende berekeningen zal
worden uitgegaan van een vlak spectrum voor muziekgeluid.

IJ



3.2.3 Gemeten binnenniveau

Tijdens het bovengenoemde live-concert is gebleken dat het
equivalente geluidniveau gemiddeld zo'n 101 dBCA)
bsdraagt. Bij 'levende muziek' dient met echter rekening
te houden met optredende geluidniveaus in de inrichting
van 105 dB(A). Vandaar dat deze laatst genoemde waarde in
de berekening is ingevoerd.

I~



waarneempunten
behulp van het

een gebouw"

4. BEREKENINGSRESULTATEN BESTAANDE TOEST~~D

'l. 1 Rel::enmodel
De immissiowaarden ter plaatse van de vier
in de bestaande toestand zijn bepaald met
computey-pr-Dgt- amma "gel ui daf stral i ng VC::1n
Oit.4).
De berekeningen zijn gebaseerd op een vlak spectrum voor
muziekgeluid alsmede een binnenniveau van 105 dBCA).
Daarnaast is het pand beschouwd als twee afzonderlijke
puntbronnen, n.l. de beganegrond en de verdieping met dak.
De ingevoerde isolatiewaarden zijn hoofdzakelijk afkomstig
uit de bt-ochure "VerkeerslavJaai en Woningen",Ltitgave 1985.

ta

Voer wat betreft de everige
berel::eni nl]en :: i j vervJeZE?n naar

i nveet-gege\/ens
bijlage C.

alsmede de

Het ~en en ander loidde uiteindelijk tot het resultaat~

zoals vermeld in tabel 4.

hi nnE'nni VE'au

.--,

..::.

gE·h ,::<.nt eE?!F· de
gt·· E·n SI.jai9.t- dE'n

Ii i Co,t qpde:·f in.
.. ie1: qedE·fin.

1
80
dB(A)

38
c:"~

.. .J /

105
dB ((.\)

68
b:,
82
59

Tabel 4~ B~rpkendG equivalente g~luidniv~aus

4.2 Toelaatbare binneniveaus

4 .. '::::.1 r1ecr·,;;:,.nisc:he filuziel::

Uit tabel 4 voIgt, dat de in de huidige muziokvergunning
toelaatbare geluidniveau5 (85 dBCA) to 23.00 Uur en 80
dBCA) na 23.00 Uur), ten aanzien van het ten gehore brengen
van 'mechanische mu::iek', gelet op de eerder vermelde
maximale immissiegrenswaarden~ niet overschreden worden.
Daarnaast zorgen de openingen op de begane grond in de
linkerzijgevel voor een te hoog geluidniveau op de
steenachtige gevel van de naastgelegen woning
(waarneempunt 3).



Limiter
Vermoedelijk zal echter de voortgebrachte 'mechanische
muziek' in het jongerencentrum cen hoger geluidniveau
bereiken dan het toegestane niveau van 80 dBCAJ in de
ibnrichting na 23.00 U. Wellicht zou door toepassing van
een automati5che limiter a15mede enige geluidwerende
voorzieningen (oa dichtmetselen gevel tpv waarneempunt 3J
de galuidoverlast ten gevolge van 'mechanische muziek'
kunnen worden voorkemen.

4.2.2 Levende muziek

Bij 'levende muziek' dient rekening te worden gehouden met
eptredende geluidniveaus in de inrichting tot gemiddeld 105
dBCAJ. Uit tabel 4 voIgt, dat de immissiegren5waarden
ruimschoots worden overschreden. Het optredebn van Bands
han dan 001:: in de hui di ge 5i tuat i e i. n begi nsel 51 echts
worden toegestaan, na een bestuurlijk afwegingsproces.

Li lTti t:et-
Beperking van "Jevende muziek" gedurende de avond- en
nachtperiode door toepassing van een automatisch werkende
geluidniveaubegrenzer blijkt over het algemeen in de
pr-.:.d::i:ijk cm\,'olcJot?ndE' tEo functiorH?t-E'n en moet VOOI' de
onderhavige inrichting dan ook ondoelmatig worden geacht.
Om het toestaan van 'levende muziek' gedurende de avond
en nachtperiode toch mogelijk te maken, zonder
geluidoverlast to bezorgen, dient de inrichting ingrijpend
to worden verbouwd.

(.; 1 t Pt-' n .:, t:. i i~' f
Tot s.lot VKH·dt. opgefflE·r·l:t d.::,t. hr-:·t optl~c·den \jan bands:. in t-',et
jongerencentrum slechts tweemaal per maand plaatsvindt.
WQllicht bestaat daardoor do mog~lijkheid am, zonder
ingrijpende verbouwing, voor een bcperkt aantal dagen per
ji'CiT ontiHc·ffing te \/er-lenen van de gesteldc·
immissiegrenswaarden danwel de te stellen ten hoogst
toeli~""thCi'·-f.? gc·luidniv£'~aus in de int·-ichting. Gezien het
bele.nq van het tc·n f;)ehorG' br'engen vcln ' 1 e:·vende muz i ek' voor
hot j ongE:,r-c.?ncentrufft tegeono\/et- het akoest i sch 1 eef k 1 i mac-It in
d(? lfJcronomgc'vi ng, k an hi E't-bi j lo-Jot-'den gedac:ht 2an een ma;· i iT.. {(':',

van bijYoorbeeld twaaf maal per jaar, anders niet.

J'I



In het jongerencentrum Parsival worden nu en in de toekomst
de volgende activiteiten gepland:
-live-optredC2ns (ff-equentie !;., per 2 wel::en van 20.00 tc,t

1.00 uur en circa 100 bezoekers.
-vergaderingen door leden van Parsival en Popov Cpopoverleg

Valkenswaard).
-cafe (enkele dagen per week).

De organisatie Papov wil, mede in verband met gebrek aan
r-ppE,titiL'--'r-lJiiflte, elders. in VCidkf?nswad.r·d, in overleg mE,t
Parsival, kamen tot. een overeenkomst~ waarbij het gebruik
van e\en r- epE,t. i t if.:' ... /- U i mt [~ C?n opsl a,} voor app at- a t Ul.W <'11·:;

belangrijkste punten genoemd worden.

5.1 Programma van eisen.

15

H'c"t P t- 0 ':j t·- ,:, mril ,,:, \1 a n
facilitejten~ dlC'

bc:lcong ;;jJn.

Por bouwlaaq Nordon

cisen i5 dan ook gericht op de diverse
yoor de bovengenoemde activiteiten van

de Eisen nu puntsgewijs besproken.

b)

r-ui mtr:,n ondE:~r-schC'ider",:
pub 1 i E'I:

6-10 m2
10,-15 m::

5(1 in2
10--15 m:':'

personee] en bandleden

BE"J:,'<ne gt-c·,nd ..
Op d p [) coq ".n c- "':,1"' or, rl \J'JDI-- dF'n t I..Je!;: t'/pr:,n

<3 :' F;:u -j mt E'!, <,'11 J ,:;:·n t. CIt'?,::, ,,,n I:: c' 1 i j k "'/OOt

-stalljng fi~tsen/bromfietsen

-0ntre~/garderobe

·_-t cd. 1. c,t 9 t- OF'p (b i:,:;: De I: et- s)
-~acd (O.~.; m:2/bpzoekc;;t-)
-- b a to. ( z .:( a], .. i j cI e i

r::;:u i mt en a J. ] ,;'c,n t C)G:"'I},::;r.I:: 01 i j k
-bc<.t" i.be:·di8nings;:.zijdc;)
-I::pul::en
-m<'<I}e,Z i j n

-podium

10-15
10-'-15

20

iT\2

,n2
m2

Ben-des:.
Vanuit het tussen-bordes moet men een goed zicht hebben op
het. podium~ zodat van daaruit het licht en geluid tijdens
optredens goregeld kan worden. Tevens kan Popov deze ruimte
gf:<bt-ui ken al S ops1 agr-ui mte vom- de P{')--i nstall ati e.

Vet- d i ep i r"J
'·-10E'lriF'1 dov'et-diE:?ping mOIHc..,nteel niet gebt-ui kt
dez8 rujmte weI geschikt gemaakt worden voor
act i \/i tf2i tc;;n:

--toi 1 E,t (pelrsoneel)
-douche/kleedruimte bandleden
-ruimter. t.b.v. installaties (cv, ventilatie)

"'iordt. ~ kan
dE' vClll}ende

fir :2
2 In2

10 m2
c- m2..J



5.2 Voorzieningen.

Voor wat botreft de aan te br~ngen

vDorzieningen wordt verwezen naar bijlage D.

5.3 Ventilatie.

bou~Jkundi ge

Uiteraard dient het gebouw~ mede gelet op de diehthejd van
de gevels~ te worden voorzien van een doeltreffende
meehanisehe ventilatie. Deze installatie mag eehter niet te
veel~ afhankelijk van de normstelling~ lawaai produeeren.
Gaat men uit van een streefwaarde van 50 dB(A) (zie tabel
1) dan betekent dit~ dat het geluidniveau van de
installatie in de maatgevende nachtperiodeten hoogste 40
d81A) mag bedragen op de gevel van de dichtst bijzijnde
~'>Jonin(J. ('lfhanl::el i jk van het kat-c:d::tc·t- v",n hE·t gE:·luid v""n dG
instalJatie zaJ wellicht hierop nog een straffactor V0n
toc'p~s~;ing zijn (lit 3~ bIz 1-8).
[~cd Pi: Df:! het vCd.:n-qaande. di i?rit C~I"' l.li tE'I'-'::~;:'Ir-d de nodi qc·
aandacht to wordon geschonken aan de plaats van de aanvo~r-

(-::or, i' +..'oel' op ['n i rp::H:·n .... ""n do inst .=:,1 1 at i €.-'.

Tot slot zij nog vormeld dat de vele auteurs (Iit.9\ de
vo 1 f) c'n d P ··.'(c·n t i ] r.1 t:i E·:·~'.! aat- d er, \iDOr- s t 1'::·1 1 Eon.. t e \>JE·t en:

--:::.> m?::-·,ipr·r-s in "-uirntes wa<:\I~ ni'.2t .:;)C!t-ookt m8.q \-Jot-den
-» (r.~;ih/p€:t-~::; In t-'l\1mtcS': l>iF.',at- get"'oD!::t mag wordE'n ..

rl,c' le,j dr-a",i,d "Joo,- het. ont,.",i kkf.:1!f,:,n \/';:Hl het ont~'H?I"'P \/et-bOiH-i

is gcwGcst .. het programma van eisen en de bouwfysische
randvoorwaarden enerzijds en de aanvullendG functjon8le
r.:\,-·;c1·/oor~'j2..:\I'·den ZO;=115 deze in hE't c.;ntvH~rp "v'erbouvj" zijr:
vr.:·I'·wct"·kt andcr":::ijds.
\/001''' c:'pn \"isu''.'.lisatie "'""".n het totalc· ontwE·rp "\/erbOI.H·J" , ~lt..'

b j j ';:'E'~'DE"~ldE' tekl'?n i n':;'i van h(;:,t proj i.?C t "verboul.,j".

Algemeen
De bel anql" i. jkste .... andvoorwaarden voor- hct proj ect " ver boul-J"
is de ois dat het nieuwe antwerp binnen het huidige
bouwvo1ume gere~liseQrd moet worden. Dit betekent concreet
ded: er" aIle...n met rl.limtE·n "geschoven" kan l-Jo.... den.
Een tweede voorwaardG is geweest het aanb .... engen van eon
striktc scheiding tussen ruimten aIleen voor het publicI::
toeg~nkelijl:~ en ruimten aIleen toegankelijk veer per-sonael
E~n bE.ndl ed",",'n.
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BEGANE GF:OND

Toiletgroep

De aanwezige toiletgroep verkeert in een slechte staat en
is volstrekt ontoereikend t.a.v. het mogelijk functioneren
binnen het nieuwe ontwerp. De nieuwe toiletgroep is in
combinatie met de entree ondergebracht in de aanbouw.

Toegang

De verkeerstechnische situatie aan de voorzijde laat het
niet toe daar een toegang tot het jongerencentrum te
creeren~ en dU5 met name het stallen van fietsen op~ en
daardoor h~t blokkeren van, het troittoir.
In hE·i ni('IJloJC C",ntl-Jc"r'p is dec, tOE:.\gang met een fiets.enstallinq
rlaarom aan de achterzijde van de inrichting gesitueerd.
A.:1n dc, c,r:ht.C'~-2ijdc' i~". 001:' \/oldoE'nde ruimte besc:hikb.;:.at- \/oor

hE,t (?··.·G"'r't LlPC? 1 ;;,<~n hr- t?n~l c'n \/.;:,n vocw;, i c'n i ngen tet- bes t I" i j d j n~J

·.··,,'.n dc, '::le·] ui dO ...·i:Tl as.t weI kC? zou kun'l£-?n ontst.a;:.n dl.:.or- hot
komen en gaan van bo~oekers.

Dc ;::"'<"':'.1 ]j.:yt il-' hE':'t. nicuwc· or,tl--H?r-r'
\iOD(~1t:' ... r:,1 ;:::i je,ip"

a cd:: Ianqs

Hc-t i- '.i <:;,':,('1", b c,~' oj '~:""'. b 1 i j -f t ':;) c,h ;:;,nd h Z4 d f d voor- hE,t q pbt-l.l i k a 1 ~.

tE'chnis.cr·,;:, t"uimtc· c,r', t::· ...·entuer?1 al~~ opsl<'':(9 ".'c,or hf.'t
:',~<aljllc:,ubiL,il". D~", tOE'(jan9 tDt het tuss.enbordes is:. ZD
1JF.·,:,ituee:'t-.j ddt dii- <.;Ileer, toegC:'nkpJijl·: is vont'"o pE·rE.c,neel E;n
b«nd] c'dc'r-i"

\}EPD I E.~F' I NG

Momenteel is de verdieping~ in verband met de geringe
brandwerendheid en onvoidoende dradgkracht, niet in
gebruik. Bij het treffen van afdoende voor2ieningen~ kan
deze verdieping bij uitstek gebruikt worden als
vergadet-Y-ui mtE', I::antoor en cHnkl eedrui rote voar bandl eden.

\./oorqevE,l

i ede~-een
van h<:;:·t

de begane
b\~.'h,... d,_'n •

zodat aan de

Het jonqerencentrum is in principe gedacht voor
'l:oeg';inkelijk t;;::· ~clJn. Dm dE"' "openbare" func:tie
gobouw te ben~drukl::en, hebb0n de r~ampartijen van
9r-!.:,-~d. irl il(:, ("liel.lvJ2 \..Jnt~!\-:?f-r! ;-iUf: f·l~.; ... · ]~;:'

Uiteraard dan weI in een aangepaste uitvoering
bouwfysische Eisen voldaan wordt.



onderver-deling per
bijgevoegde tekening

vJDt-dc:-r.
t. et- t-P 1 n

5.5 uitgangspunten aanbouw

Gc'?tr-acht is om het programma van eisen zoveel mogelijl:: te
benader-en, ter-wijl voor- de bouwtechnische mankementen
alsmede \Ioor- de geluidsproblematiek in hot nieuwQ ontwer-p
een oplossing is gezocht.
Daze zijn hier-onder verwoor-d met een
bouwlaag. Voer e~n visualisatie zie de
van pt-oject " aan bouw".

Omdat het sanitaire gede~lte welhaast geheel aan ver-vanging
toe is, wor-dt dit onder-deel onder-gebr-acht in de
uitbreiding, =odat aIle noodzakelijke leidingen zonder- 211
te veel hak en br-eekwerk kunnen war-den aangebr-acht.
Tevens \Iormt het een goedo geluidzonering naar- het achter
de inrichting gelegen terrein.

D~ ontreesluis is aan de voorzijde gasitueer-d. Hoewel
r::,t-I:t~nd iii DC? t \l'Jc;r-den~ d<.~t dOOF' dezE' situc~t-jr,g

stallingsprobJemen op do openbare weg ontstaan~ weegt dit
as.peel ver'fTICH?dc':l i j L ni cot op teqen dE.' gel ui dljVer'l i:\!:.t \'001"

omwonenden aan de achterzijde van de inrichting. ten
q",~'/C)l,](·;:l V.3ri hpt l:olTlPn en qa",r; \lan publiek in dE' inrichting
\riC.-] kc:' onst.a"d:~ indii?n dCI ing,:;n9 \lCi\n het jongOt-E-nCi?·ntt-Llfft
gesitueerd zou zijn aan de achter7i]de van het pando Hot
<.~c:htt"t-,]t-Dndnivt:'e"u L9~=:i ;;;'dn de voot-zijdc" \ian 1"1C'i
jonQorencentrum is lmmprs veel hoger (voorzijde cir-ca 53
dB oJ; i en a c: h t Q t- Z j j dE' C i r- c.:. 40 dB ((i) ).

IIJ(;:-Jlicht I:,:.n hc-t ",tallilit)s.problE!Qm gedeE'ltelijl:
DpgC-]O'o;t dDOt- c.p het <.~chtcr- dc' inr"ichtinq ljclc-gc·n
eEn; ;=.;t.,,<ll:i ng~,r"ui mtc::- t.£". r"c-<:.1 i !:;C't·"en .

Tuss:.onb or- des

Hpt tussE!nbm-des is ui t. 51 u i tend bedoel d vom- per-sonee] ~

bandleden en vrijwilligars. Het is namelijk Dntoelaatba~r

om publiek t08 tc laten op het tussenbor-des. Ener-zijds in
verband met brandveiligheidseisen; ander-zijds is de VrI]e
hoogte tebeper-kt. Het zou echter- te ver- voer-en om dit
euvel te vEr-helpen, doch voor de geplande activiteitnn is
dit aspect niet storend.

'v'et-di epi ng

Omdat de ver-diepingsvloer- op dit moment een te geringe
brandwer-endheid bezit, zal Er- een dekvloer- aangebr-acht
moeten wor-den (ook al i.v.m. de geluidseisen). Deze mag
echter niet te zwaar zijn omdat de hauten vloer onvoldoende
draagkracht bezit.

18



6 Berekeningsresultaten projecten Verbouw en Aanbouw

De uitgangspunten, zoals verwoord in paragraaf 4 staan
uiteraard niet op zichzelf. Vele ontwerpen cq varianten
zijn bekeken op functionele aspectsn, maar ook op
geluidtechnische aspecten. Door deze ontwerpen regelmatig
door te rekenen, met behulp van het computerprogramma
"geluidafstraling van een gebouw" <lit.4), kan er een
optimaal ontwerp ontstaan, dat tevens past binnen de
gestelde randvoorwaarden.

Uiteraard ZlJn de berekeningen gebaseerd op dezelfde
uitgangspunten als bij de bestaande situatie <par.4). Voor
wat betreft de overige invoergegevens alsmede de
berekeningen zij verwezen naar bijlage E <project Verbouw)
en F (project Aanbouw). De resultaten zijn te vinden in
t.abel 5 en C:l.

\9

l.oJa a 1'-' n ei,::'iTIP u n t

J

.'1

9 eh i:lnt.eer- d e
qr£-?ns~'Jaat-den

(dB (PI) 1
4~;

ber. ~'J,:\.;l.I'"·de

bestaandE:'
situatie(dB(A) )
68
63
82
59

ber. ~'Jaarde

proj oct Ver-bou,,"J
(dB«(.:ti)

43
51
51

tabel 5 berekende equivalente geluidniveaus project Verbouw

1

3
4

\~ehanteet-de

grenslo-JaardE·n
(dB (P,) )

43

_.-...::,I.•J

ber. "Jaarde
bestaande
situatie(dB(A»
68
63
82
59

ber. \.'Ja2"\rde
pt-oj eet Aanbol.\w
(dB(A»
43
51
51
29

tabel 6 bsrekende equivalents geluidniveaus project Aanbouw

Opmerkinl:;)
Indien de opening in de linker zijgevel dichtgemetseld
wordt en de opening in de reehterdeur van de vDorgevel
dichtgezet wordt. vermindert de berekende waarde in
waarneen}p(~r~t 1 van de bestaande situatie met 3 dB(A).



7 Geluidwerende voorzieningen

Indien het Jongerencentrum frequent gebruikt zal gaan
vJorden voor "1 evende mLlziekl\~ dient de inrichting
ingriJpend te worden verbouwd~ om in de onderhavige
situatie te komen tot een akoestisch acceptabel leefklimaat
ter plaatse van de nabij gelegen woningen. In verband
hiermee ZlJ nog opgemerkt~ dat voor de twee naast het
Jongerencentrum gelegen woningen een beleidsafweging zal
moeten plaatsvinden. Wellicht zal moeten worden evergegaan
tot het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen in de
naast gelegen weningen (b.v. isoleren van de dakkapel).

7.1 project verbouw

Dr? vol gende
;;:ijn t.b.v ..

voarzieningen worden gedacht noodzakelijk
de aanpassing van het jongerencentrum;

te

=- j j gC'!0:;]:S~

"le h t C,y ,'j;;:"" (.?]

- draaiende raamdelen en bcstaand
enkel gla5 vervangen door dubbele
beglazing ( b.v. 8 mm 91a5

80mm SpOUlfJ
12mm gelam.qli:ls.'

- goede naaddichting (duurzaamm
pI ast j schc- kit) van de ko:' i j nE-rl
op de begane grand

- sp~ciale akoestische deuren
(dubbe:-llfJandi \)
aIle openingen dich~metselen

- veranderen ramen op de verdieping
volgens schetsontworp verbouw
be~l. ~It-'Dnd 1::0:: i. j n('ln vc-r" andf?r-C'I-,

-o~ls aangeg0ven bij voorgevcl
b \-::::"'~! • 9 t- on d
vet-stGt-ken vioet- mF-t. stal r·n
ondE-I'·sl2<.I}balkf::'n
tovens aanpassen vloerconstr.
(van boven naar benedenl
spaanplaat 8mm
bestaande vloerconstructie
gipskartonplaten dik 10 mm
bevestigen op verende staalprofie
len en tussenruimte vullen met
minerale wei dik 30 mm
aanpassen gevels val gens
schetsentwerp~ met speciale
akoestische deur (dubbelwandig)
daktype DP3 (lit. 6)



2J

7.2 project aanbouw

In het beginsel zal,
jongerencentrum, gedacht
voorzieningen~ te weten:

bij de aanpassing
moeten worden aan de

van het
volgende·

voorgevel:

7. i j gE"!vf?1 s,:
ac: h t €-?t- 9 E"/8 I :

speciale dubbele dichting van de
draaiende delen op de begane grond
goede naaddichting (duurzame
elastische kit) van de kozijnen op de
begane grond
dubbele beglazing (b.v. 8mm glas
BOmm spouw - 12mm gelamineerd glas)
op de begane grond
speciale akoestischc deuren
(dubbel wand i \~)

aIle openingen dichtmetselen
dichtmetselen van enige ramen op de
vet-di r.-;>pi ng
(zie schetsontwerp aanbouw)
made in verband met d~

brandveiligheid (van boven naar bened~n)

spaanplaat dik 8 mm
bestaande vloerconstructie,
glpskartonplaten dik 9.5 mm
bevestigen op verende staalprofieJcn
en tussenruimte vullen met
mineraJe wolplaat dik 30 mm.

- verhogen van de hoogte van de
bE·s;.taande aalibouw tot zaal hoogte Eon
~Che;:~] mDgE.\l j j k st.(?~"?nachti 9 mC:'tel'-'i c."cd
t.oepz..!::.sen
speciale dubbeldichting van de
dr-c\ai end€::, del en
goede naaddichting (duurzame
elastische kit) van de kozijnen
speciale akoestische deur
(dubbelwandig)
daktype DP3 (lit. 6);
(van boven naar beneden)
bitumineuze dakbedekking
PS-schuim
dampremmende laag
houten dakbeschot
houten balklaag
gesloten plafond
spouw gevuld met minerale wol 30mm
over 50% van het oppervlak.



7.3 slotopmerking

Indien men cen ander ontwerp ontwikl:elt ,dan zal nader
akoestisch onderzoek noodzakelijk ZlJn naar de toe te
passen materialen voer en de detaillering van deze gevels
alsmede de geluidwering van de dakcenstructie van de
aanbouw.



de

e(~n

de

Slotwoord

Da analyse van het gebauw~ alsmede de gestelde
uitgangspunten hebben geleid tot twae totaal verschillende
ontwerpen. Immers niet aIleen is men bij het ontwerp
"verbouw" ui t.gef;}C:lan VcH1 het bestaande bauwvol ume, in
tegenstelling tot. het ontwerp "aanbouw"~ waat-in een kleine
uitbreiding is apgenomen, ook het. verplaatsen van de entree
naar de achterzijde en de benadering v~n de functionele
uitgangspunten zijn wezenlijk verschillend.

De akoestische uitgangspunten zijn slechts verschillend
voor het achter de inrichting gelegen terrein. De
gehanteerde immisiegrenswaarde van 30 dBCA) voor het
project aanbouw is niet haalbaar voor het project verbouw~

omdat slechts voor een gedeelte van de begane grand een
lawaaizonering is toegepast.
Omdat het verkeer op d~ Eindhovense weg verantwoordelijl( is
voer de gehanteerde immissiegrenswaarde aan de voorzijde
van de inrichting~ zal een betrouwbare voorspelling, van
zowel de toekomstige verkeersintensiteit als de
verkeersverdeling ( b.v. toe- of af-name van het percentage
zware motervoertuigenl van de Eindhovense weg, van groot
bplarlq zijn.
Macht men echter besluiten om aan de voorzijde
i mmi S!:" i (::-qr- (:?ij s~"lc?al'·dC,' t DE' t E- S t .::i.:ln van 3=i dB (A) in
ma~tgevende nachtp~riade, dan betekent dit, dat
vDGrgevel gratendeels dichtgemetseld zal moeten worden.

'"lc.art: 5 =. ':-:C.l mc~n i r, OV()t- 1 (:'1) moc=:,ten tr-eden met. de ()i t}or\2.ar .~:

c.q. beweners van de naastgelegQn weningen, om mot hon in
Dvereenstemming te ~omen, over eventueel te treffon
9 c·:: 1 l..It d,-H?l-E'ndc:::' \/ocw;:ic:ninS:len r.<<.<n de IrJoningQn. t-1ocht mF'n r,iE;t
tat c,pn O'IGor- e-en I:: om:; t kl.Jnnr?n k QtT,en, d ;,In :: «,1 d£! onc1et-I'j ~:I\/ i 9 C"

pr'ob 1 Coo-,.=.t i QI: Clpn i F'U"'J bf?kekc:·n moeten wordt~n" t,lermCic-del i j k
z",,] dc:.r, hC't. toc::,c.;t.:'tan '..ic:~n 1evendp lTIuziek, ;:,ondt='t"
beperking~n, niet meer mogelijk zijn.

Al met al zijn de twC'e ontwerpen bedoeld ais een Yoorstel.
een vingerwlJ~ing~ hoe de preblemen~ naar ons inziens,
aangepakt zeudcn kunnen worden. Echter~ een e~rste vereiste
is nu het scheppen van een referentiekader omtrent d~

geluidsproblematiek, waarna men tot een concreter
uitgewerkt concept kan komen. Mage dit rapport daartoe een
eerste aanzet ::ijn.

23
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Bijlage Ai - TOELICHTING EN SYMBOLEN BEHORENDE BIJ BIJLAGE A2

Toelaatba~e geluidbelastingen in dB(A).
(bijlage d, bIz 64 en 65, Circulai~e Indust~ielawaai

TOEL I CHT I I\IG

woning of gebouw
bestemmingsplan
bouwve~gunning

nog nioet is

1. l.&Jon i ng

Geluidgevoelige
objecten

2. Geprojecteer'de
woning of gebouw

loJoning of gf.?bouw
in aanbouIe'J

een gebouw dat voor bewoning bestemd is
(cu-t. 1 loJgh).
ande~e gebouwen dan woningen of
objecten die wo~den aangewezen in
AMvB"s krachten a~t. 49 en 68 Wgh.

een nog niet aanwezige
waa~voo~ het geldende
verlening van een
taelaat, maa~ deze
afgegeven (a~t.l Wgh).

- een nag niet aanwezige waning af gebouw
waaryoor een bouwvergunning is
afgegeven (art.! Wgh).

3. NleUWE inrichting - (g~projecteerd)

(n erc) )
i ndustri E·;:::·l
'Jc;ooen verqunn i ng j ~.

U i t b ,.- !:? i d i. n S-J .i

\'<?t-] Pi:"nd.

BCs.t"-'l3rldC? inl'-ichtinq- inr-ichting voorziGn vc..n een qt:olcJigF;
'.";:H-'jUnn i ng.
te beschouwen aIs nieuwe inrichting
\/c,,::.t·- d2t deel d2t nag niet is.'...oor-:~ier·,
\3n een geldige vcrgunning.

bl
I, ::. i E

lLl

S/i"IBDl_ EI··j:
4" ::; streefwaarde volgens tabel ],

hfdst.3 blad 12 van dp circulaire.
- oe hOOgSt0 waardo van: a)het L95;

het (L_eq-"10) v<.,n ·'.... erh:;·et··sl i.H'.l.:'lai
ODk hoofdstukl::e:·n 2 bl':'1d 11
circulain~') •

... ziG hDOfdstul': 2 blad 10 circulaire cn
iu-t.l Wgh.

- I::ort~:tondj 9 toe-·l ii:ic:,tbcit-e vE·rhDgi nq v.;·"r,
het geluidniYe~~ gemeten in de
m(~tet-stand II fast ". Het optt-eden van
piekniveaus is aIleen toegesta2n indien
de toela2tb2re etaamlwa2~de niet wardt
ove~schreden (zie hoofdstuk 4 blad 23
circulai~e).

binnenniveau zonder de nieuwe b~on

uitsluitend als gevolg van externe
aktiviteiten~ de st~eefwaarde bedra2gt
m~xim2al 35 dB(A).
niet mogeli-ik.



BIJLAGE A2 - lABEL KLEINE LAWAAIMAKER5

Toelaatbare geluidbelastingen in dBCA).
\bijlage d, bIz 64 en 65, Circulaire Industrielawaai

A'1

aanb~volen gronswaarden
veor geluidgevoelige
obj ec::t€::-n

objectstreefwaarden
(geldsn aItijd ais
ui b;)Cilrigspunt)

et 11ic:~a I wac:u- d e

L.ma:·:

"'Jon i ngen

5

5+10

in aanbou\.'J of
aanwezig

-- niveau binnen

voet- keurs-··
grc'ns~"',",c<t"·dE:'

et me< c.. 1 ~'JC:i <"t"- d E'

L.mi.:\:::

ontheffingen door B&W na
bt.~=tuur1 i j i::E:' ;;;.{ ~'Jeq i ng

nieuwe inric::hting0n
- E·"t. ina c,' 1 Ide:" at' dc,

l. m:". >:

bestaando inrlchtingen
c:t m<:<.<:,h1cli::<r de ~i()

7()

/ ()

55 o·f R
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Bijlage C.
Berekeningen bestaande situatie.

c1

Zoals reeds eerder vermeld is, is de bestaande situatie
gesimuleerd d.m.v. twee puntbronnen, te weten:

-begane grand (zie berekening 1)
-verdieping en dak (zie berekening 2)

Het spectrum van de verdieping is afgeleid uit het spectrum
van de begane grond met behulp van de volgende formule:

Lpo - Lpz - R + 10 log (Sw/Ao) (dB)

apm.

Lpo = geluiddrukniveau in ontvangstruimte (dB)
Lpz = geluiddrukniveau in zendruimt~ (dB)

R = gelLlidisolatie (dB)

Sw == oppervlakte van de vloer (m2)
Ao - totale absQt-bt i e in ontvangstroui mte (m2 o. r. )

geluidisclatiewaarde (R) vlgs lit.5

Vervolgens zijn de berekende waarden gesommeerd met behllip
van du Yolgende formule:

G~]uidniveau = 10 log

Lpi - geluidniYeau

n

i=1

(Lpi/10)
10 (dB (f.) )

(dB({~»



GEI_LJ I DAFSTRAL I NG GEBOUW

)roj €let: pc;n-si val ~eC?-\()"Q.t'\de -\oe~-\C\"d. 'oe~o.l\e ~Il.Of\ot

~:**** IhlVOERGEGEVENS **'**** ~eote\..ceV\~(\~ 1
:ONSTRUCTIE VLAKKEN EN APARTE PUNTBRONNEN

JLAK OPF' R in OI<TAVEN
ELEMENT m2 125 250 500 1k 2k Rw

.iLAI< 1 Q: 1 RMAX: .-,c- 39.6 20 20 21 21 21.::. "..J

lINVOER R ,,\ eel" t\ " "V\\A\..\«- 18.6 41 44 49 54 58 53
2INVOER R ~lo.~ "' sc."'.o-\-\el\ 14.3 22 26 30 24 37 30
3INVOER F: ev.IlC21\ 6.7 18 18 19 21 19 20
4INVOER R ~Q:\ o. 1 0 (> 0 0 (> 1

JLr~K 2 Q: 1 R"'1?~ X: 60 29.8 41 44 49 53 56
1 I t·.J'v'OEF: R ~-\ee"" t\'\1A\.\~ :29.8 41 44 49 54 58 C"7..J.,;,

rL~lf~:N;~OEF':
0: 1 F:t'!(.) X: '-It='" 39.6 24- 24 24 24 24..::. ...1

R de.u~ '} '} 18 18 19 21 19 20..:- ....~
2II'.,j''';OEI::;: F: ,;'e..e." 'S M~~R. -::;.7.4 il 1 44 49 54 58 53

'LAt:. 4 CI • 1 RI'1(',X : -"\ c=' 29.8 19 20 20 20 20.~.J

1 II.J'v'ClEF< F: ,>{ e~ f\ ~ ""IA "'~ :25 .. 9 41 44 -'19 54 58 C"-:r
,J"':,

::Gl..A!::;···E ;::m,-n -:r ...,.
17 21 ""\C" 28 31 29..;, . I ..::. ...1

::; I f·J'.J() E r.:;; f' '\oA l).2 I.:> () 0 (I (I 1",

'L.{1to: 1::. r·.IIET "--.i{:,N T DF.:F'{iSS I NG~J •

.iEL.L! I DGEGE'v'ENS II.,j GEHOlm

P B 1 t-lt·JEt··J 'v'DOF: \/LP¥J::EN (1 In)

LA!::
U~!:

L.AI<
LAK

0'::'
'-'

4

Lp in OKTAVEN
125 25C) 500 1k 2k Cd

100 100 100 100 100 "~,
100 100 100 100 100 ""!

'-'

100 100 100 100 100 ......;.

100 100 100 100 100 3



***** BEREKENINGSRESULTATEN *****
GELUIDVERMOGENNIVEAU DEELVLAKKEN

PF:OJECT: pat··si val

VLAK OFF' LW in OKTAVEN
ELEMENT m2 125 250 500 1k 2k

VLAK: 1
1INVOER R :1.8.6 69 66 61 56 52
2GLAS--E 3mm 14.3 87 83 79 85 72
3INVOER R 6.7 87 87 86 84 86
4 I NVOEF: R 0.1 87 87 87 87 87
LEKKEN: L~J-M I NI MAAL : 88 88 88 88 88

VLAK: -...::.

lINVOER F: 29.8 71 68 63 58 54
LD=:f::EN: LW-r1 I NI MAAL: 52 C""~ 52 52 52;:I..::.

VLAf:: : ..,..
...:'

11hl'v'DEF: R 2.2 82 8"' 81 79 81....
2GLAS--E 3mm 37.4 7:::- 69 6L1 59 55
LEVKEN: LW--t'1 I r-.J I t'1AtlL: 8£3 88 88 88 88

'v'LAK: 4
1 I tJ'v'OER R 25.9 7() 67 62 57 c"..,..

.J.';.

2GLAS-E 3mm "":!" -, 85 81 78 74 71__f. /

3 I ~~'v'DEF: R 0.2 90 90 90 90 90
LEI:YEN: L.W-M I NI 1'1Ai~L: 87 87 87 87 87

EiELU I D'·jERt1DGEhll··J I '-JEPd I 'v'LAf=YEhl

LW in OKHWEN
125 251.) 500 11:: 21::

VL.AI< 1 93 93 92 92 9-'..:.

VL.{-1f:: ...., 71 68 63 59 56..::.

VL.'::il< ..,. 89 89 89 89 89...,:.
'·,iLAK 4 93 92 92 92 92

TOTAAL: 97 96 96 96 96

HOEK: 0 0 RICHTINGINDEX: 1 1 1 1 1
45° 0 0 0 0 (I

90° -3 -3 -3 -3 -3
1350 -3 -3 -3 -3 -3
1800 -2 -2 -1 -2 -1
225 0 1 1 1 1 1
270 0 1 1 1 1 1
315 0 2 "' 2 2 2.<.

C3

****************************************************************************~

GELUIDDRUKNIVEAUS OF' AFSTAND IN OCTAVEN dB(A)
R-t1DW/G \lLK IHI< HO 125 250 500 11:: 2k HARD ABS

1.8G 1/ I) 2.0 64· 64 64· 64 63 68 65
.:::'~'J ""' !~., .-, ,", 61 hO ~q 59 59 1_~ 61L' ..: ... ~_J ..'

40G 3/180 4.5 C"C' 5'1 c"c" 54 55 59 58.J~l .Jd

2W 4/ (; 2. () 78 78 77 77 77 82 79



BELL' I DAFSTRAL 1: NG GEBDUW

pr-c,j ec:t: par'si val ~Q~-\o.o.(\oJ..~ -\.oe ~\",,,,ol. \Jee.oLefl\~~

u: u:+: It\lVOERGEGEVENS **- ****- ~eRe\.iEI\; l\~ 2..
CONSTRUCTIE VLAKKEN EN APARTE PUNTBRONNEN

VLAI< Opp R in OKTAVEN
EL.EMENT m2 125 250 500 1k 2~, Rw

VL.AK 1 Q: 1 RI'1AX: .... c:- 27.9 19 22 23 24 25":':'~J

1 INVOER R s-\eE'l\C? MV.l.Att 15.7 41 44 49 54 58 53
2INVOER R ~~M ...."ue\. ~\O"i 12.2 17 21 25 28 31 28

VLAK .... Q: 1 Rt1AX: 60 21.0 41 44 49 C'-=!" 56.... ~-'

1INVOER R c:s""e.e(\SM~\,A~ 21.0 41 44 49 54 58 0::-"7"
.J.':'

')L~·2jf:.: 3 Q: .t r.:rlA X: ...... t=- 27.9 22 .... ..,.. 23 24 24.'::'.J .:.-\

1 I N'.jOEF: H cle"""o(
...., c- 18 18 19 21 19 20..::. ••J

2INVOER F: S-\ e.EI\~ m.1.A.~
--;,.-., ~ 4:1 44 49 54 58 1:""'"
"'M~. '_' oJ·.;·

3i3U~5-E :'::;ITlfTt -.r 1 17 :21 '-'1::' 28 31 29.._I. ":.oJ

\'LP,f:: 4 (1: j F\i"lr\ X: --,~ 2l. () .-,-:", 24 25 .... c- ....,c:-
.~ ...J ...::. ...:. 4.J ..::.:..J

11 r·l'·/DD-:;: F: ~-\e~J'\~ M"""I.A.~ 19.::, 41 44- 49 54 58 c.--r
u ...:'

2GL_AS--·E 3mm 1- .". 17 21 .... .". 28 31 29oJ 4 ...)

Dnf:~ / \'L~: 1 Hf :;(:1 F: 1·'1?i X: '7c;' .-,-, -;r :2(:1 2(> .... c.- 31 34....;,'-.1 ~I . -.':' ..::..J

1 I t../'v'OEF;: F< D\-t 1 2/".3 20 20 26 33 40 31

Di~l':;' ',/LI·:. --', Hf ::;(j Pil(, \: ~.. C:' lb. 7 20 :'0 -->C' 31 ~;4~. ...>~J ..::...J

1 I hIV[lEFo: r' D\.-\ ~ 16.7 20 2(; 26 33 40 3l.'.

DAf:.:./ 'v'L.f:.: :. I-W: 3(; F:t'11~ j; ~
"'7' r.:' r-.a"7 '"::- ~2() 2() ,-, c:.- 31 34'-":',-,1 ...:.. J " __ I .•:_J

j IN')(]EF: P 0\-\ "1 27.3 20 20 26 ~~ 40 31"-'-'

D?:i~::./ 'v'LV 4 HI<: 30 Rt·1f~X:
..... c=: 1b. 7 20 2(i 25 31 34~::'.J

lIN ....lOER F: 0\1 '1 16.7 2() 20 26 33 40 31

GELLJIDGEGEVENS IN GEBOUW

Lp BINNEN \lOOR VLAKKEN ( 1m) Lp in OKTAVEN
125 250 500 lk 2k Cd

VL.AI< 1 89 81 74 69 61 I:"
~J

VLAK 2 89 81 74 69 61 5
LAK ... 89 81 74 &9 61 C·

"-' oJ

LAV 4 89 81 74 69 61 5
VLAI< 5 89 81 74· 69 61 5

LAf::. 6 89 81 74 69 61 5
·'LA~::: 7 89 81 74 69 61 c:-

~,

)U2jf:: 8 89 81 74 69 61 5



**t** BEREKENINGSRESULTATEN *****
GELUIDVERMOGENNIVEAU DEELVLAKKEN

PRn~FC1: par~Jval

'v'L~;k

ELEtT1ENT
opp LW in OKTAVEN

m;' 125 250 500 1 k 2k

'...'L?W:: 1
lINVOER F:
2GL?,.5-·E 3mm
LEKKEN: LW-MINIMAAL:

'v'lJ4K: ::'
1 I hl'v'OEF: R
LEKKEN: LW-MINIMAAL:

')LJ~K: 3
1 :r n',-'UEF~: r;:
='E.~Lt·I~,--E ::;mrn
::=:'C;L;:IS-[ ::::mm
LEkkEN: LW-MINIMAAL:

')L.r'lL :'l
I I N'',l'UEF: F
2GL.AEi·-E :~,lil'-il

LFff::Et·,.I; L l,IJ-n J N J 1-1;:'i('d

\/ L_ ?;~: .. : ~;

J I :,J \/CJE f;: r::
L EfI<Ej',J: LL'J-+11 hi r1'1':\(,1

12.2

21.0

"1 r="
.• "J

--:'l'-~' ~
.&.- ...... '-'

3. j

; I::'
.I .. •. J

.•..; .~

..... ! • ",.'

C'C'
...J...J

78
73

56
37

.. )

b ..:.

44
66
65

45
29

58

4 '--,,.
5El

22
47
53

23
1 7

47

4·0
C"-:r
....1·.:'

'-1-:'"..:.:. ...::.

4 ',
'..'

10
36
45

11
9

41
11

1 1
26
44

30
-:rc:....:.,-,

lIN',)OEh R

L.EJ·:I·:¥~N: L I"oJ-t·! J 10' J r-l':\fiL =

1,_,.7

61
tJt3 55 i+~:::

53 ilb 41

1 II·J ....'OEE h
LEKKEN: LW-MINJMAAL

VLfll<: 8
1INVOEF: F:
LEI<KEN: LW-MINIMAAl.:

.~·.~7 .3

16.7

~78

76
61

7()
c:.-r-~

... .'.J

68

57
48

46

45
4·3

4~,

41,

30

28



GELUIDVERMOGENNIVEAU VLAKKEN c6
LW in OKTAVEN

1~'1:C" 250 500 1k 2k":':'..J

'v'L(·W 79 69 fjO 5·1 46
VUik ...., 56 45 34 24 13..::
'·.JUW ~:; 77 68 60 5~3 47
',JL;:W: -4 74 65 58 r::- .-... 44_I"::.

1,1L.':',I·. ~~j 78 70 58 ,n ::7
'v'L(:',K h 76 68 56 il5 34
'..JL. r-~ ~::

-, 78 70 58 47 ::nI

VLPsI:: 8 76 68 56 45 34

nJT/4(2jL.. : 86 78 67 59 51

HOEK: (ill RICHTINGINDEX: (; (; (; (I 0
45° 0 (> (I -1 -1
90 0 0 (I -1 -2 --2

3. ~,~) 'wi .. 1 0 I.) 0 I)

180 0 (; 0 (> (I 0
:225() 0 (i 1 1
270(' 0 (; (I (I (;

:3150:' \) :l 1 1

4 (j -;r
-._'

4 7 .£1. ij

-~
..,.

~:; '?.:,."':'

5() 4 --;:.

dE~(r-1)

HP,RD t~BE;

.,:.1... .1

21
1 ti
1 r;o

j 1

1 -, r::-
:?~.• I.· ) ~i()(J 1 k.:......1

1:.- 4 i~ 34 26"wJ ..~1

t')l: I
t="'") 39 ~~, I.

..
I_J ..;.: ..

.j '-',-'7" 1 :::;.:'c· .- . I

'":".:;
-~. c::.;.,j. L] r:.:' ':)-=;:'-'~-~ .. I.-,j

:"2 t~J ~~ ....: () .1._ " 1._ j

'f CICi '3' .1 Ell) it " :::,

LJEL.I.J I DDF:Ufl'~ l'· ... E{~LI(::, CJ~' f4r: S T {,1\1[) I t\1 DC T f-":,''o'[I\J
k-MDW/G VL~/H~ HO



Bijlagl:' D
Bouwkundige voorzieningen.

a. Achterterrein
-buitenverlichting
-afsluitbaar d.m.v. poart

b. Fietsenstalling
~- .. 3 c) P 1 I:~ i.-( t ~; r:~ n

-buitenverljchting
-verkeersveilige ligging

c. Entree
-moet dienen als vluchtweg
--kas!:;a
-gclrderobe
-verl-J.:.:\t-mi. ng

d.Toiletgroep bezoekers
-dames: 2 waterclosetten

1 f ontei n
\iOOt- p Ot- t. L::' a 1

-heren: I w~terclo5et

:=' Lwi noj ,~s

1 fontE-in

VT, CII'" PDf' t ;:', "" 1
- In c- c h ;.; n 1. s r: h l~ '../ E' n t i :I 3. t i i?

'Jer'l",,:'7,i" mj nq

-ne,oduj t'J"",j'jE'n
--···... ent. i ! ,:\ t j F

Of

-;:: . F'c.cJium
... ···./0] dc:.c'ndc'
... co '.,,' ~.' r J t: I.: :0:,,::·:-1

i:', c', n:=;,:L 1.1 j t j n ej c" 1', \i Co D t" i 1", ,:,. t r.-,] 1 ;;. t j c' ""
ui tbt'ej dl);;'.at I, Vt?t-g'" ot 1 n.::-,

',l:t"".cht.stt- )
···./a.n h,?t

.J.. F.3i.iI-·

-'be<f-

-tap-installatio
'--spoel bak
-·1: DC? 1 ~:' ;;s.t:
-cit' ui p,....{:::~k

-!:·ast.·?n \ioc.r glaslIJet-k ed.
-bedien.ingspaneel installaties
-telefoonaansluiting



,...

t.••/

[if

h. KeLlken
-·keukenb 1 01:: 2 m
·-wanm-J':It.t~r'v(jorz i en i ng
-werkblad
-kDC,kpJ. aat.
-hc.lc,l k,e<st
-vet-warmi n,~

-VEm t i .::, 1 t. i e / a f z u i I}I.: CIP

I. 1'1ag az i j n
-voorraadopslag kratten~ fusten ed.
-voorraadopslag reserve inventaris
-eventueel nooduitgang

J. Kleedruimte bandleden
-douche
-waterc:los£?t.
-bergruimte voor kleding
-'vet-wat-mi ng

1<. 1:.:antcIOt-
.... a f' C h 1 C· f k "-~ s t
·-t i:::?], of Don C\an:; 1 \.\it i rll;l

.-. 'v'l'? r \./ <"n- m 1 n l~!

D2.

-



***** BEREKENINGSRESULTATEN *****
GELUIDVERMOGENNIVEAU DEELVLAKKEN
-------,._--------

F'RO~lECT: parsival

'./ lJ-'l ~,:' OF'F' LW in OKTAVEN
ELEt1ENT (Tt2 125 25t) 500 1k 2k

VLAf:::: 1
lINVOER F: 18.6 69 66 61 56 52
2INVOER R 14.3 80 72 63 60 59
3IhlVOER R 6.7 70 69 64 61 60
LEKKEN: LW-M I I\J I MAAL: 63 63 63 63 63

VLAK: ~~

..::.

1 INVOEF~ R 29.8 71 68 63 58 54
LEI<KEN: LvJ-1"l I I-.J I t1AAL: r::-~ 52 52 r::-', 52....J"::' ...J ....

VLAf::: : <'
'-'

lINVOER F: ..., ...,
~7 7e) 67 62 57 r::--:r

";;'L. ...J"':'

2 I t,j""OEF: F: 2. 1 65 64 5<;' 56 r::-c:-
,J...J

3IN'.,'()EF: F\ ., c- 65 r::-~ 48 45 44u ...j ...J/

4R ::' :> :.:- :> :.:- :.:- :: ::- 14. :3 (> (> 0 0 0
LEVKEN: Ll.<J-·r·1 I t'l I r-1{i(-1 L : 6::- 6 -~ t''::; 63 63.)._1

'v'L P, f::: : ·1
1 I t'·J',./DER R .2':1. 8 71 h8 63 1:""'" 54dO

L.D:J::EN: U·.H'1 I 1·.1 I \'1 ?1i'4 L : r::-~, c' ..., r::-r; C:-'-' r::--,
...!.::. d"::' d ..:. \J ....~. ,-',.::.

GELUIDVERMOGENNIVEAU VLAKKEN

u·J in Of::Tf1VEN
125 25(J 5(i() 11:: 2k

VLAI< 8(') ~I:" 69 67 66l ...1

'.jLAf: ..., 71 68 63 59 r::- '..::. "JO-

'·/LAf:.: -:!" 7'" 70 66 65 64'-' ..::.

VLAI:. .'1 71 68 63 59 56"t

TOT{-1f~L: 82 77 72 69 68

HOEK: (;0 RICHTINGINDEX: 2 1 1 1 1
45'J -\ 2 1 1 1..::.

90° -1 -1 -·1 -1 -1
1350 -3 -1 0 0 0
18()0 -4 -2 -1 --1 -1
225 0 -3 -1 0 (I 0
270 0 -1 -1 -1 -1 -1
315 0 ~.

,-,
1 1 1..:.. ..::'

•*******************************************************************'***"***'

,~ 0 ::I() 45 4\) ~;7.:..
4 1::. 3D "":'"1:.- <' 1 ~~,...,. ~, ....:' ....J '-' ...::.,,::>

GE,UI I DDP11Vt l I ')F·~<US [IF' fy:r:-,f m.ID T!.! nCTP,VE"".:
R-MDW/G ~L~iH~ HO 12~ 250 5uO 11::

18G 1;' (,

40G 3/180

21::
36

dEHA)
H{.:'.jF:D ABS

43 41
34 33



GELUIDAFSTRALING GEBOUW

proj ect.: parsi val Gew'\'2.~~oLe -\0 e.\-\o..l\.c1 ue~cl;e If" (\~

****'* INVOERGEL7iEVENS ****** ~etQe\.t.e"'\f\~ 2. ~tQo\ec:.-\ u.e.R..\oov..~ e.", o.a."loou..w

CONSTRUCTIE VLAKKEN EN APARTE PUNTBRONNEN

VLAK Opp H in OI<TAVEN
ELEt'1ENT m2 125 250 500 lk 2k Rw

VL.AK 1 0: 1 RNAX: .,0::- 27.9 19 22 "'""T 24 25~..J _0_'1

1 INVOER R ~-\e(>1\~ t\I\"",,,,~ 15. 7 41 44 49 54 58 53
2INVOER R "\ f'\M e,,~~l ~\o.S 12.2 17 21 .,c:- 28 31 28..::.~,

'.JL.AK ..., Q: 1 RMAX: 60 21 (I 41 44 49 53 56.... ·
1 If\IVOEF: F~ '\-e-e"""~VI."",R 21 .0 41 44 49 54 58 c:- ...

;J ..;•

'..n.Plf::: ..,. Q: :L F~I"IA X: -,C' 27. 9 23 ...,~. 24 24 24.. ..:.. '-'" ....._.
1 IN'-.JOEJ~: r:.; cJe",,'t '"I 5 18 18 19 21 19 20~...
2 I N'v'OE:F: R ~-\~eo"\~¥V\IA""'~ 24. r; 41 44- 49 54 58 53.,
~.:; [; L{.;:;-- E ."::-.mm 1 ~. ] 7 21 .-,0:::- 21:3 31 29· ...;;. "::'..J

'·.iLr1f:: 4 0: 1 r':;:t-I{2jX ~ 6() 21 () 41 44 49 0::-"" ."..· __I ...:. ..Jo

1 I N\iOEf":;: F: c:.~e.~ t\~ ~""'Vl~ ::~ 1 0 41 44 49 54 58 .".7

· ..J.';'

D?~K,' ''.I'L f::: J HI: ~() I:;: t···, r:~ ;; ":"" C' ~ .... ..,. :::: 2() 2(; 'It::" 31 34-. ...:,,_.1 ~.! .. ":: .•J

1 1 ~·J'·/DEF F< O\J. '1 "')i' ~.) 2r.) 2(> 2(;, "7 -:0' 40 ..,..
· .._' .... ..;. ~

DoC~f:. / '·)U:: .-, HI: "~I
..

J F:t'1{~X : -:rr= 16. '7 :2(; '::'0 -,r::- 7. 34...:.:. "':••. 1 "::.~J ..~••J

1 I N',lDEF' F;: OH '1 16. 7 ::;;:0 2(> 26 7"":" "10 :::::1'-'--.'

DPIV/'.)U:: ''';'' Hf:: : ~~.() F:11(~ X: '-:O-C' .") -r ::) 2() 2(> .--,1::"
~.:; 1 34...:' ·.c·d ..c. , · ..:.:. \-1

1 I N')JJEP 1-;: PH. 1 ~?7 • :-:; :2'0 2() '"II ~.=!' 40 ::; 1"::.Cl ....,.._.
."

t':lAf::: / \!L.k 4 Hf:: .,:',1,_' Rt"1A X: 7r::- 16. "7 :?O 2(J .....\c:- ::: 1 34..;...... j "':'._J

1 INI/DEP F: Ok. 'j 16. 7' 20 20 26 33 40 31

GEL.UIDGEGE'-.IENS HJ GEBDUW-_..._-----_...._------_.
Lp BINNEN '-.IOOR VLAf<KEN ( 1m> Lp i. n OKTAVEN

125 25() 500 lk 2k Cd

'-.IL.AK 1 85 66 54 48 4·3 C'
..J

VL(if:.: 2 85 66 54 48 4 7 5~,

VLAK ..,. 85 66 54 48 4< 5~. '-'

VLAK 4 85 66 54 48 4"" 5~.

VL.AK 5 85 66 54 48 4 7 5~,

'·jL.tif::: 6 8C' 66 54 48 4''! 5~, "M'

VLAi:. ...,
8~j 66 ~A LJ.B 43 C'

j .....

,)LAf:. B 85 66 54 48 43 0:::-
.J



***** BEREKENINGSRESULTATEN *****

GELUIDVERMOGENNIVEAU DEELVLAKKEN

PROJErT: p~rsiva]

ES

'v'LAI<
EL.ENEt'n

opp LW in OKTAVEN
m·~ 12:7"j 250 500 1k 2k

'v'lJ~\:::: 1
1 I N',,'OER F:
2INVOER R
LEKKEN: LW-MINIMAAL:

15.7
12.2

51 29
74 ~jl

69 50

12

38

1
26
32

o
18
27

VLAK: 2
1 I hlVOEFo: r.:
LEKKEN: LW-MINIMAAL:

VL?W:: 3
1 I t.j'v'ClEF: F:
:? I 1,1 'v' [)E F;: r.:

',)LP,f : f.I

1 ] t\l\iDF"F j.:
LEUEN: U .....I·--!'11 \\1 J l'iJ~I?iL:

·.... L,>,t:. ~,

! rU'./UET: F
1E ~J:EJ1: Ll,.,l··\·'l 11\1 J t·1[i(,1. ~

1 I !\NDEF~ F:':
LEI<KF I'~ ~ L 1'·J-I'1 I I,j I r'l{,(iL

21. (J

21 .. I.)

10. 7

52 ~.:;o 13
3::; 14 2

66 47 ~.:A

5::::. 31 14
64 4:l :::::5
6';' 50 :3E(

'1 ~;5 37
:.i c;' 40 ::::8

26

(I

~26

24

.2()

(;

o

...,.
./

~27

J ')

17

1'..1
1 ~j

1 II·J'.)OEF: F:
L EI<I<EN:. L I~J-I'1 I \.j I ~'1(':;{;L :

VL ;:::'f:: 8

74 c:"t=
..J ....f

40
37 24 12

17

1 I N'v'IJEF: f-=;:

LEKKEN: LW-MINIMAAL:
16.7 7::~ 53 :35

57 38 26 20
10
1 C'
.,J



GEUJ I DVERI10GENhi I VEAU VLAU:':EN

LW in OKTAVEN
125 250 500 1k 2k

\JL.Ah 75 54 40 33 28
'.jL.:'f:. ...,

52 30 14 3 -5..::

\,ILAI·:. '" 72 c·...., 40 ~-=!" 29'-' ..J.':' '-"-'

VLAI< 4 c:-~. :30 14 "'" c:
\.oJ":':' ._' -d

'v'L.AV r~: "7 i1 r.-c:" :38 26 19,"-$ .J.J

VL?H: b 72 1:""", 36 24 16",)."::'

IJL.AK 7 74 c:- c:- 38 26 19.J~j

\)U~K 8 72 53 36 24 16

TOTAf~L: 82 62 46 :38 3::~

HOEK: ()o F: ICHT I NGI NDEX: 1 (I (I (; 0
4=jO 0 (; 0 0 (I

90° () 0 (I -1 -1
13~)O --1 0 (> (I 1
18(,0 (I 0 U 0 1
..-~ .. , t::' ,",\ -1 (> (I 0 1.:.::.. 0 • .' -

:27() 0 ,.) 0 (I -·1 -1
:.1':"jO 0 0 0 0 0

e6

******.****tt*****************************************************************

E;Ei. U 1 [i[·f;:Ull".1 I VEP,U::; DF'
R-MUWiG VL~ /HK HO

J b L~ 1 () ::.' . Ii

AFSTAND IN OCTAVEN
J25 250 500 lk

~~Ji.. I "2 r;:, 1 ',_ .1-
~~k

-- j

dEt(I=;)

1-j{~F[1 nBS
:~:4 ::::: 1

"

j E;()
. ,

, i

;.~ ,\

"

'1 ,:

'I ,.
5b

';t' ••",;"

",..:: .~.:.

..,..~
..:. /

I ,--,
j 7

.. .:...

9

...,
... i

4'.)
26

.•~. Co\
'-'\...)



GELUIDAFSTRALING GEBOUW Ef
proj ee:t : pare: i val Ge.\.J\\~\,\cle. ~oe. "-\~I'\d C).o.l'\ '0 OlA. \oJ

***** INVOERGEGEVENS ****** ~e.~e.Ue.f\~t\~ ~ ~Qo\ec.~ \JQ.~bO\AW

CONSTRUCTIE VLAKKEN EN APARTE PUNTBRONNEN

VLr-iK
ELEMEt'.JT

VLAK 1: NIET VAN TOEPASSING

OPP R in OKTAVEN
m2 125 250 500 lk 2k Rw

VLAK ,-, Q: 1 R~1AX : ..,.. 0::-
~ ...;• ..J

lINVOEF: R Sf0v.\"J M\A\A/t
2IhiVOER R c1el.A~

'..jL.AI< ..,.. Q: 1 F:t-1AX: 60'-'
lINVOER R C; PO\A.WoM 1.A\A1e.

'·/L.{H::: 4- 0: 1 Pt1~iX : 60
11 t···JVOEP F: ~'(')O""W ~1.A1.A1t

DAK/VLK 0 HK: 0 RMAX: 40
11N'JOEF: R OP 3

GELUIDGEGEVENS IN GEBOUW

13.5 25 26 26 28 26
11.4 41 46 52 59 64 57.., 1 18 18 19 21 19 20...
14.3 41 46 51 56 59
14·.3 41 46 0::- ,.., 59 64 57d"::'

13.5 41 46 51 56 59
1:::.5 41 46 0::- ,.., 59 64 0::--

_I~ ~I /

19.2 22 ~-:>4 29 36 39
19.2 -, ,.., 24 29 39 47 35...::..;.;.

'v'Lfit:::

'·.iLtit:::
'·.... L.P,K
\,.Jl.t\l:: 5

Lp in Of:::lAVEN
12~j ::~5() 500 11:: :;'k Cd

68 66 61
1:';--.... c:' c:- 5.J I .J..J

68 66 61 57 c·o;:- 5..J.J

68 66 t~ 1 l::'-r C'c:.- c:-
--' ..- ••1•.1 ~J

68 66 .:':.1 C'" ~'7 C'C c:-
d/ ...J ...J ...J



***** BEREKENINGSRESULTATEN *****
GELUIDVERMOGENNIVEAU DEELVLAKKEN

PF:O,lECT: par-cival

\.'L{~I< OF-F' LW in OKTAVEN
ELEt'lENT m2 1., c:- 250 500 1k 2k..::.;J

"'iLAK: "..::.
1IN'v'OER R 11.4 -:r -:r 26 15 4 (I,,:,,_'1

2INVOER F: 2. 1 48 46 40 34 34
LEKKEN: LW-MINIMAAL: 39 37 32 28 26

VLAK: '":!"
~,

1INVOER R 14.3 34 27 16 5 (I

LEI<KEN: LW-M I NI r1+=ir~L.: 15 13 8 4 2

VLfH<: 4
1 I N'v'OER P 13.5 ~~ 26 15 4 (I...l._,

LE t':J::: EJ-J : L.lIJ-t·1 I N I t·,r:i{~L: 14 1") 7 :: 1....

VU~V:
c:-
d

1 I '··j'v'OEF: F; 19.2 54 50 4(J 26 1S
LEf::fEI',j: '-I...J·-[·1 Tt··j I i'1(~(1L: ::::;6 :::4- (".":::-, ..,c:- :23... , ...::' ,.J

GELU I DVEF~:r'il[JGENhl I tjE{\LJ '.'U~I:I<Et,j

f8

'.!l.Hf ,"
\/ L. (\f'
',,'" L.;~ f:.. ·1
"JU·1K 5

TOTAt~L :

HOEK: ,:,0

9UO
1:::::SQ
180 0

22=jO
270 0

315 0

L.W i n OKTAVEN
1 -)r:,- ::?5(i 500 1k 2k~._l

49 47 <1 1 -:r c:-
~.:)=.i~I~J

:; 'i -:' -;. j 6 "7 ~3... .' I

:.~~. :'6 1,-::) "7 3
54 SCi 40 28 24

56 C···'-. 44 3t:. .... 1:'
,-J ..:.:. -.:'-'

FnCHT I NEi I 1··.mE X: (':f ()
_.

:L - 1 -1..

1 1 2 <" ~
~.' -'

1 1 ~. ~ ....
..:;, ~. .....

1 1 .... "'!' -.:. '-' .,::.
0 (I -1 -1 -1

-1 --1 -2 -5 -7
-1 -1 -3 -6 -8
-1 -1 -2 -5 -7

*****************************************************************************:

['3 E::L. UI DDF:LJKN I \.JEf2'IUS OF' AFSTAND IN OCTAVEN dB(A)
F: - t'IDlij ./ G '.,)L.K./ f·lk HU 125 25() C'" .... ~ lk 21:: HARD ABS...J1••11•. .J

:-::6G :-5/180 ,~ "". 17' 1 :::; 4 -4 - I:' 8 6. •. J .J



Bijlage F.
Berekening project Aanbouw.

f1

Aangezien de uitgangspunten en formules het zelfde zijn als
in bijlage E~ wordt kortheidshalve hierna verwezen.
Volledigheidshalve zijn de berekeningen nog vermeld:
a. berekening 1 (b~gane grond)
b. berekening 2 (verdieping met kap) (zie bijlage E~ blad

E4, E5 en E6)
c. berekening 3 (aanbouw)



GELUIDAFSTRALING GEBDUW

fl

pt-oj ec:t: parsi val Gew\\2.\~cAe. -\Oe.\:\o.f'cJ. 'oe.Cl)()'t\e. ~ttOl\cJ..

lU :+: :+: * 1NVOERGEGEVENS *: ***' *:+: %e.IQ.~ \..( e.Y'\\ 1\~ 1a. i'Q.:>\e c....\ QAt\\oQ'-\.W

CONSTF:UCT I E VLAKKEN EN (~PARTE PUNTBRONt·.JEN

VLP.I< OPF' R in OKTAVEN
ELEMENT m2 125 25() 500 1k 2k Rw

VLAK 1 Q: 1 RI'1AX: 50 39.6 ~~ 38 44 46 47_,_I
1 I NVOER R C>\ eel\~W\'\lA.\4R, 18.6 41 44 49 54 58 53
2INVOER R d""bbe\~\CIl\ ~-~D-lll· 14.3 29 37 46 49 50 4·7
3INVOER R Q\.tO~~"i h·~e ole~~ 6.7 .,.-C' 36 41 44 45 44..;•...J

VL{~K 2 D: 1 F:t1i4X: 6U 29.B 41 44 49 I:' .,.. 56...J";'

1 HNOEF-: R '\ e.e"'!oMU.V.( 29.8 41 44 49 54 58 I:' -:r
,J";.

\,.!LAf::: ..,. Q: 1 Pt'U"; X: 6') "'0 l 41 44 4·Q I:' -:r 56...;, ,_" ,. • '::l ,J.';'

1 I N\/OEF: F< \\ ee"CL1"t'\I.A\,(R 39.6 41 44 49 5 I l 58 r=.,.
...J.,,:,

',,'LAK 4 D~ 1 F:I'lP!X : 60 29.8 41 44 4<7' r="",:" 56...J ..;.

1 I t·J'.JOEF: F: \ \ ee1\ ~ l'v\ ~.\.\,(R .29.8 41 44 49 54 58 c:- ""':""' .
...J.":'

VLAk 5: NIEl VAN TOEPASSJNG

GELUIDGEGEVENS IN GEBOUW

L P B I r·H·./EN 'v'OOF: 'v'Li:ifJ::Er-.,J (l fIi )

'·jL.?'il< .,J
\iLm:""2
VLJ-il: 3
',,'L (~f::: 4

Lp i n Of:::Tr'4'-.JEt·J
1 'OJ t:'"

~25l)
1:,;" ,~••-. ] k 2k Cd.':'d _ll.)i._}

1(:'0 100 100 .100 100 :::;
100 100 1 ()() 100 1()() 3
100 100 lOO 100 100 3
100 100 100 100 100 :::;



***** BEREKENINGSRESULTATEN *****
GELUIDVERMOGENNIVEAU DEELVLAKKEN

PROJECT: par-sival

VLAI< OPP LW in OKTAVEN
ELEI'lENT m~ 125 2:',0 500 lk 2k

VLAK: 1
1INVOER R 18.6 69 66 61 56 52
2INVOER R 1.4.3 80 72 63 60 59
3INVOER R 6.7 70 69 64 61 60
LEKKEN: LW'-M I NI MAAL: 63 63 63 63 63

VL.AK: '":I.....
1INVOER R 29.8 71 68 63 58 54
L.EKKEN: LW·_·t1 I NI MAAL.: c"', 52 52 52 c:- .,

...;..:. ...J":'

VLAI<: '"'_.'
1 I N\,lDER R 39.6 ]"'":1 69 64 59 c"c"

..:.. ...J .. J

LEU<EI\I: Ll>J·-t"l I N I 1"1Pllc,L: 5~~; 5:3 C"7 I:' -:r 53...J ,.~, \,.1 ,.,:.

\.!LAf:: : 4
1 IN'./DEF: F: 29.8 71 68 6 .~. t::" r-, 54'.' ,JO

LE/:f:FN: U'J-I'I I N I t'lP,{iL ~
r..-:-.-\ t::"""\ c::- .'-~ c:- ~-'. c··-.
,..' ...::. \-J ~:.:. ,J ..: ..J..::" ..J~.

Ll.J in m:T(4VEN
125 250 500 lk 2k

l·./L .. P,f:. 1 r~() -';. -= 69 /.::.7 6/.:)I d

\'!L,0,.:. ..,
71 ' ,-, 6'~ ~i9 56~. bc.' '..'

'')l.Af< '''':!" '7~ 69 64 60 ~-,

'.' I ""- ,J /

'v'Lf:,f:.· .~ 71 68 63 59 t::" '
...Jb

TCT(,tiL.: 87-' 7' 71 68 67, /

f·\DEl-:: : 0° F: I CHT I I\./G I imEX: ...... 2 1
., .,

..::. ..::. ..::.
4 L'::""

r-, r-, ~\ '-, 2_J ..::. ..::. ~. ..::.

90° -1 -1 -1 -1 -1
1350 _'":! -2 -1 "~ -3-' -~

180 0 -4 -3 -2 -3 -5
""'''''1J::''' 0 -'" ~\ -1 - 2 -3.a:::'''::',•••J '-' -..::.
27(;(.i -1 -1 -1 -1 -1
315 0 2 ~\ ~, 2 2..::. ..:.

f3

******************************************************************************

GELUIDDRUKNIVEAUS DF' AFSTAND IN OCT{WEN dB(A)
R···t1DW/G VLK/Hf::: HD 125 250 500 1k 2k HARD ABS

188 1/ 0 2.0 50 46 39 37 3t., 4'" 41'.'
2l,j 1.• _\

-, C" -7 5/1 49 45 4;" '51 48., .) ...-

2l,1J 4/ 0 ~~,. ('1 c··..,. 54 '~,9 45 4 ..·.. 51 '~·8~'I ' .,;~



GELUIDAFSTRALING GEBOUW

pr-oj ec:t: pat-si val G~Wi\zi~cle -\oe.~-to.(\cl Q.o."loov.I..J

***** IN'v'DEF<GEGEVENS ****** ¥>e~~l<et\~(\,\ '!:> \ (>(2o~ec\ o..ot'\~O\AW...
CONSTRUCTIE VLAKKEN EN APARTE PUNTBRONNEN
.··_'__" __ 4 ___' ___'__~••___ .._--_._---
VLfil< OPP R in OKTAVEN

ELEMENT ml 1 ~,c:- 250 500 1k 2k Rw.L. ,-I

VLAI< 1 Q: 1 RM{~X : 60 39. 6 41 44 49 c::- "?" 56....J._..

1 INVOER R 4l-\e~I\~ tr\l.A\4« 39. 6 41 44 49 54 58 53

VLAK '-, 0: 1 FiMAX: 60 17.6 41 46 51 56 59...:.
1 I t·.J'h.1Lh F ~f°\A.UM""V.~ 17.6 41 46 c:-.-, 59 64 57,-f~

l)LAf< ~ [) ~ 1 RI'"1(.:.;: ~ SCI 31 0 40 43 47 49 1.19.':' .
J 1N','OEF: r;: Q.\.(0 e~~ i ~ e "".e etel..(~

-, ~c:- 36 41 44 lE:" 44~ . .. ..cod ' ..;

::: I t>J')OFF: p " (' 0 1.4 1.....)tV\ \A. v.,q, 28 .. I 41 46 52 59 64 57,

'",'Lt,l< <+ Ch < r::i-Hi ,:: 6':· 15. "} 41 46 51 5f.> ~i9J.

1 I tF.'ClEF: F·: ~~O\,AWM.I..A.v.,q, J5. 7 ..1-1 46 r='-)
~59 64 ~j7......1 •.:.:..

!)Af / '.,iLk i) ~'W' : (:, Fa"l{~ / : (~() 3:=j .. '-, ::?2 :::;'4 2'''' 36 39
1 I hll/(]EF: F: O~ ~

-:t" 1:.-
~::~ 22 2 1:j 2c;' 39 47 7C-

,.),.-' . '.:' .J

C3El..U I DGEbE')ENS 11\.1 GEBOUIrJ

\.'L..t:'If:::
'·JLAf:::
')L?iL
VLAf'.
\JL.I~I<

4

Lp in OI::TA'·)EN
12~-, :;'~5() 5()() ] k :Zk Cd

Ell 81 80 78 80 5
81 81 8(i 78 80 c-

d

81 8l 80 78 80 C'
..J

8J 13] 8() 78 8'.) 5
81 Ell 80 78 80 c

..J



~** BEREKENINGSRESULTATEN *****
_UIDVERMOGENNIVEAU DEELVLAKKEN

--_•..__.__._------

JJECT: pal~sival

f5

4~::

;:LEHEhrr

~K: 1
lINVOER R
_EKKEN: LW-MINIMAAL:

~.;::: 2
lINVOER R
_EKKEN: LW-MINIMAAL:

:;k: 3
LINVOER R
2 I N'JfJEF: r;:
_EkKEN: LW-MINIMAAL:

OF'F'

39.6

17.6

28.7

LvJ in OkTAVEN
250 500 lk 2k

51 48 42 35 33
32 32 31 29 31

47 42 35 26 23
28 28 27 25 27

45 44 38 33 34
50 45 38 29 26
41 41 40 38 40

"4K ~ 4
II i~',iDE~: P
E~KEN: LW-MINIMAAL:

15. 47
28

42
28 27

26 ~-~...:...._.

27

I. 11,!\J[)[P R

_EllEN ~ Ll',I--11 I hi I t-1{-i{:':,L ~

~UlDVERMOGENNIVEAU VLAKKEN

69 67 61 49 43
51 51 50 48 50

UJ in OKTAVEN
1:25 25() 500 lk 2k

;~ 51 48 42 :36 35
·w: ::~ 48 43 36 29 29
'-1 f'. "< 51 48 43 39 41
~lf::: ·4 47 4'-' 36 28 28..::.

~K
r:::- 7(1 68 6~\ c' '"' 51~l ..::. ..J"::'

TAAL: 71 69 6< co"'" 53-.' ..J •..:,

='1<: (10 F;:ICHTINGINDEX: (I 0 (I (I (I

45 0 (I (I (I (I (I

9CiQ (I (> (I (I 0
13~;0 (; (I 0 (I (I

180 ') 0 0 (I (I 0
225 0 (> (I 0 (I 0
270 0 0 0 (I 0 (I

31 ::;0 0 0 (I 0 0

i***************************************************************************

_U I DDF:LH:::hl I ")Er~US OF' AFSTAND HJ OC'TAVEI'~ dB (A)

·'1Dl·J / G VLK/HK HD 125 251.) 500 1k 2k H~~Fm ABS
~t_,G ~:::/18n 4. C' -:r '~-I :30 24 1 4 1-4 '-'C' :'Lj,J ...:'..:.:. ~:. , .!

2L'J .-\ / 0 ~, 0 39 ::;6 31 :21 21 32 29.,:..t ~..
2i1-J 4i 0 .-, () "":"'/1 36 ~;() 21 21 "":!,J"") 2'::-';...:.:.. ._:.'''' -' ..:-
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