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Onderzoek is uitgevoerd naar de geluidproduktie bij het motorcrossen. Het doel was na te gaan wat de huidige 
geluidproduktie is, welke variabelen daarbij een rol spelen, en wat de mogelijkheden van geluidvermindering 
zijn aan de voertuigen, in de overdracht en aan omroepinstallaties. Verder moest een aanbeveling gegeven 
worden voor een immissierelevante meetmethode per crossmotor. 
De kern van het onderzoek bestond uit metingen tijdens crosswedstrijden op verschillende terreinen, zowel 
langs de baan als op afstand. Ook zijn metingen uitgevoerd aan individuele motoren. De geluidafstraling van 
motorblok, uitlaat en inlaat zijn hierbij onderscheiden. Tijdens het crossen zijn de bedrijfsomstandigheden 
(toerental, gasschuifstand) vastgelegd in relatie tot de geluidproduktie. Verder zijn op een rollenbank 
geluidproduktie, motorvermogen en koppel van een crossmotor gemeten. Het onderzoek heeft veel opgele
verd. De belangrijkste conclusies zijn als voigt. 
De geluidproduktie tijdens het crossen hangt weinig af van klasse en fabrikaat van de motor. Hetgeluidvermo
gensniveau is gemiddeld 124 dB(A) per crosser. Ingravingen of afschermende dijken kunnen tot 4 dB(A) 
reductie opleveren. Ook door bossen kan een verzwakking tot 4dB(A) optreden. Het uitlaatlawaai is de 
overheersende geluidbron. Een betere uitlaatdemper kan de totale geluidproduktie met ca. 4 dB(A) verminde
ren. Het onderzoek levert een goede aanzet voor een praktische immissierelevante handhavingsmeetme
thode. 
Dit rapport geeft een bondige, op de praktijk gerichte, weergave van de onderzoeksresultaten. Met het oog op 
een soepele toepassing in het kader van vergunningverlening en ruimtelijke ordening (geluidzonering) wordt 
tevens een vereenvoudigde rekenmethode gepresenteerd voor de geluidbelasting vanwege motorcross
terreinen. 
Het volledige onderzoek is uitgebreid beschreven in publikatie GF-HR-02-01. 
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SUJIIIIl8ry 

This publication summarizes the main results of a 
study of the noise emission by motocross courses' 
and the possibilities for noise reduction. 
Besides, some aspects are more elaborated in order 
to increase the practical applicability. 
The complete study has been reported extensively 
in publication GF-HR-02-0l. 
Some of the important results of the study are the 
following. 
The noise production during races is only margin
ally depending on the class or fabricate of the 
motor; also the lay-out of the track is hardly of 
influence. 
The average noise emission per moto-cycle is 124 
dB(A). 
Based on the study a revised noise emission meas
urement method is proposed, mainly for the purpose 
of checking. The main as~ect of this method is the 
performance with a loade~ engine at stand-still. 
The noise propagation can be reduced by deepening 
the track and by walls. A reduction up to 4 dB(A) 
is thereby achievable. 
The exhaust outlet is the prevailing noise source 
of the motor. An improved exhaust silencer is des
cribed by which the total noise emission can be 
reduced by about 4 dB(A). A further reduction will 
acquire measures against the noise of the engine 
block and air inlet. 
For est imat ions of the noise levels in different 
situations a calculation scheme is given, based on 
nomograms. 



Voorwoord 

Het voorliggende rapport geeft een samenvatting van de resuitaten van een 
onderzoek naar de geluidproduktie van motorcrossterreinen en de mogelijkbe
den tot geIuidvermindering. 
Dit onderzoek is uitgebreid gerapporteerd in publicatie GF-HR-02-01 d.d. 
februari 1985 van het Onderzoekprogramma Geluidhinder. 

Het onderzoek omvatte het volgende. 
Naast het in kaart brengen van de huidige geluidproduktie zijn de mogelijk
heden tot geluidreductie onderzocht zowel aan de crossmotoren zelf (uit
Iaatdemper) als in de overdracht (ingravingen, afschermende dijken) en aan 
Iuidsprekerinstallaties. Tevens is gestreefd naar een concrete aanbeveling 
voor een handhavingsmeetmethode waarmee de immissierelevante geluidproduk
tie per crossmotor eenvoudig kan worden vastgesteld zowel door de vergun
ningverlenende instanties als door de crossverenigingen. 

Het onderzoek heeft geleid tot een bevredigende beantwoording van aIle ge
steide vragen. Bovendien heeft de grondige aanpak van deze studie een grote 
hoeveelheid aanvullende informatie opgeleverd. 
Gebleken is dat de geIuidafstraling van motorcrossterreinen in een groot 
gebied rond het terrein van invloed is. Zo kan tijdens wedstrijden op een 
crossterrein in het open veld op een afstand van 2 km nog een geluidsbe
lasting van 50 dB(A) optreden. 
Door het ingraven of afschermen van het crosscircuit kan een geluidreduk
tie tot ca. 4 dB(A) worden bereikt. Ook door het toepassen van betere uit
laatdempers dan momenteel standaard verkrijgbaar zijn kan zotn 4 dB(A) 
geluidvermindering worden gerealiseerd. Belangwekkend is dat het onderzoek 
heeft fritgewezen dat deze uitlaatdempers de motorprestatie niet nadelig 
beYnvloeden. 
Combinatie van de voornoemde maatregelen komt ongeveer overeen met een hal
vering van de afstand tot waar de geIuidafstraling van invioed is. Dit ef
fect is aanzienIijk. 

Om de haalbaar gebleken geluidreducties daadwerkelijk te kunnen realiseren 
zullen fabrikanten gestimuleerd moeten worden om geschikte uitlaatdempers 
op de markt te brengen. In dit rapport wordt tevens aandacht geschonken aan 
een handhavingsmeetmethode die naar het zich laat aanzien, zonder al te 
grote problemen operationeel gemaakt zal kunnen worden. 

Met het oog op een soepele toepassing in de praktijk van vergunningverle
ning en ruimtelijke ordening (geluidzonering) geeft het onderhavige rapport 
niet alleen een overzichtelijke samenvatting van de resultaten van het on
derzoek, maar wordt tevens een vereenvoudigde rekenmethode gepresenteerd 
voor de geluidsbelasting vanwege crossterreinen. 
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1. IRLEIDIRG 
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In opdracht van het Ministerie van Volkshuis
vesting, Ruimte1ijke Ordening en Milieubeheer is 
een onderzoek uitgevoerd naar de geluidaspecten 
van het motorcrossen. 
Doel van het onderzoek was enerzijds om gegevens 
te verkrijgen ten aanzien van de huidige geluid
produktie en geluiduitbreiding en de daarbij van 
be1ang zijnde factoren, anderzijds om de moge1ijk
heden na te gaan om tot ge1uidreduktie te komen 
bij de bron en in de sfeer van de overdracht~ 
Een daarbij relevant aspect dat is onderzocht, be
treft een representatieve emissiemeetmethode ten 
behoeve van handhaving en eventueel typekeuring. 
De onderzoeksresultaten geven aan met welke mid
delen het geluid van motorcrossen kan worden ge
reduceerd, zodanig dat het plezier van motorcros
sen voor de beoefenaar kan samengaan met een mini
mum aan ergernis bij de ongewilde "luisteraar". 

Voor het onderzoek zijn vele reeds beschikbare ge
gevens uit de literatuur bestudeerd en is een 
groot aantal metingen uitgevoerd om voor diverse 
aspecten nadere gegevens te verkrijgen. Het gehele 
onderzoek is in detail beschreven en besproken in 
rapport GF-HR-02-01 "Onderzoek naar de geluidpro
duktie van motorcrossterreinen en mogelijkheden 
tot ge luidvermindering" [1]. In het onderhavige 
rapport worden op basis van dit onderzoek de be
langrijkste gegevens en resultaten besproken. 
Daarbij ligt de nadruk op die aspecten die in het 
kader van zonering, vergunningverlening en het 
treffen van geluidreducerende maatregelen van be
lang zijn. 

In hoofdstuk 2 zal kort worden aangegeven op welke 
wijze het onderzoek is uitgevoerd. De voornaamste 
resultaten van het onderzoek worden in hoofdstuk 3 
(huidige situatie) en hoofdstuk 4 (mogelijke ge
luidreducerende maatregelen) beschreven. 
In hoofdstuk 5 zal nader worden ingegaan op emis
siemeetmethoden (handhavings- en/of typekeuring
meetmethoden), terwijl in hoofdstuk 6 aandacht ge
schonken zal worden aan de mogelijkheden tot be
rekening van geluidcontouren en het effect van 
maatregelen bij de geluidoverdracht. 
Tenslotte zullen in hoofdstuk 7 enkele aanbe
velingen worden gedaan, ten aanzien van benodigde 
ontwikkelingen om tot daadwerkelijke geluidreduk
tie te komen. 
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A1vorens meetonderzoek is uitgevoerd ~s een inven
tarisatie gemaakt van de beschikbare gegevens over 
diverse aspecten. 
De meeste crossmotoren hebben een 1 ci 1inder 2 
takt-motor, luchtgekoeld of - in toenemende mate 
watergekoeld. De ci1inderinhoud is 50, 80, 125, 
250 of 500 ce. Daarnaast is er een solo-klasse met 
4-takt motoren en een zij span-klasse. In de zij
span-klasse rijden op dit moment vooral 4-takt 
motoren, - ci1inderinhoud 500 tot 1000 cc, maar in 
toenemende mate worden ook zware 2-takt motoren 
toegepast. 
Ruim 50% van de georganiseerde wedstrijden, als 
ook ruim 50% van de rijders met een KNMV-startbe
wij s, hebben betrekking op de 2-takt motoren met 
125, 250 en 500 cc. 
Daarnaast wordt buiten verenigingsverbandook "ge
crosst" door de jeugd op al dan niet gemodificeer
de bromfietsen. 
De p1aatsen waar wordt gecrosst varieren van offi
ciele KNMV-verenigingsterreinen (ca. 100) die aan 
verschillende eisen moeten voldoen, tot officieuze 
(verenigings)terreinen en crossen ~n het wild. 
Ruim de helft van de min of meer officiEHe ter
reinen bevindt zich geheel of gedeeltelijk in een 
bos en ca. 10% in open terrein. Overige terreinen 
bevinden zich in uiteenlopende omgevingen als in
dustriegebieden, zandafgravingen of vuilstort
plaatsen. 

De aan wedstrijden deelnemende motoren moeten aan 
geluideisen voldoen, die door de FIM zijn opge
ste ld en door de KNMV (steekproefgewij s) worden 
gecontroleerd. Uit meetgegevens blijkt dat bij 
keuringen in de meeste gevallen aan die eis wordt 
voldaan (108 dB(A) op 0,5 m van de uitlaatopening 
bij stilstand, ongeveer met een stationair toeren
tal dat 70% van het toerental bij maximaal ver
mogen is). Uit andere meetgegevens blijkt echter 
tevens dat de bij deze keuringsmethode bepaalde 
geluidproduktie veel geringer is dan de geluidpro
duktie tijdens het crossen. Weliswaar bestaat er 
enig verband tussen beide, doch een verschi 1 in 
geluidproduktie tussen motoren van 3 dB bij de 
keuring blijkt slechts een verschil van ongeveer 
1 dB op te leveren bij het rondcrossen .. 
De oorzaak hiervan lijkt vooral in het verschi 1 
in bedrijfsomstandigheden te iiggen (toerental, 
motorbelasting). 

De diverse metingen op afstand van crossterreinen 
geven grote verschi lIen in geluidniveau te zien. 
Dit lijkt in de meeste gevallen vooral terug te 
voeren op de varHhende meetomstandigheden (meet
positie, terreinomstandigheden~ weersomstandig
heden). 
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Om op verschillende vragen een antwoord te kunnen 
geven zijn een groot aantal. metingen verricht. Er 
zijn zowel gedetailleerde metingen uitgevoerd aan 
individuele motoren, als metingen tijdens cross
wedstrijden. 

Vragen waarop via gedetailleerde metingen aan In
dividuele motoren een antwoord is gezocht zijn: 
- welke bedrijfsomstandigheden zijn relevant voor 

de (immissie relevante) geluidproduktie 
welke invloed heeft het verloop van de baan op 
de geluidproduktie 

- welke emissiemeetmethode en handhavingsmeet
methode is geschikt om de immissierelevante ge
luidproduktie vast te leggen 
welke bijdrage leveren de verschillende motor
onderdelen, bij de verschillende typen motoren, 
tot de totale geluidproduktie 

- welke geluidreducerende maatregelen zijn moge-
lijk en wat is hun effect. 

Hiertoe zijn metingen verricht aan vijf verschil
lende type motoren: 2-takt crossmotoren in de 
klasse 50 cc, 125 cc, 250 cc en 500 cc en een 4-
takt motor 1). 

Tijdens het rondrijden op een cross terre in zijn 
met deze motoren de bedrijfsomstandigheden 
(toerental, gasschuifstand) en de geluidproduktie 
(ge1uidniveau nabij de elleboog) bepaald. De 
rijder droeg daartoe een rugzak mee met 
meetinstrumenten (figuur 1). 

Figuur 1: Crossmotor met meetinstrumenten en de 
rijder met rugzak. 

1) Deze 4-takt motor bleelt feite! ijk geen cr08S

motor, doch een off-the-road versie te zijn. Op 
basis van extrapolstie van deze gegevens Kunnen 
toch oolt voor 4-t81<.t cr088motoren conclusies 
worden getrokken. 
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Hierbij ZlJn tevens geluidmetingen gedaan langs de 
baan .op zes meetp.osi ties. B.ovendien is bij een 
m.ot.or synchr.o.on .op enige afstand gemeten, z.odat 
v.o.or verschillende baandelen de gemiddelde geluid
.overdracht kan w.orden bepaald. 
Met deze m.ot.oren zijn .o.ok diverse emissie-meet
meth.oden uitgev.oerd, z.oals met langsrijdende 
m.ot.oren - met c.onstante snelheid en accelererend -
v.olgens ISO [2,3] en met st ilstaande m.ot.oren 
v.olgens FIM [ 4 ] , ISO [ 5 ] en WVR [ 6 ] • 
Daarnaast zijn een aantal metingen gedaan met ac
ce lererende motor in vrij loop, waarbij de m.ot.or 
afsl.oeg bij een vooraf ingesteld t.oerental do.or 
middel van een daarvoor ontwikkelde schakeling. 
Een belangrijke invloedsfactor vo.or de geluidpro
duktie' is namelijk de belasting van de motor. 
Metingen bij stilstand zoals volgens FIM vinden 
echter bij onbelaste motor plaats; bij een rijden
de en een accelerende m.otor w.ordt deze weI belast. 
Voor de geluidproduktie is het niet van wezenlijk 
belang of de belasting wordt ver.oorzaakt do.or het 
accelereren van de motorfiets als geheel .of door 
het accelereren van de motor .op zich in vrijl.o.op. 
Het laatste proces verl.oopt aIleen aanzienlijk 
sneller, zodat de meetmethode daaraan moet worden 
aangepast en het realiseren van een bepaald toer
ental niet meer betr.ouwbaar via meteraflezing tot 
stand kan komen. De laatstgenoemde serie metingen 
diende .om dit te verifieren en zo de mogelijkheden 
van belaste emissiemetingen bij stilstand te 
onderzoeken. 
Voor de vijf genoemde motoren zlJn indicatieve 
metingen uitgev.oerd om de bijdrage van deelbr.onnen 
tot de totalegeluidproduktie te bepalen. 
Hierbij zijn de uitlaat.opening, de luchtinlaat en 
het motorblok met cilinder onderscheiden. 
Daarnaast is dit voor een motor (watergekoelde 
125 cc 2-takt) in detail gedaan door middel van 
metingen met de motor op een r.ollenbank. Hierbij 
zijn intensiteitsmetingen toegepast, waarmee uit 
metingen op korte afstand van de diverse. motor
onderde len toch een goed bee Id kan worden ver
kregen van de geluidafstraling naar grot ere af
stand. 
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Figuur 2: Motor met berijder op de rollenbank. 

Bij deze motor 
per tevens een 
past. Daarbij 
van de uitlaat 
tat ies van de 
bepaald . 

zijn naast de standaard-uitlaatdem
aantal andere uitlaatdempers toege
is niet aIleen de geluidproduktie 
gemeten, maar zijn tevens de pres
mot or (vermogen- en koppel kromme) 

. De met ingen bij crosswedstrijden hebben antwoord 
gegeven op de volgende vragen: 
- wat is de geluidproduktie van een motorcrosster

rein tijdens wedstrijden en trainingen 
- wat is' de vat;"iatie in geluidproduktie tussen 

motortypen 
- welke invloed heeft de omgeving en baanuit

voering op de geluidimmissie 
welke variaties in geluidproduktie lS er tussen 
merken. 

Daartoe zijn bij een cross circuit met een repre
sentatief verloop van de baan en vrije, ongehin
derde geluiduitbreiding naar de omgeving geluid
met ingen verricht op grote afstand van het cir
cuit. Deze metingen zijn gedaan tijdens wedstrijd
en in aIle te onderscheiden klassen; voor de jeugd 
in de klassen 50 cd mini 's), 50 ec, 80 ec en 125 
ec en voor volwassenen in de klassen 125 ce, 250 
cc, 500 ec, 4-takt solo en zijspan. Hieruit is de 
gemiddelde geluidproduktie bepaald van een circuit 
als geheel tijdens wedstrijden en trainingen. 
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Daarnaast ZlJn metingen uitgevoerd bij drie andere 
circuits, teneinde informatie te verkrijgen over 
de invloed van de uitvoering van de baan en de om
geving op de geluidoverdracht. Daarbij was een 
circuit dat deels door en langs een bosgebied 
loopt, een circuit met een ingegraven baan dat 
zich midden in een bos bevindt en een circuit dat 
midden tussen weilanden is gelegen (zie figuur 6). 
Bij dit laatste circuit ZlJn metingen verricht 
tijdens plaatselijke c1ubwedstrijden. teneinde na 
te gaan of hierbij eventueel verschillen optreden 
ten opzichte van wedstrijden onder auspicien van 
de KNMV. 

De meetresultaten bij de verschillende circuits 
zijn gebruikt om rekenmodellen voor de geluiduit
breiding te toetsen en zonodig aan te passen aan 
de situatie bij motorcrosscircuits. 
De daarbij te hanteren bronsterkte voIgt uit de 
metingen bij het eerstgenoemde circuit. Bij de 
vergelijking tussen meten en rekenen zijn boven
dien ook nog meetresultaten betrokken uit de in
ventarisatie [1] en uit [ 7 J. 

Bij aHe wedstrijden zijn tevens metingen uitge
voerd 1angs de baan. Daarvoor is telkens een 
meetpunt gekozen kort na een bocht, zodat de ge
luidproduktie van acce1erende motoren kon worden 
vastge1egd. Via de aflezing van het geluidniveau 
in dB(A) in de stand 'F' tijdens de passage van 
individuele motoren is zo de geluidproduktie be
paald. waarbij het nummer van de rijder is ge
noteerd. Op deze wijze is een indicatie te ver
krijgen van de variatie in geluidproduktie tussen 
motoren (rijders) en merken. 

Bij een aantal wedstrijden is voor een deel van de 
deelnemende motoren de geluidproduktie ook bepaald 
door emissiemetingen. Deze zijn op twee manieren 
ui tgevoerd: volgens de FIM-methode en volgens de 
eerder beschreven methode met accelererende motor 
in vrij loop, tot een gegeven toerental (daarvoor 
is het toerental vol gens de FIM-methode gehan
teerd). 
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Tijdens het crossen treden sterke variaties op 1n 
de bedrijfsomstandigheden van de motor en - daar
door - in de ge1uidproduktie. Dit is ge111ustreerd 
in figuur 3, waar het ver100p van het toerental, 
de gasschuifstand en de geluidproduktie is gegeven 
v~~r een crossmotor gedurende een ronde over het 
eveneens gegeven circuit. 

120 r.-.--..-
dB{A,) 

110 

geluid 100 

12C:~I==+= 
omw./min. 

8000 
toerental 

10000 

vol gas i:=F==l:==!=I==l===l:==t===r========t=~ 

gasschuif 

A 8 C DE F H LA 
Hid ........ 

Figuur 3: Ret ver100p van het ge1uidniveau, het 
toerental en de gasschuifstand gedurende 
een ronde met de 125 cc crossmotor. 
Tevens z1Jn de passagemomenten van de baanver
delingen (A tim L) aangegeven, zie plattegrond. 
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Bekijken wij ecbter de gemiddelde geluidproduktie 
over tel kens een baansegment en vergelijken wij 
verscbi llende soorten segmenten (recbte stukken. 
stukken met beuvels, S-bocbten e.d.) dan blijkt de 
gemiddelde geluidproduktie - en ook bet veel op
tredende toerental - voor deze segmenten nauwe
lijks te verscbillen. De variatie bedraagt +2 tot 
-1 dB(A) voor het gemiddelde over een karakteris
tiek baansegment ten opzicbte van bet gemiddelde 
over de bele baan. 

De geluidproduktie wordt dus nauwelijks beinvloed 
door bet ver loop van de baan en er kan derba 1 ve 
ook geen baanverloop met verminderde geluidproduk
tie worden aangegeven. 

De vraag welke omstandigbeden van de motor be
palend zijn voor de gemiddelde geluidproduktie kan 
worden beantwoord aan de hand van de registraties 
van toerental en gasscbuifstand bij bet crossen. 
zoals geillustreerd in figuur 3. 
Uit dergelijke registraties blijkt dat de be
drij fsomstandigbeden sterk varHhen en ook ken
merkende verscbillen vertonen voor de diverse 
soorten baansegmenten. Tocb blijkt in aIle geval
len globaal een gebied van bedrijfsomstandigbeden 
zeer veel op te treden en tevens bepalend te zijn 
voor de gemiddelde geluidproduktie. Dit gebied 
ligt tussen 60 en 80% van bet maximaal toerental 
bij een belaste motor. 
- bet. toerental bij maximaal vermogen ligt bij 
85%. Boven een zekere belasting (overeenkomend met 
ongeveer balf gas in dit toerentalgebied) blijkt 
de mate van belasting nog slecbts van geringe in
vloed op de geluidproduktie. 
Bij een toerental van ca. 65% van bet maximale 
toerental - of 75% van het toerental bij maximaal 
vermogen - stemt de momentane geluidproduktie bet 
meest overeen met de geluidproduktie tijdens bet 
crossen. 

Ken representatieve emissiemeetmetbode zal dus 
bij belasting in bet toerentalgebied van ca. 75% 
van bet toerental bij maximaal vermogen moeten 
worden uitgevoerd. 

Uit de metingen op afstand van bet circuit tijdens 
wedstrijden in de diverse klassen is de immissie
relevante bronsterkte bepaald door de geluidover
dracbt door middel van berekeningen te verdiscon
teren. Deze bronsterkte is dus een gemiddelde over 
diverse ronden en over diverse motoren, rijdeis en 
rijstijlen per klasse en in deze bronsterkte zijn 
aIle overdracbtseffecten verwerkt die niet in het 
overdrachtsmodel zijn opgenomen, met name de in
vloed van bet geaccidenteerde crossterrein, zoals 
afscherming en geluidverstrooiing door beuvels en 
dergelijke. 



immissierelevante 
bronsterkte 

-9-

Op de verschi1lende aspecten van overdrachtsbe
rekeningen zal in paragraaf 3.2 nog nader worden 
ingegaan. 
Dit resulteerde per klasse in de bronsterkte per 
crosser, zoals in tabel 1 weergegeven varieert de 
bronsterkte maar weinig tussen de diverse klassen. 
De diverse klassen kunnen desgewenst als een groep 
worden beschouwd zonder noemenswaardige toename 
van de variatie. 

Tabel 1: Immissierelevante bronsterkte in dB(A) 
p~r klasse en per groepen van klassen, bepaald uit 
metingen tijdens wedstrijden; genormeerd op een 
deelnemer. 

:='==============;=========;=========,=========,====== : 
I I 1 I I I 
: 50 cc, klein : 119 : 119 I I I 
I I I I I I 

: jeugd I : : I : 
I I I I I I 

I ------~-------~---------4---------4 t : I I I I I I 
! I f I I I 
: 80 cc : 124: I : : 
I I I I I I 
: jeugd I I : 123 I I 
: : I 125: : : 
I I I I I I 1 ______________ l _________ ~ } } : 

i ~:::: 
I 50 cc, 80 cc I 126 I I I I : ::::: 
p25 cc jeugd: : I I I 
I I I i I I 

'---------------~---------~---------i---------i : I I I I t I 

: 125 cc I 123: : : : 
I t I , I I 

i I::: 124 : 
: :::: I 
:---------------i---------~ 1 1 : 
1250cc 1 123 : 124 1124 : I 
I I I I I I 
1 _______________ 1 _________ 1 : : : 
: ::::: 
: 500 c c : 125: I I : 
:---------------l---------l---------~---------i : 
: :::: l 
'4-takt I 128 I I I I : ::::: 
:5010 : : : : : 

: :: 127 : 127 : : 
: ::: i : 1---------------t---------1 : : : 
:4-takt : 126 I : : : 
: ' I : : : : 
Izijspan : : : I : 
:==;;==;;=;;;;==l;;;;;;;==l;;=;;=;==J;;=;===;=J;=====' 

De i1llllissierelevante bronsterkte van een cross
terrein (geluidvermogenniveau in dB(A) per cros
ser) voor 2-takt crossmotoren in de klasse 125. 
250 en 500 cc verschilt nauwelijks en bedraagt 
124 dB(A). De 4-takt crossmotoren zij,Jl 3 dB(A) 
luidruchtiger. terwijl de 50 cc crossmotoren bij 
de jongste jeugd 5 dB(A) stiller zijn; als totaal 
gemiddelde is echter de waarde van 124 dB(A) goed 
te banteren. 
Uit enkele metingen blijkt dat bovenstaande con
clusie niet aIleen geldt voor wedstrijden, maar 
eveneens op trainingen.van toepassing is. 
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Tabel 2: Immissierelevante bronsterkte van een 
crossterrein, verdeeld in vier groepen en gerela
teerd aan een crossmotor; geluidvermogenniveau in 
dB re 1 pW. 

i groep octaafband met middenfrequentie in Hz 

31 63 125 250 500 lk 2k 4k 8k A 

crossers lineair - -

SO ce. jeugd 104 104 112 116 118 III 110 110 110 119 

80 ce. jeugd 100 100 112 119 125 119 116 115 115 125 

125 lorn. 100 100 115 119 124 118 112 110 108 124 
500 ee 

4-takt 106 112 121 126 128 120 114 113 112 127 

._.,----_. 
brommers 

met 90 90 90 91 85 89 92 89 83 96 

.zonder 90 90 106 108 113 107 108 106 103 115 

demper 
i 

relatief A-gewogen geluidvermogenniveau (dB) 

o 

·1 ~ ~ 1-..... :.:.;:. [/ ..... ". 
/. ~I '"" ~ 

... 
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r/ ~ 
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V. ____ eOee 
- 60 r; _ 125-500ce 

._0 4-takt,solo en zijspan 

31 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k H. 

frequent ie 

Figuur 4: 
sterkte van 
normeerd op 

De A-gewogen immissierelevante bron
een crossterrein in octaafbanden, ge
o dB(A), voor VIer groepen cross-

motoren. 
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In tabel 2 is de bronsterkte in o~taafbanden ge
geven voor de vier groepen, zoals die in de tweede 
kolom van tabel I zijn gegeven. Deze spectra zijn 
ook in figuur 4 gegeven, maar dan a 1 s A-gewogen 
octaafbandspectra genormeerd op 0 dB(A), ten be-· 
hoeve van een goede onderlinge vergelijking van de 
vorm. De spectrumvorm voor de groep jeugdcross als 
geheel (123 dB(A)) kan het best gelijk worden ge
nomen aan die voor de 80 cc uit tabel 2. Ret spec
trum voor aIle klassen gezamenl ijk komt overeen 
met dat van de groep 2-takt crossers van 125 tIm 
500 cc. Alhoewel geen gelijksoortige metingen 
konden worden uitgevoerd tijdens het crossen met 
bromfietsen, z1Jn op grond van beschikbare ge
gevens 8 in tabel 2 ook twee spectra voor brom
fietsen opgenomen waar tussen naar verwachting -
afhankelijk van de mate waarin het uit1aatsysteem 
is gemodificeerd de bronsterkte zich zal be
vinden. 

Uit de metingen langs de baan bij de diverse wed
strijden kan een indicatie worden verkregen van de 
variatie 1n ge1uidproduktie tussen motoren c.q. 
rijders. 
Een storende invloedsfactor hierbij 1S de 
variat ie in afstand tussen de motor en de meet
positie, welke noodgedwongen vaak vrij dicht 1angs 
de baan moet worden gekozen. Als de daardoor ver
oorzaakte variatie buiten beschouwing wordt ge
laten dan blijkt de maximale variatie per klasse + 
2 dB te zijn voor 2-takt motoren en ~ 6 dB voo""i 
4-takt motoren. Deze variatie wordt veroorzaakt 
door verschillen tussen de motoren en door ver
schi 11en tussen de rij st ij len van de berijders, 
waardoor de bedrijfsomstandigheden van de motoren, 
op het moment dat de microfoon wordt gepasseerd, 
verschillen. De invloed van elk van deze factoren 
op zich zal derhalve naar verwachting nog wat 
kleiner zijn. 
De variatie in geluidproduktie tussen motoren en 
rijders blijkt bij 2-takt motoren vrij gering te 
zijo; bij 4-takt motoren is de variatie groter. Er 
kon geen systematiscb verscbil worden vastgesteld 
tussen de geluidproduktie van de verscbillende 
merken motor in een bepaalde klasse. 

De geluidproduktie die op deze wijze kan worden 
bepaald uit metingen langs de baan, blijkt, voor 
een meetpunt dat enkele meters na .een bocht, ligt 
redelijk overeen te stemmen met de gemiddelde 
bronsterkte zoals in tabel 1 gegeven. 
In Denemarken is eveneens onderzoek verricht naar 
de geluidproduktie van crossmotoren, door middel 
van metingen langs de baan. Ook deze resultaten 
blijken, ondanks de verschi11en in methode, voor 
de 2-takt motoren goed overeen te komen met de ge
gevens uit tabel 1. Voor 4-takt motoren liggen de 
waarden van het Deense onderzoek iets hoger. 
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In paragraaf 3.1 is de bronsterkte van crosswed
strijden gegeven, waarbij gebruik is gemaakt van 
de berekende overdracht bij vrlJe uitbreiding 
(aIleen inv10ed van de afstand en de bodem). Bij 
deze berekeningen zijn een aantal aspecten onder
zocht, zoals van belang bij het hanteren van de 
overdrachtsmodellen uit de Handleiding 10 
de effectieve bronhoogte, de aard van de bodem in 
het brongebied, de verstroollng en afscherming 
door heuvels e.d. in het baangebied en het aanta1 
benodigde puntbronnen om de baan voldoende te re
presenteren. Het doel hierbij was om te komen tot 
die opzet van de berekeningen met de minste 
spreiding in de resulterende bronsterkte, bepaa1d 
vanuit de verschillende immissiemeetpunten. Hier
bij zlJn tevens de resultaten betrokken van de 
overdrachtsmet ingen vanaf verschi llende baande len 
apart met een enkele crossmotor als geluidbron. 

De feitelijke bronboogte kan op 0,5 m ten opzicb
te van bet plaatselijk maaiveld worden gesteld. 
De bodem in bet brongebied (baan en directe om
geving) is als absorberend te bescbouwen, .be
boudens eventuele baandelen die in een gegeven si
tuatie daadwerkelijk bard zijn. Dit beeft als con
sequentie dat berekeningen niet kunnen worden uit
gevoerd met bet klasse-B model uit de Randleiding, 
maar bet klasse-C model moet worden toegepast. 
Ret aantal puntbronnen om de baan te bescbrijven 
moet voldoende zijn om de boogtevariat fes in de 
baan te. representeren en zodanig zijn dat de af
stand tussen twee puntbronnen kleiner is dan 2/3 
van de afstand tot bet meest nabij gelegen Uomis
siepunt. 
De puntbronnen kunnen op onderling gelijke afstan
den langs de baan-as worden geplaatst. 
Ken vrijwel gelijk resultaat wordt verkregen aIs 
bet bele baangebied als vlak wordt aangenomen en 
voor de puntbronnen een effectieve bronhoogte van 
0,8 m ten opzichte van bet maaiveld wordt aange
bouden. 
De immissierelevante bronsterkte van de puntbron
nen is in tabel 1 gegeven. 
In feite levert de geaccidenteerdheid van het ter
rein in combinat ie met de geringe bronhoogte een 
extra geluidverzwakking op die niet goed in reke
ning is te brengen met de elementen uit het over
drachtsmodel. 
Door de wijze waarop de bronsterkte (tabel 1) be
paald is, zijn deze effecten, evenals verschillen 
tussen het werkeIijke en berekende bodemeffect, 
echter in die bronsterkte verdisconteerd, zodat 
zij niet meer opnieuw behoeven te worden verwerkt 
in de overdrachtberekeningen. Dit heeft weI tot 
gevolg dat er enige verschiIlen ontstaan, met name 
in de spectrumvorm, tussen deze bronsterkte en 
bijvoorbeeld die bepaald uit emissiemetingen op 
korte afstand van individuele motoren. 
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In figuur 5 is een band van berekende geluid
niveaus in dB(A) weergegeven en verge1eken met 
meetgegevens voor de 2-takt klassen 125, 250 en 
500 cc. Op kortere afstanden heeft deze band enige 
breedte ten gevolge van aangehouden variat ies in 
de baanvorm en de positie van het immissiepunt ten 
opzichte van de baan. 
Naast de met deze berekeningen te verge1ijken 
meetgegevens bij circuits met vr1Je ge1uiduit
breiding zijn tevens voor deze klassen meetresul
taten gegeven voor circuits waarbij de over
drachtssituatie afwijkt (ingravingen, bebossingen, 
zie figuur 6). 

dB(A~-,----------~-----r--~---r~~~~~r---------, 

geluid
niveau 

70 

60 

50 

40 

30 

100 200 500 

· · · 
· · · · 

1000 m 
afstand 

Figuur 5: Berekende geluidniveaus (-) bij VrlJe 
geluiduitbreiding rondom een crossterrein, in ver
gelijking met meetgegevens bij vr1Je geluiduit
breiding (*) en bij crossterreinen met ingravingen 
en bebossing (.); Geluidniveaus binnen het meteo
raam bij 25 deelnemers (125-500, cc 2-takt k1as
sen) . 

Duide1ijk is dat de aanwezigheid van bossen en in
gravingen inv10ed heeft op het resulterend geluid
niveau. 
Bij de metingen rond het gehee1 in een bos lig
gend, ingegraven circuit waren echter de weersom
standigheden niet conform de Handleiding meten en 
rekenen Industrielawaai. 
In het bosgebied bleek het volledig windst i 1 te 
zijn, ondanks andersluidende KNMI-gegevens van na
bijgelegen weerstations. Bij de interpretatie van 
deze meetresultaten is daarom enige voorzichtig
heid betracht. 
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Figuur 6: Drie soorten crossterreinen. 
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Door vergel ijking van berekeningen met metingen 
bij deze circuits is nagegaan op welke wij ze het 
klasse-C overdrachtsmodel kan worden gehanteerd 
voor het berekenen van het effect van ingegraven 
banen. schermen, wallen en bosgebieden. 

De invloed van baaningravingen en scbermen of 
wallen langs de ba~n kan worden berekend door deze 
als scbermen te beschouwen, zoals in bet klasse C 
model is beschreven. 
Het aantal puntbronnen op de baan moet hierbij zo
danig worden gekozen dat de variaties in baangeo
metrie voldoende worden gerepresenteerd. 
Aangezien de te hanteren bronsterkte een gemiddel
de over (een segment van) de baan is, neemt de be
trouwbaarheid van de berekeningen af als de af
scherming slechts korte baansegmenten (zeg kleiner 
dan 100m) betreft. 

Bebossingen kunnen bij de hogere frequenties een 
extra geluidverzwakking opleveren. Deze geluidver
zwakking - afhankelijk van hoogte, dichtheid en 
ligging van de bosgebieden - kan vol gens het klas
se C mode I worden berekend aan de hand van het 
deel van de gekromde geluidstraal dat door een be
bossing gaat, overeenkomstig de berekening van de 
extra verzwakking door installaties en industrie
terreinen (Dterrein) uit de Handleiding. Uitgaan
de van een beplanting met gebladerte en een 00-
plantingsdichtheid in de orde van grootte van 
0,1/m2 of meer (zie bv. figuur 6), kunnen op grond 
van [17] de volgende waarden voor de extra ver
zwakking vanaf 500 Hz worden aangehouden - per 
meter doorlopen bosgebied -: 0,02 dB/m bij 500 Hz, 
0,04 dB/m bij 1000 Hz en 0,06 dB/m bij 2000 Hz en 
hoger. Veiligheidshalve moet ook hier de totale 
extra verzwakking worden beperkt tot 10 dB ,per 
octaafband. 

De in het bos gemeten niveaus bij circuits in 
bossen zijn soms nog aanzienlijk lager dan op deze 
wijze berekend. mede door de reeds gesignaleerde 
meteorologische problemen bij medngen in bosge
bieden. De op voorgaande wijze berekende extra ge
luidverzwakking is als een realistische indicatie 
te beschouwen van het gemiddelde effect van bosge
bieden. 
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Ook op enige afstand van het circuit varieert het 
geluidniveau, zij het minder sterk dan op korte 
afstand. Hoge niveaus treden op bij en kort na de. 
start, en gedurende de wedstrijd tengevolge van 
uitschietende momentane geluidproduktie van indi
viduele motoren. De maximale niveaus (stand "F") 
verschillen niet veel tussen deze beide situaties; 
het werkelijke maximum wordt bepaald door de posi
tie ten opzichte van de baan en het startveld en 
door toevalligheden. 
De maximale niveaus liggen op SOO m van bet baan
centrum gemiddeld ongeveer 10 dB(A) boven het 
equivalent geluidniveau tijdens de wedstrijd; bij 
de lichtste klasse (jeugd. 50 cc) is dit enige 
dB's minder. 

Tijdens crosswedstrijden worden luidsprekerinstal
laties gebruikt om informatie te verstrekken aan 
rijders en publiek. Daarbij wordt soms ook muziek 
ten gehore gebracht in de "stille" momenten, het
geen daardoor als extra hinderlijk wordt ervaren. 
Bij de bezochte wedstrijden kwam dit laatste 
overigens niet voor. 
De geluidproduktie van luidsprekerinstallaties 
blijkt gemiddeld niveaus op te leveren die slecbts 
iets lager zijn dan bet gemiddelde niveau tijdens 
bet crossen. De maximale niveaus zijn tot 10 dB(A) 
geringer dan de maximale niveaus tijdens bet cros
sen. 



4. KOGELLJD 
GELlJIDRKDUCTIE 

4.1 Maatregelen 
aan de mo
toren 

deelbronnen 

-17-

Voor de geluidproduktie van de crossmotoren ZlJn 
in eerste benadering drie deelbronnen verantwoor
delijk: de uitlaatopening, de luchtinlaat en het 
motorblok met de cilinder. 
Daarnaast kan nog een restcategorie worden be
schouwd, zoals de aandrijving, de geluidafstralen
de uitlaatdemperwanden en de geluidafstralende be
plating. Relevant voor de geluidimmissie is de ge
luidproduktie van deze bronnen bij belasting van 
de motor en het kenmerkend toerental zoals in 
paragraaf 3.1 behandeld. Uit de diverse metingen 
die zijn uitgevoerd aan individuele motoren is 
voor elk van de genoemde deelbronnen de broosterk
te bij deze bedrijfsomstandigheden gedestilleerd. 
Deze resultaten zijd weergegeven in tabel 3. 

Uit deze opdeling in deelbronnen blijkt dat voor
alsnog de uitlaatopening bij aIle motoren de over
heersende geluidbron is.· De geluidproduktie van 
het motorblok en de luchtaanzuiging zijn echter 
ook zodanig hoog, dat hun bijdrage niet verwaar
Ioosd kan worden. 

Ais geluidreducerende maatregel komt eerst een 
betere uitlaatdemper in aanmerking. Ten eerste is 
dit nu de overheersende bron en ten tweede is dit 
feitelijk de enige maatregel die ook achteraf, 
zonder ingrij pende wij zigingen van de motor) kan 
worden getroffen. Bij de metingen op de rollenbank 
zlJn eeo aantal geluiddempers beproefd (zie figuur 
7 en tabel 4). 
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Tabel 3: Geluidvermogenniveau in dB(A) van de 
deelbronnen en totaal voor de verschillende typen 
crossmotoren, be1ast en onbelast bij globaal het 
FIM-toerental. 

r---~-----------------T---------------------------------------, 
I type, (deelbron) : geluidvermogenniveau I 
I I I 

I : ---------------,----------------------t 
I I I I 
: : belast I onbelast I 
I I I I 

~=====================4================~======================1 
I I I I 

I so cc; : : : 
I I I I 

: 8000 omw./min: : : 
I I I I 
: uitlaat : 123 : 116 : 
I I I I 
: inlaa t : III I 104 : 
I I I I 

: motorbiok : 117 : 110 : 
I I I I 

: totaal : 124 (1l9) : 118 (Ill) : 
I tIl 

~---------------------+----------------f---------------------- : 
I I I I 

: 125 cc; : I I 
I I I I 

: 7400 omw./min: : : 
I I I I 
I uitlaat : 123 : 112 : 
I I f I 

: inlaat I 112 : 102 : 
I t I I 

: motorbiok : 112 : 104 : 
I I I I 

: totaal : 124 (116) : 113 (07) : 
I I I I 

~---------------------+----------------t----------------------: 
I I I I 

: 250 cc; : : : 
I I I I 

: 6000 omw./min: : : 
I I I I 

: uitlaat : 124 : 110 : 
I I , I 

: inlaat : 117 : 100 : 
I I I I 

: motorblok : 118 : 109 : 
I I I I 

: totaal : 126 (121) : 113 (110) : 
I I I I 

~---------------------+----------------+----------------------: 
I I I I 

: 500 cc; : : : 
j I I I 

: 4800 omw./min: : : 
I I I I 

: uitlaat : 120 : 109 : 
I I I I 

: inlaat : 110 : 104 : 
I I I I 

: motorblok : 119 : 106 : 
I I I I 

: totaal : 123 (120) : 112 (109) : 
I I I I 

~---------------------t----------------+----------------------: 
I I I I 

: 4-takt, 500 cc I : : 
I I J I 

I 4000 omw./min I I : 
I I I I 

: uitlaat : 124 I 116 I 
I I I I 

: inlaat : 113 : 107 : 
I I I I 

: motorblok : 120 : 103 : 
I I I I 

: totaal : 126 (21) : 117 (109) : 
I I I I ~ _____________________ i ________________ ! ______________________ 1 

opmerking: tussen haken het totaal zonder uitlaat, waarbij 
een restniveau is aangehouden van 110 dB(A) 
(belast) en 100 dB(A) (onbelast) 

- veer de 4-takt cressmotor is een schatting 
gemaakt ep basis van meetgegevens van 2-takt 
motoren 
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Bet blijkt dat door ten opzichte van de huidige 
dempers een langere absorpt iedemper met een 
grot ere diameter toe te passen, het uitlaatgeluid 
met nog ca. 10 dB(A) kan worden gereduceerd zonder 
wezenlijke invloed op de motorprestaties. 
De demper dient daartoe een lengte te hebben van 
ongeveer 400 mm en een ronde of ovale doorsnede 
met een effectieve diameter van circa 90 mm. Bet 
absorptiemateriaal, bij voorkeur steen- of basalt
wol, moet worden toegepast in een volumieke Massa 
tussen 50 en 100 kg!m3 . 
Dergelijke dempers zullen een levensduur hebben 
die vergelijkbaar is met die van de huidige en 
zullen, bij serieproduktie, niet veel duurder 
zijn. 

Gezien deze resultaten is het niet zinvol te over
wegen aIleen betere dempers bij trainingen toe te 
passen. 

Tabel 4: Geluidvermogenniveau in dB(A) van de uit
laatopening van een 125 cc motor) voorzien van 
diverse dempers en de tussenschakelverzwakking D; 
belast en onbelast gemeten op de rollenbank bij 
7800 omw./min. 

r----------------------:------------------:----------------------: 
! type demper : belast : onbelast : 
I I I I 
: : L(WA) D: L(WA) D : 
I I I I 
: : 45' 135· : 45' 135' : 
I I I I 
t===================---r==================t===========---------==: 
I I I I 

: kale pijp : 135 : 127 : 
I I I I 
I t I I 
: standaard 550 cm3 1123 115 12: (108) 19 : 
I I I I 
: handelsdemp. 750em l 

: 123 119 12: 110 107 17 : 
I I I I 
I abs.demper 1100 em' 1122 117 13: 104 103 23 : 
I I I I 
: abs .demperD 2600 em3 : 113 112 22: 104 103 23 : 
I I I I 
: res. demperE 2600 em3 1121 116 14: 113 110 14 : 
I I I I 1 ________________________________________________________________ 1 

opmerking: - D= tussensehakelverzwakking; het versehil tussen de 
meting met kale pijp en de meting met demper onder 
45· met de gasstroom 

- het resultaat met kale pijp is bepaald uit een 
meting in het midden van de proefeel en derhalve 
een riehtingsgemiddelde met onbekende invloed van 
de riehtwerking 
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Figuur 7: Op de rollenbank bepaalde vermogen- en 
koppelcurve voor een 125 cc 2-takt crossmotor met 
de standaard uitlaatdemper, een handelsdemper en 
de aanbevolen verbeterde demper (aan de rem ge
meten en berekend met een overbrengingscoefficient 
van 0,7). 
Ret uitlaatgeluid blijkt gereduceerd te kunnen 
worden zonder vermogenverlies. 
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Uit een nadere interpretatie van deze gegevens kan 
worden geconcludeerd dat een dergelijk effect ook 
voor de andere type motoren van toepassing is. De 
tota1e geluidproduktie van crossmotoren kan daar
mee met ongeveer 4 dB(A) worden verminderd. 
Hiermee resulteert It door de veranderingen in bet 
bronspectrum, een reductie van bet geluidniveau op 
afstand bij crosswedstrijden van ca. 5 dB(A) bij 
vrije geluiduitbreiding tot ca. 3 dB(A) bij cross
banen met afscberming en/of ingegraven baan of be
bossing. 

Een verdere vermindering is slechts moge1ijk door 
ook bij de overige dee1bronnen de geluidproduktie 
te reduceren. Maatregelen bij het motorb1ok en de 
1uchtaanzuiging zu11en echter in het ontwerp 
moeten worden geYntegreerd. Dat daartoe in princi
pe mogelijkheden zijn mag blijken uit de veel ge
ringere bijdrage van deze deelbronnen bij norma1e 
wegmotoren [ 12] en 'off-the-road' motoren. Pas als 
voor deze deelbronnen een geluidreduktie met [5] 
dB(A) is gerealiseerd wordt het noodzakelijk. het 
uitlaatgeluid nog verder terug te brengen. 

Onderzoek in Denemarken [ 13, 14 J 1eidt tot onge
veer dezelfde conclusies. Een vergelijking 1eert 
bovendien dat de bijdrage van de ci 1inder door 
waterkoeling met ca. 3 dB(A) is verminderd ten op
zichte van de luchtgekoe1de versies. De ontwikke
ling naar steeds meer watergekoelde crossmotoren 
is dus een stap - zij het nog geen grote - in de 
richting van stillere motoren. 

Door het toepassen van betere uitlaatdempers ver
andert het karakter van bet geluid; het wordt 
minder jankend. Of hiermee het tonale karakter is 
verdwenen, en daarmee eventueel de toeslag voor 
tonaal karakter, dient volgens de Handleiding 
door het bevoegd gezag op het gehoor te worden be
paald op de feite1ijke immissiepunten. 

In hoofdstuk 3 is a1 enige aandacht geschonken aan 
de ge1uidoverdracht en de inv10ed van diverse fac
toren in de sfeer van de overdracht. 
Voor het treffen van maatregelen om de overdracht 
te beperken komen feitelijk aIleen afschermingen 
in de een of andere vorm in aanmerking. Weliswaar 
kunnen bossen de geluidoverdracht ook beperken, 
doch dit is niet zo zeer een realistisch te tref
fen maatregel, hoogstens een toevallig aanwezige 
factor dan weI een punt van bewuste overweging bij 
het kiezen van een locatie. 
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Voor de berekening van het effect van bosgebieden 
is uitgegaan van een gemiddelde hoogte van 10 m en 
globaal een beplantingsdicbtbeid rond 0,1/m2. 
Als bet circuit en de directe omgeving zicb gebeel 
of gedeeltelijk in een dergelijk bosgebied bevin
den, treden reducties op tot 4 dB(A). AIleen als 
ook de immissiepunten zicb in bet bosgebied bevin
den, kan dit nog iets oplopen tot ca. 6 dB(A). 

Om effectief te zijn, dient afscherming zo dicht 
mogelijk bij de bron te worden aangelegd. 
De mogelijkheden daartoe worden echter beperkt 
door overwegingen van vei ligheid voor rijder en 
toeschouwer. Feitelijk komen aIleen ingravingen 
van de baan en het aanleggen van wallen langs de 
baan en rond het circuit in aanmerking. Deze 
kunnen zo worden uitgevoerd dat de veiligheid niet 
in gevaar komt en bovendien het publiek niet wordt 
belemmerd in het bekijken van het evenement. 

Ingravingen hebben als voordeel dat hiermee de af
scherming vrij dicht bij de bron komt, waar tegen
over staat dat de ingraving in verband met de 
veiligheid niet te diep kan zijn. 
Wallen en dijken zullen verder van de baan moeten 
worden gesitueerd - de top 2 tot 4 m uit de baan
rand - ook om het toeschouwen nog mogelijk te 
maken, ma,ar kunnen dan weI een grotere hoogte 
krijgen. 

Op grond van berekeningen kan van ingravingen met 
ruim 1 m diepte over vrijwel de gehele baan - met 
uitzondering van enkele springheuvels - een reduc
tie worden verwacht van 2 tot 4 dB(A). Schermen, 
wallen en dijken - met een beperkte tophoek, met 
de top op ca. 4 m boogte en 2 tot 4 m uit de baan
rand - leveren een reductie van 1 tot 3 dB(A); bij 
een hoogte van slechts 2 m is bet effect vrijwel 
verdwenen. 

In figuur 8 Z1Jn als illustratie van de te ver
wachten e~fecten enkele contouren rond een circuit 
gegeven - 50 dB(A) etmaalwaarde, bij 25 deelnemers 
gedurende 4 crossuren (wedstrijd en training) 
overdag - bij verschillende maatregelen, waaronder 
ter vergelijking ook de toepassing van betere uit
laatdempers bij vrije geluiduitbreiding. 
Een combinatie van de besproken maatregelen is 
over het algemeen iets minder effectief dan de som 
van de aparte effecten. 
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Figuur 8: Geluidbelasting (50 dB(A)-etmaalwaarde 
contouren) bij 25 deelnemers en 4 uur wedstrijden 
in de dagperiode, v~~r een aantal verschillende 
situaties bij een crossterrein. 
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Om de mogelijke geluidoveriast van luidsprekerin
stallaties te beperken, dient in eerste instantie 
het gebruik daarvan tot het noodzakelijke te 
worden beperkt. Daarbij kan voor het verstrekken 
van informatie aan rijders en toeschouwers ook ge
dacht worden aan visuele presentatie, bv. in het 
rennerskwartier en bij het startveld. Bovendien is 
van belang de sterkte van het geluid aan te passen 
aan de omstandigheden, d.w.z. een lager niveau 
tijdens het verstrekken van mededelingen tussen de 
wedstrijden door dan gedurende de wedstrijden. 

Met een doordachte technische installatie kan 
verder bereikt worden dat bij een zo goed moge
lijke informatie-overdracht aan rijders en toe
schouwers de geluiduitstraling naar de omgeving 
wordt geminimaliseerd. 
Hiertoe moeten de volgende pupten in acht worden 
genomen: 
- breng de Iuidsprekers zo 

bedoeide ontvangers 
dicht mogelijk bij de 

- gebruik luidsprekers 
bijvoorbeeld rond 15 
stig gespecificeerd 
korte afstand 

met een beperkt vermogen, 
W, of met een overeenkom
maximum geluidniveau op 

- gebruik luidsprekers met een goede richtwerking, 
zoais luidsprekerzuilen met een lengte van mini
maal I m, en een geringe geluidafstraling naar 
achteren 

- stel de Iuidsprekers zo op dat het geluid enigs
zins van boven op de bedoeide ontvangers wordt 
gericht, zo mogelijk naar de binnenkant van de 
baan gericht 

- beperk het frequentiegebied tot het voor de 
spraakverstaanbaarheid belangrijke gebied (300 -
4000 Hz), zodat de optimale richtwerking van de 
Iuidsprekers bij gegeven afmetingen behouden 
blij ft 

- regel het geluidniveau per Iuidspreker (groep) 
optimaal in, d.w.z. ter plaatse juist Iuid ge
noeg gezien het achtergrondgeluid op die plaat
sen. 
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Door de FIM wordt reeds enkele jaren een emissie
methode - als controle- of handhavingsmeetmethode 
- gehanteerd [4 ] • 
Daarbij wordt op D,S m va~ de uitlaatopening onder 
een hoek van 45° met de gasstroom het geluidniveau 
in dB(A) gemeten bij een voorgeschreven toerental 
(figuur 9). 
Dit toerental is afhankelijk van de zuigersnelheid 
en komt globaal neer op 3/4 van het toerental bij 
maximaal vermogen. Voor de gebruikelijke uit
voeringen van de crossmotoren is dit toerental ook 
af te lezen uit een tabel, afhankelijk van de 
cilinderinhoud, die bij de FIM-methode behoort. 
De huidige eis voor erossmotoren volgens deze 
meetmethode is 108 dB(A); in de nabije toekomst 
wordt dit verlaagd naar 106 dB(A). 

,constant toerental J ca. 3/4 toerental maximaal vermogen 

Figuur 9: Meetsituatie bij emissiemetingen 
volgens FIM. 

Uit KNMV-gegevens van metingen tijdens enkele wed
strijden in 1983 resulteerde als gemiddeld resul
taat bij 2-takt motoren een waarde van 104 tot 106 
dB(A); ea 5% van de motoren bleek bij de eerste 
controle een hoger meetresultaat dan 108 dB(A) op 
te leveren. 
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Onderzoek in Denemarken [ 9] geeft aan dat tussen 
de meetresultaten volgens deze FIM-methoden en 
metingen 1angs de baan tijdens wedstrijden weI is
waar een redelijk verband bestaat (66% van de 
spreiding langs de baan wordt door de resultaten 
van de FIM-meting verklaard), maar de relatie 
tussen beide verloopt zodanig dat een verschil van 
10 dB(A) bij de FIM-meting correspondeert met een 
verschil van krap 3 dB(A) onder wedstrijdomstan
digheden. 
Het belangrijkste bezwaar tegen de FIM-meetmethode 
in zijn huidige opzet vormt de uitvoering bij on
belaste motor. Hierdoor is het meetresultaat 
minder relevant voor de feitelijke geluidproduktie 
bij wedstrijden. Dit is des te meer een probleem 
bij het op een dergelijke wijze kwantificeren van 
de geluidproduktie van een motor waaraan geluidre
ducerende maatregelen zijn genomen. Dit wordt bv. 
ge1l1ustreerd in tabel 4, waaruit blijkt dat 
demper C vol gens de FIM-meetmethode een duidelijke 
reductie oplevert, echter niet als in be1aste -
dus voor wedstrijdomstandigheden relevante - toe
stand wordt gemeten. 

Ook voor crossmotoren zou in,principe van emissie
meetmethoden gebruik kunnen worden gemaakt zoals 
die door de ISO zijn genormaliseerd voor wegver
keer [2, 3]. 
Bij deze methoden rijdt het voertuig onder voorge
schreven condities - constante snelheid, dan weI 
accelererend - langs de meetmicrofoon, die op 7,5 
m uit de rijlijn is geplaatst (figuur 10). 

10m 10m 
I- II ri- II I 

I I 
I I 
I 7.5m I 

~: 
I I 
I .. ,--,-- ---------r.- .. 
I I 
I 7.5m I 
I I 
I I 

, volgas gas los 

Figuur 10: Meetsituatie bij emissiemetingen vol
gens ISO. 
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Door het rijden en accelereren wordt bij deze 
metingen ook een belaste toestand van de motor ge
rea liseerd . 

Een bezwaar bij de uitvoering van ISO-emissie
metingen is, naast de benodigde ruimte en relatief 
stille omgeving gezien de meetafstand, voora1 het 
ontbreken van snelheids- en/of toerenta1meters op 
de motoren. Rierdoor is zonder het aanbrengen van 
dergelijke meters de voorgeschreven rijsne1heid 
niet betrouwbaar aan te houden en te reproduceren, 
met een niet te verwaarlozen onzekerheid in het 
meetresu1taat. 

In figuur 11 zijn, als voorbee ld, de resu1taten 
van diverse emissiemetingen weergegeven als func
tie van het bijbehorende toerental voor een 125 cc 
crossmotor. Ret betreft metingen volgens de FIM en 
ISO meetmethoden en metingen met sti1staande motor 
in onbe1aste en be1aste toestand •. 
Ter vergelijking is tevens het resu1taat gegeven 
van de gemiddelde ge1uidproduktie tijdens het 
rondcrossen (paragraaf 3.1), bij een toerenta1 dat 
tijdens dat rondcrossen 50% van de tijd wordt 
overschreden. 
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Figuur 11: Geluidvermogenniveau in dB(A) voor een 
125 cc crossmotor, bepaald uit diverse emissie
meetmethoden, als functie van het toerental. 
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Duidelijk blijkt uit deze en de overige uitgevoer
de metingen dat een representatieve emissiemeting 
bij belasting van de motor moet worden uitgevoerd. 
Het is praktischer - en mogelijk gebleken - dit 
bij stilstand uit te voeren dan rijdend. 

Naast het crossen in verenigingsverband wordt zo
als gezegd, met name door de jeugd, ook ongeorga
niseerd gecrosst met bromfietsen en derge lijke. 
Tijdens het onderzoek bleek het niet mogelijk ook 
hierover aanvullende gegevens te verkrijgen. 
WeI kan uit de metingen aan de crossmotoren worden 
afgeleid dat de handhavingsmeetmethode voor 
"gewone" bromfietsen volgens het WVR [ 6] een rede
lijk beeld geeft van de (immissie) relevante bron
sterkte, zodat bij een handhavingsbeleid ten aan
zien van dit vr1Je crossen die bestaande meet
methode voor bromfietsen goed bruikbaar lijkt. 
Enkele metingen vol gens de WVR-meetmethode aan 
motorrijwielen op dergelijke "bromfiets"terreinen 
gaven meetresultaten (geluidvermogenniveau) van 
100 dB(A) ("gewone" brommer) tot 130 dB(A) (oude 
crossmotor waaraan was gesleuteld). 
De WVR-grens~aarde voor bromfietsen (geluidniveau 
van 102 dB(A» op 0,5 m correspondeert ter verge
lijking met een geluidvermogenniveau van 107 
dB(A). 
In hoeverre voor dit soort crossen dan een andere 
grenswaarde zou kunnen worden gehanteerd is een 
kwestie van beleid. 

Op grond van de voor- en nadelen van de huidige 
emissiemeetmethoden (vorige paragraaf) en de ge
gevens uit hoofdstuk 3 zou een optimale emissie
meetmethode (handhavings- of controlemeetmethode) 
moeten bestaan uit aanpassingen van de huidige 
FIM-methode, met name het inbrengen van belasting 
van de motor. 
De mogelijkheden daartoe zijn reeds aangegeven en 
onderzocht: het meten tijdens acceleratie van de 
motor in vrij loop tot een voorgeschreven toeren
tal, waarbij de motor afslaat. 
Voor dit toerental kan het huidige FIM-toerental 
worden gehanteerd. 
Tevens zou op iets grotere afs tand moeten worden 
gemeten om, vooral met het oog op toekomstige ge
luidreducerende maatregelen, naast het uitlaatge
luid ook het geluid van motorblok en luchtinlaat 
te verdisconteren. 
Als opzet van een dergelijke meetmethode wordt het 
volgende voorgesteld (zie ook figuur 12). 
- de crossmotor wordt opgesteld op een vlak stuk 

terrein zoals representatief voor crossbanen 
(geen harde bodem, maar bv. zandgrond of derge
lijke) 
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het geluidniveau (dB(A» wordt gemeten op 1,5 m 
afstand van de uitlaatopening, zijwaarts van de 
motor ter hoogte van die opening. Hiervoor wordt 
de zijde gekozen waar zich de uitlaatopening be
vindt. De meethoogte is 1,2 m 

- op de motor wordt een apparaat aangesloten, 
w:aarmee het toerental wordt gemeten en de ont
steking kan worden onderbroken bij een in te 
stellen toerental 

- het afslag-toerental wordt voor de verschillende 
type motoren ingesteld op de waarde overeenkom
stig het toerental bij de huidige FIM-keuring 

1,5m 

de rijder geeft in vrij loop zo sne 1 mogelijk 
gas, waarbij de motor afslaat als het ingestelde 
toerental wordt bereikt. Het maximum geluid
niveau (stand IF I) dat tijdens deze procedure 
optreedt wordt lezen. Deze procedure wordt 
drie keer herhaald; de hoogste van deze drie 
waarden is bepalend. 

Figuur 12: Meetsituatie voor de voorgestelde hand
havingsmeetmethode. 

Ter vergelijking met de op andere wlJzen bepaalde 
geluidproduktie moet het zo verkregen geluidniveau 
met 15 dB worden verhoogd am een geluidvermogen
niveau te verkrijgen 

Teneinde deze meetmethode toe te kunnen passen, 
zal het genoemde apparaat dat voor het afslaan 
zorgt nog verder moeten worden ontwikkeld en zal 
op de crossmotoren een eenvoudige aansluitmoge
lijkheid moe ten worden gezocht of standaard worden 
aangebracht. Bovendien zal een op deze meetmethode 
gebaseerde grenswaarde moeten worden vastgesteld. 
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In principe kan met de handhavingsmeetmethode ook 
de geluidproduktie in octaafbanden worden bepaald. 
Deze gegevens zouden dan gehanteerd kunnen worden 
als bronsterkte bij overdrachtsberekeningen, met 
name als door geluidreducerende maatregelen de ge
luidproduktie lager is dan in hoofdstuk 3 aange
geven. Een bezwaar hierbij is dat in de daar ge
geven bronsterkte de invloed van het crossterrein 
en de wij ze van overdrachtsberekening (klasse C) 
in de bronsterkte zijn verdisconteerd. Dit is bij 
de beschreven emissiemeetmethode niet het geval, 
waardoor (kleine) verschillen kunnen ontstaan. Een 
betere manier is derhalve om de bronsterkte uit 
hoofdstuk 3 te corrigeren voor het verschil in ge
luidemissie volgens de handhavingsmeetmethode tus
sen de huidige motoren en de motoren met geluidre
ducerende maatregelen. 
Als indicatie is in tabel 5 een op deze wijze be
paald spectrum gegeven van de gemiddelde bron
sterkte van crossmotoren bij toepassing van bet ere 
uitlaatdempers overeenkomstig paragraaf 4.1. 

/ 
Tabel 5:· Indicatie van de immissierelevante bron-
sterkte van een crossterrein, waarbij de uitlaat 
van de crossmotoren van betere dempers z1Jn voor
zien; gerelateerd aan een rijder, dB re 1 pW. 

i motoren 

met betere 

dempers 

i gemiddeld 

8k ! A 
octaafband met middenfrequentie in Hz 

Ik 2k 4k 31 63 125 250 500 

100 100 115 119 119 113 110 110 108 120 
i 

Controlemetingen zouden in principe ook langs de 
baan kunnen worden uitgevoerd door het geluid
niveau bij individuele passages te bepalen. Door 
het meetpunt niet te dicht langs de baan te kiezen 
- zeg ca. 4 m uit de baanrand - en enkele meters 
na het uitgaan van een scherpe bocht kan zo een 
redelijke indicatie worden verkregen van de ge
luidproduktie onder relevante omstandigheden. 
De onzekerheden hierbij liggen vooral in de varia"'" 
tie in meetafstand en in de bedrij fscondities va'n • 
de motor, die afhankelijk is van de rijstijl van 
de rijder en de ~ tijdens de wedstrijd wisselende 
- baangesteldheid. 
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In hoofdstuk 3 is reeds behandeld op welke wijze 
de geluiduitbreiding van motorcrossterreinen 1n 
diverse situaties kan worden berekend. 
Het daartoe te hanteren overdrachtsmodel is dat 
volgens klasse C van de Handleiding [10] , met de 
bronsterkte van de diverse klassen en de verdere 
aanwijzigingen en aanpassingen zoals in hoofdstuk 
3 beschreven. 
Aangezien het bronspectrum bekend is,is het in 
veel gevallen - zeker voor globale planologische 
doeleinden - niet noodzakelijk een dergelijk vrij 
omslachtige berekeningsmethode toe te passen. Er 
kan dan volstaan worden met een eenvoudige opzet, 
direct in dB(A), voor een aantal typerende over
drachtssituaties. 
Op basis van hetgeen in hoofdstuk 3 is beschreven 
zijn daartoe een groot aantal berekeningen uitge
voerd, waaruit een aantal nomogrammen zijn afge
leid waarmee een prognose kan worden gemaakt. 
Zeker in eenvoudige overdrachtsstituaties zal de 
berekening volgens deze nomogrammen voldoende be
trouwbaar zijn. Als echter specifieke maatregelen 
zijn getroffen of gepland, zoals deels afscher
mingen of ingravingen, of als bebossingen van 
groot belang kunnen zijn, dan is een berekening 
volgens het klasse C model aan te bevelen. 
Voor het bepalen van contouren J zoals bij de ge
luidzonering van de Wet geluidhinder zal het toe
passen van een rekenmethode meestal de voorkeur 
hebben; het uitvoeren van metingen conform de 
Handleiding zal meestal tijdrovend zijn, door de 
grote afstanden die in het geding zijn en de nood
zaak representatieve wedstrijddagen te kiezen. 
In geval van complexe overdrachtssituaties en voor 
inunissiepunten (woningen) op relatief korte af
stand van de baan, zu1len controlemetingen zinvol 
zijn. Zonodig kunnen deze gebruikt worden om de 
gegevens voor het rekenmodel voor toepassing in 
die specifieke situatie op onderdelen bij te stel
len. 

Op basis van een beoordeling van de relevante 
overdrachtssituatie en baanuitvoering kan uit 
figuur 13 het geluidniveau op 5 m hoogte, inc1u
sief de meteocorrectie, op verschillende afstanden 
worden afgelezen voor een crosser. 
Afhankelijk van het daadwerkelijke aantal cros
sers, gemiddeld per wedstrijd en trainingen, en 
het aantal uren in de dagperiode dat wedstrijden 
en trainingen p1aatsvinden, voIgt uit figuur 14 
een toeslag, welke bij het eerder gevonden niveau 
moet worden opgeteld. Daarmee is dan de etmaaI
waarde op de betreffende afstand bepaald (hierbij 
is er van uitgegaan dat daarvoor aIleen de dag
periode behoeft te worden beschouwd). 
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Figuur 13: Nomogrammen voor het bepalen van het 
meteogecorrigeerde geluidniveau op 5 m hoogte op 
afstand van een motorcrossterrein tengevolge van 
een crosser bij verschi llende terrein- en over
drachtssituaties. In elke figuur is met een 
streeplijn als referentie het geluidniveau bij een 
vlak, open terrein gegeven. 

Opmerking: deze niveaus zijn een gemiddelde over 
de diverse klassen; tengevolge van 
variaties in de verdeling van de deel
nemende klassen kan het niveau ±1 dB(A) 
verschillen; in extreme situaties kan 
het verschil grater zijn: aIleen 4-takt 
mataTen: + 3 dB(A), aIleen jeugd met 
voaral 50 cc minits: -3 dB(A). 
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Figuur 14: Toeslag op het geluidniveau vol gens 
figuur 13 voor het gemiddeld aantal crossers en 
het aantal minuten in de dagperiode dat wordt ge
crosst. 
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Figuur 15: Toeslag 
figuur 13 en 14 voor 
siepunt dan 5 m. 

op het geluidniveau vo1gens 
andere hoogten van het immis-

Opmerking: Feitelijk moet het Banta I crosser6 en 
de tijdsduUT worden verwerkt als de som 
over aIle wedstrijcien/trsiningen op een 
dag van het santa! crossers masl de 
tijdsduur per wedstrijd of training. De 
bij de horizontale as gegeven parameter 
is echrer eeovoudiger en is rueestal 
voldoende nauwkeurig~ AlB wordt ge
twi j fe Id kan deze correct ie per wed
strijd/training vorden toegepast en 
dienen de resulterende niveaus voar de 
diverse wedst ri jden/ t rai ni ngen ener
getiGch te worden opgeteld. 



In figuur 15 is tenslotte nog een toeslag gegeven 
die eveneens moet worden opgeteld als de hoogte 
van het immissiepunt verschilt van 5 m. Deze 
toes lag wordt vrijwel geheel bepaald door de 
meteocorrectieterm. De te meten niveaus binnen het 
meteoraam verschillen niet voor meetpunten tussen 
5 en 20 m; het niveau op 1,5 m 1igt op aUe 
afstanden ongeveer 1,5 dB(A) lager dan dat op 5 m. 
De nomogrammen in figuur 13 zijn gebaseerd op een 
gebruike lij ke verde ling van de crossmotoren over 
de diverse klassen, waarbij de groepen 125 tIm 500 
cc 2-takt motoren het meest voorkomen. Bij varia
ties in deze verdeling za1 het niveau 1 dB hoger 
of lager kunnen zijn; aIleen in de extreme situa
tie dat vrijwel uitsluitend met 4-takt motoren 
wordt gecrosst of vrijwel uitsluitend door de 
jeugd wordt gecrosst met 50 cc mini I S zal het 
niveau resp. tot 3 dB(A) hoger of ca. 3 dB(A) 
lager zijn. 

Een voorbeeId: 
Een crossterrein ligt gedeeltelijk in een bos, 
terwij 1 de omgeving een weiland is. Gedurende 4 
uur wordt er door gemiddeld 19 crossers op het 
circuit gereden (wedstrijden, trainingen). 
Uit figuur 13 voIgt dan een meteogecorrigeerd 
niveau op 5 m hoogte ap een afstand van 500 m van 
gemidde1d 47 dB(A). Met figuur 14 voIgt dan uit 19 
crassers gedurende 4 uur (19 x 240 minuten = 4560) 
een toeslag van 8 dB. 
De geluidbelasting, etmaalwaarde, is dan dus 55 
dB(A). Volgens figuur 15 zou ap 1,5 m hoogte de 
geluidbelasting 2 dB(A) minder zijn, dus 53 dB(A). 
Op grand van enige variatie in de verde ling over 
de dee Inemende k1assen is een variat ie van ± 1 
dB(A) te verwachten. 
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Op grond van het onderzoek worden de volgende aan
bevelingen gedaan: 

om de haalbaar gebleken reductie van het uit
laatgeluid ook daadwerkelijk te realiseren is 
het wenselijk te stimuleren dat (vervangings-)
uitlaatdempers op de markt te komen met een - in 
belaste toestand - grotere geluidreductie dan de 
huidige 
om de voorgestelde handhavingsmeetmethode opera
tioneel te maken moet in overleg met direct be
trokkenen nader worden onderzocht hoe deze meet
methode technisch en praktisch kan worden uitge
voerd. 

Delft, 12 februari 1986 Technisch Physische Dienst 

ir. E. Gerretsen 
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