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INLEIDING 

Op 23, 24 en 25 januari 1973 werd in het auditorium van de Technische Hogeschool Eindhoven een 
cursus "Lawaai en lawaaibestrijding in de werktuigkundige sector" gehouden, georganiseerd door genoemde 
Hogeschool, groep Fabrieks-en Apparatenbouw voor de Procesindustrie (prof. ir J.K.Nieuwenhuizen) en 
de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG), in samenwerking met de sectie Milieutechniek van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 
De in het kader van deze cursus gehouden inleidingen zijn opgenomen in dit verslag. 
Hier volgen eerst het openingswoord van de voorzitter van de NSG, prof. dr L.Burema, en de algemene 
inleiding door prof. ir J.K.Nieuwenhuizen, hoogleraar aan de Technische Hogeschool Eindhoven. 

Openingswoord van prof. dr L. Burema: 

De mensen worden zich in snel toenemende mate bewust van milieuvervuiling. Milieuhygiëne is een zeer 
belangrijk begrip geworden, zodat we op dit ogenblik zelfs (nog) een ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne hebben. Bij milieuvervuiling denkt men vooral aan lucht- en waterverontreiniging, terwijl 
het begrip psychische milieuverontreiniging veld begint te winnen. Wat ook begint door te dringen is de 
warmteverontreiniging van bijv. rivieren. Geluidhinder begint duidelijk massale vormen aan te nemen. 
Het publiek wordt zich over de gehele wereld bewust van deze milieuverontreiniging en begint terecht te 
eisen dat hiertegen maatregelen getroffen worden. 

Nu is geluid een merkwaardig iets. Het blijft, in tegenstelling tot vele lucht- en waterverontreinigingen, 
slechts kort in het milieu. Echter de chroniciteit van vele geluiden, de onverwachte en verwachte pieken 
erin, de zeer verschillende aard ervan en de intensiteit, symfonische muziek, popmuziek, vliegtuigen, auto's, 
motoren, bromfietsen, machines in fabrieken, krijsende baby's, huilende honden, zingende zagen enz. enz., 
maken het tot een zeer belangrijke verontreiniging. 

De effecten op de mens kunnen betrekking hebben op: 
het gehoororgaan, met gehoorbeschadiging, 
de fysiologie, van bijv. bloedvaten, bloeddruk, ademhaling, ingewanden, klieren met inwendige secretie, 
de psychologie, hinder. 

slapen, 
sociologische aspecten. 

Dat het bestrijden van lawaai in het algemeen zo laat begonnen is, is niet zo verwonderlijk. Wel is reeds 1 
langer, met name door bedrijfsartsen, de bestrijding van gehoorbeschadiging door lawaai in fabrieken hoog 
genoteerd. Lawaai wordt zeer subjectief ervaren. Wat de ene een heerlijk geluid vindt, vindt de ander af- ~ 
schuwelijk. Lawaai kan van zeer voorbijgaande aard zijn en zat, mits niet te veel gerepeteerd in opeenvol
ging, de mensen niet altijd snel doen reageren. En dan zijn de fysiologische en psychologische gevolgen 
van lawaai vaak niet even duidelijk. 

Zoals met veel technische verworvenheden slikte de burger de eerste 20 jaar na de 2e Wereldoorlog veel. 
Welvaart moest veroverd worden. Vanaf het midden der zestiger jaren echter begint er meer aandacht te 
komen voor welzijn naast welvaart. Het lawaai dat eerst nog getolereerd werd, wordt onacceptabel. 

Het lawaai is een groot probleem geworden en dient met vereende krachten krachtig bestreden te worden. 
Lawaaidoofheid moet niet kunnen ontstaan. Het is overigens nog vrijwel geheel onbekend hoe groot de 
gehoorbeschadiging is in een omgeving waar de mens gedurende jaren wordt blootgesteld aan een geluid
niveau dat meer of minder lager is dan 85 dB(A). 

Lawaai stoort ons in de communicatie met de buitenwereld, het werken, studeren, lezen, in gesprekken, 
genieten van muziek. · 
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Deze gehele negatieve beïnvloeding van ons welbevinden is geleidelijk zo groot geworden, dat geluidhinder 
een probleem van de eerste orde geworden is. 

Bij de toenemende welvaart blijft het welzijn achter. De kwaliteit van ons milieu is een levensbelangrijke 
zaak. En de geluidhinder als milieuverontreiniging speelt hierin een nog steeds groter wordende rol. We zijn 
dicht opeengepakt in onze volle wereld en we worden vaak afschuwelijk gehinderd door lawaai. De men
sen leven steeds meer onder stress en verdragen geluidhinder steeds minder. De druk vanuit de bevolking 
tegen lawaai wordt steeds groter, het lawaai dat groeit in aantal bronnen en in kracht. Juist onze volle 
mensenpakking maakt het absoluut nodig dat we rekening houden met elkaar. De gezondheidsvoorlichting 
en -opvoeding heeft hier nog een uitgebreid werkterrein. 

Geluidhinder is een volksgezondheidsprobleem van de eerste orde geworden, zowel voor de lichamelijke als 
de geestelijke volksgezondheid. Slechts enkele gevolgen zijn te kwantificeren. Hinder, psychologische en 
emotionele problemen lenen zich slecht hiertoe, zijn desalniettemin levensgrote realiteiten, waartegen de strijd 
op steeds meer fronten dient aangebonden te worden. 

De milieuverontreiniging door geluidhinder verdient onze grote aandacht en bestrijding. Deze geluidhinderbe
strijding verloopt echter te langzaam. Het komt mij voor dat de toepassing van technische maatregelen te lang
zaam voortgang vindt. Zeer veel vormen van geluid kunnen verminderd worden of geëlimineerd. Natuurlijk zal 
ook de economie hier om de hoek komen kijken. Dat een groot aantal op verschillend terrein reeds zo deskun
dige mensen als hier aanwezig, een driedaagse cursus aan de Technische Hogeschool Eindhoven gaat volgen 
over lawaai en lawaaibestrijding in de werktuigkundige sector, is dan ook bijzonder verheugend. Met uw hulp 
kan op de plaatsen waar en in de situaties waarin u werkt en invloed heeft, een belangrijke bijdrage geleverd 
worden in de bestrijding van de geluidhinder. 

Met grote instemming heeft de Nederlandse Stichting Geluidhinder (die verlangend naar meer donateurs 
uitkijkt) medegewerkt aan de organisatie van deze cursus. 

Gaarne wil ik prof. ir J.K. Nieuwenhuizen, als initiatiefnemer voor deze cursus mijn hulde betuigen. 

Met de wens dat u zult kunnen genieten van drie zeer succesvolle dagen verklaar ik de cursus voor geopend. 

Algemene inleiding door prof. ir J.K. Nieuwenhuizen: 

De mens is zijn bestaan op deze wereld begonnen als een primitieve holbewoner die zich in leven hield 
door te jagen op de in zijn buurt levende fauna. Hij onderscheidt zich slechts van de andere dieren door
dat zijn lichaam procentueel gerekend een veel groter gewicht aan hersenen bevat. Daartoe gedreven door 
een ingeboren luiheid heeft de mens zich in een dertigtal eeuwen kunnen ontwikkelen tot een wezen dat 
zijn omgeving grotendeels aan zijn behoefte heeft aangepast. Hij bouwde apparaten en installaties die hem 
in staat stelden de natuurlijke rijkdom van zijn omgeving in te zetten voor wat hij een verbetering van het 
leefklimaat vond. 

Daardoor behoeven u en ik vandaag niet met een hongerige maag en gehuld in een dierenvel met een speer 
achter een beer aan te hollen om vanavond wat te eten te hebben. U kunt nu lekker onderuit gaan zitten 
en vanavond zal er, wellicht op enkele honderden kilometers hiervandaan in een komfortabele centraal 
verwarmde woning een maaltijd op u staan te wachten. 

Hoewel wij maar al te graag geneigd zijn de verbetering van de welvaart toe te schrijven aan de prestaties 
die wij en onze voorouders hebben verricht, begint het nu meer en meer door te dringen dat wij een vorm 
van roofbouw op de natuur uitoefenen en dat de prijs die wij voor de welvaartsverbeteringen moeten 
betalen wel eens onbetaalbaar hoog zou kunnen blijken. 

Ten gevolge van de menselijke activiteiten om de welvaart te verhogen is de lucht onzuiver, stinkt het 
water, vervuilt de bodem en is het evenwicht van de natuur finaal verstoord. De scherpe zintuigen welke 
wij gedurende onze evolutie hebben moeten ontwikkelen om ons in onze omgeving te kunnen handhaven 
geven ons de prikkels door in een sterkte die wij als zeer onaangenaam ervaren. Soms zouden wij onze 
neus best wel eens een tijdje willen sluiten voor de irritante prikkels uit de omgeving; gevaar kan dat eigen
lijk niet want de kans dat wij door een of ander roofdier worden besprongen is tegenwoordig betrekkelijk 
klein. 
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Tot op zekere hoogte hebben wij ook van ons gehoor meer last dan gemak. De gevoeligheid ervan is zeer 
groot: een vermogensdichtheid van 1 o-12 W/m2 is onder de juiste omstandigheden nog waarneembaar. 
Realiseert u zich maar gerust dat dit overeenkomt met het vermogen van een zaklantaarnlampje (3 W) ge
lijkmatig uitgesmeerd over een vierkant met een zijde van 1700 km. 

Waar wij deze dagen over gaan praten zijn de oorzaken en de gevolgen van ongewenst geluid, van lawaai, en 
het zal u duidelijk zijn dat er al gauw sprake kan zijn van onacceptabel hoge geluidssterkten. Als een klein 
motortje van 1 pk (736 W) 0,01% van zijn vermogen omzet in geluid geeft dit een geluidsproduktie van 
736 x 10-4 W. Als dit naar alle kanten gelijkmatig wordt uitgestraald levert dit op één meter afstand een 
vermogensdichtheid van 60 x 10-4 W per m2 dus al 6.000.000.000 maal sterker dan het jui~t waarneem

bare geluidsniveau. 

Nu is het effect van lawaai op de mens uiterst moeilijk te bepalen, omdat dit uitermate subjectief is. Wat 
de een machtige popmuziek vindt, beoordeelt een ander als een ontoelaatbare knettergenerator. En vandaag 
schep ik behagen in een geluid dat ik morgen afgrijselijk vind. Ook ben ik geneigd een herrie die op de een 
of andere manier verband houdt met mijn broodwinning, mijn hobbie, mijn vrienden of mijn familie veel 
gemakkelijker te accepteren dan iets wat weer door die vervelende buurman wordt veroorzaakt. 

Dat over het geheel genomen de geluidhinder die men ondervindt toeneemt is wel aangetoond. Bekend 
zijn in dit verband twee enquêtes welke in 1960 en in 1969 in de Duitse Bondsrepubliek werden gehouden. 
In 1960 vond 65% van de ondervraagden dat zij rustig woonden, in 1969 nog maar 57%. In een grote stad 
lag het percentage nog op 52% (ter vergelijking diene dat de Commissie Kosten van ernstige hinder spreekt 
zodra 30% van de ondervraagden meent hinder te ondervinden). 
In alle gebieden werd de ernstigste hinder ondervonden van straatlawaai, (23 tot 52%, afhankelijk van 
woongebied). In een provinciegemeente werd praktisch evenveel hinder ondervonden van lawaaierige buren, 
daarna komen de kinderen en pas daarna industrielawaai. 

fig. 1 
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Het gebruiken van alleen maar een in een bepaalde periode gemeten geluidsniveau om de lawaaierigheid 
van een bepaald gebied te karakteriseren is niet geheel juist. Immers zelfs op de meest rustige plaats 
heeft men wel eens geluidsoverlast, bijvoorbeeld wanneer een dragline een slootje moet graven. Omgekeerd 
kan het door het tijdelijk sluiten van fabrieken gedurende korte perioden midden in een industriegebied 
geheel rustig zijn. Een betere methode van weergeven is dan ook een opgave welke geluidsniveau's geduren
de bepaalde percentages van de tijd worden overschreden. Zo toont figuur 1 een weergave van de lawaai
belasting waaraan mensen in een grote stad zijn blootgesteld. 
Wij zien dat 30% van de bevolking gedurende 1% van de tijd is blootgesteld aan geluidsniveau's van meer 
dan 77 db(A), gedurende 50% van de tijd aan niveau's boven de 62 en gedurende 95% van de tijd aan 
niveau's boven 53 dB( A). Om de zaak iets minder gecompliceerd te maken kunnen wij de geluidsenergie 
over de tijd middelen en dan krijgen wij een curve zoals is aangegeven in figuur 2. 

fig. 2 
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Wij hebben nu wat gegevens over de geluidsniveau's als zodanig, maar eigenlijk weten wij nog steeds niet 
wat acceptabel en wat onacceptabel is. Om daar iets meer over te kunnen zeggen moeten wij grote groepen 
mensen vragen hoe onaangenaam ze bepaalde lawaaisituaties vinden. Daarna moeten wij proberen een 
verband op te stellen tussen het gemeten geluidsniveau enerzijds en de menselijke score anderzijds en als 
er dan een duidelijke samenhang blijkt weten wij wel zo ongeveer waar wij aan toe zijn. Een voorbeeld 
hiervan is gegeven in figuur 3 waarin van enkele typen voertuigen een dergelijk verband is gegeven. 

U ziet hier meteen de praktische moeilijkheid. Als wij de grens van toelaatbaarheid midden tussen accep
tabel en lawaaierig zouden leggen zou voor dieselvoertuigen 90 dB(A), voor benzinevrachtwagens 85 dB(A) 
en voor personenwagens slechts 83 dB(A) worden toegelaten. Hoe in werkelijkheid in ons land aan een 
dergelijke norm zou zijn voldaan toont figuur 4 die de resu ltaten weergeeft van een aantal gelu idsmetingen 
die wij langs de weg Tilburg- Eindhoven hebben uitgevoerd. Circa 40% van de toen passerende personen
wagens, 60% van de benzinevrachtwagens en 30% van de dieselvrachtwagens overschreden de voor hun 
groep vastgestelde "norm". 
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Zeer interessant is een vergelijking te maken van de hinder die auto's, trams en vliegtuigen maken. Om 
daarover informatie te krijgen is in Wenen een onderzoek gedaan waarbij 46 leslokalen van hogere tech
nische scholen waren betrokken. De leerlingen waren van 14 tot 19 jaar oud. 

Men onderscheidde 3 storingsmaten: I is niet of weinig gestoord, 11 gestoord en lil zwaar tot zeer zwaar 
gestoord. Verder werd met het raam open en ook met gesloten ramen een onderzoek uitgevoerd. 
Daarbij werden de volgende resultaten verkregen: 

fig. 5 
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Een en ander geeft de indruk dat het open of gesloten zijn van het raam er niet zo veel toe doet; een tram, 
een auto of een vliegtuig stoort de les en dit is nauwelijks te verminderen door de ramen dicht te doen of 
te houden. 

Interessant is ook te zien, zoals uit de volledige opgave blijkt, dat: 
1) bij toename van het geluidsniveau de leerlingen en de leraren vrij gelijk en in gelijke mate worden gestoord; 
2) het gestoord zijn bij een open venster later begint dan bij een gesloten venster; 
3) het gestoord zijn bij hogere geluidsniveau's zeer snel toeneemt. 

Onlangs heeft de NASA de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de effecten van vliegtuiglawaai 
en sonic booms op het slapen van mensen. 

fig. 7 
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Daartoe liet men een aantal personen 20 nachten slapen in een als hotelkamer ingerichte laboratorium
ruimte. Zij kregen eerst 7 nachten om te acclimatiseren. Het al of niet rustig slapen werd vastgesteld door 
het maken van een E.E.G., en door electroden die op ogen en kin waren bevestigd. Bovendien was er tegen 
de achterwand van het bed een bel bevestigd die de proefpersonen moesten indrukken als zij geheel wak
ker waren. 

Men onderscheidde de categorieën 0 t/m 3; geen verandering in E.E.G. leverde een score in groep 0, bij 
geheel wakker worden kwam men in groep 3 terecht. (zie fig. 7, blz. 9). 

Uit deze tabel -eventueel na aanvulling met andere cijfers uit betreffend rapport- blijkt dat: 

1) Kleine kinderen maar weinig last hebben van lawaai van gesimuleerde sonic booms. 
2) Dat van de mannen van middelbare leeftijd (45 tot 60 jaar) ongeveer 18% wakker wordt van sonic 

booms met een ~ p van 3 tot 25 mmH20 en ongeveer evenveel bij geluidsintensiteiten van 101 tot 
120 pNdB. 

3) Voor de groep van oudere mannen (72 jaar) lag dit percentage op ongeveer 32. 
4) Van de middelbare en oudste groep blijken sonic booms van 10 mmH20 ongeveer even storend als 

flyover noises van 110 pNdB. 
5) Het laat zich aanzien dat er toch een zekere mate van gewenning kan optreden. Dit is niet in overeen

stemming met de verklaring dat men aan vliegtuiglawaai nooit schijnt te wennen. Het verschil wordt 
wellicht veroorzaakt doordat de mensen waarmede dit onderzoek werd uitgevoerd nooit onderbewust 
hebben behoeven te denken dat het vliegtuig dat ze hoorden op hun huis zou neerkomen. 

Over het effect van industrielawaai op de rust van de mensen die in de buurt wonen zijn mij geen onder
zoeken bekend. Zo'n onderzoek lijkt trouwens niet zo gemakkelijk uit te voeren, aangezien hiertoe effec
ten zoals economische binding een nog veel sterkere rol spelen. 

Met het samenstellen van het programma hebben wij gepoogd de zaak van alle kanten te belichten. Wij 
beginnen met een opsomming van de uitgangspunten. 

Collega Zwikker zal u iets vertellen over de theoretische achtergronden: wat is lawaai, hoe meet ik het 
objectief, hoe plant het zich voort. 
Volgens programma zou daarna dr van Leeuwen iets zeggen over het effect van het lawaai op de mens. 
Dr van Leeuwen ligt echter met griep in bed en wij prijzen ons erg gelukkig dat de heer Kleinhoonte van Os 
zich bereid heeft verklaard de lezing van dr van Leeuwen hier te brengen. 

Als we dan weten wat geluid is en hoe het op ons inwerkt, zullen de heren Peutz, Colenbrander, van Vliet, 
Tepe, Riemensen van Steenbrugge ons iets vertellen over de mogelijkheden van geluidbeperking. leder van 
deze heren heeft een grote expertise op zijn eigen gebied en gezamenlijk zijn zij vast en zeker in staat om 
ons een goed overzicht van de mogelijkheden te geven. 

De wettelijke voorschriften op het gebied van de geluidhinder is een onderwerp waar wij technici in het 
algemeen veel te weinig van weten. Toch is dit een heel belangrijk onderwerp, want ook rijst de vraag in 
hoeverre wij iemand anders kunnen dwingen of zelf gedwongen kunnen worden ons lawaai te verminderen. 
Wij prijzen ons gelukkig dat we de heer Alofsen bereid gevonden hebben hier op in te gaan. 

Tenslotte nog dit. Het is bijzonder moeilijk om reële cijfers te krijgen over wat geluidsbestrijding nou 
eigenlijk kost. Men komt dan ook zeer uiteenlopende getallen tegen. Wij zijn de heer Beukers dan ook zeer 
dankbaar dat hij geprobeerd heeft voor ons wat betrouwbare gegevens bij elkaar te krijgen. 

Tenslotte zullen wij de cursus beëindigen met een discussie. 
Ik wens u drie nuttige dagen. 

10 



NATUURKUNDIGE GRONDSLAGEN VAN LAWAAI 

door prof. dr C. Zwikker, oud-hoogleraar aan de Technische Hogeschool Eindhoven. 

I. Geluidsintensiteit I. 

Een vlakke lopende geluidsgolf, die zich in de lucht voortplant, 

kan gekarakteriseerd worden door de plaatselijke overdruk 

Hierin is p(spreek uit p-top) de amplitudo van de trilling,w is 

de "hoekfrequentie", die gelijk is aan 2n keer de frequentie 

(w ~ 2n f); cis de voortplantingssnelheid van het geluid. 

De geluidsgolf is in gassen zuiver longitudinaal, d.w.z. de lucht

deeltjes bewegen zich in de richting van de voortplanting, zeg met 

een snelheid v. Hiervoor geldt : 

v = v cos w(t - ~ ) 
c 

Dat er geen faseverschil 1s tussen p en v komt, omdat voldaan moet 

worden aan de krachtwet van Newton kracht = massa x versnelling, 

die in ons geval luidt voor een blokje dx dy dz : 

-~ ox 
av 

dx dy dz = pdx dy dz ät 

waaruit na invulling van p en v uit de vorige vergelijkingen volgt 

p • pc.v. 

op elk ogenblik en op elke plaats. 

De combinatie pc heet de specifieke weerstand; hij is betrokken op 

de eenheid van oppervlak. Voor lucht is p• 1,3 kg/m3 , c • 330 m/s; 

P c = 420 kg/m2s. 

Het energie transport in de lopende golf wordt berekend door na te 

gaan, hoeveel arbeid per oppervlakte-eenheid de linker helft van de 

ruimte overdraagt aan de rechter helft en wel per seconde. Dit bedrag 

is de energiestroomdichtheid of intensiteit I 
T 

I • T f p.v.dt. 

0 
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Deze integraal uitvoerend over een gehele periode vinden wij 
2 -2 

r=~pcv =~_L_ pc 

Men merke de analogie op met de elektrische formules 
2 ê2 

Warmteontwikkeling = ~ R î = ~ 
R 

1
2 i 2 2 

waarbij meestal de "effectieve 11 waarden =- -
2
- en E = 

worden ingevoerd. 

-2 e 
-2-

Als wij de weerstand voor het totale dwarsoppervlak A van de bundel 

willen invoeren, maken wij onderscheid tussen de mechanische weer

stand : 

R mech. 
kracht 
snelheid 

en de acoustische 

R acoust 
Druk 
Volume snelheid 

p.A 
V 

= p 
Av 

A pc. 

en de totale energiestroom kan weergegeven worden door 

of door 

waarbij S de volume-snelheidAv is. 

Een staande golf is de superpositie van twee tegengestelde lopende 

golven. De drukken moeten wij bij elkaar optellen, echter de snel

heden van elkaar aftrekken 

p p cos w (t - : ) + p cos w (t + ~ ) 

V 

12 

2 - x = p cos wt cosw 

vcos w(t 

2 vsin:.u t 

c 

-
x ) _ ( x) - vcos w t + -
c c 

. x 
s~ru-. 

c 



Nu zijn p en v niet met elkaar in fase maar juist 90° uit fase. 

De overgedragen energie per periode blijkt na berekening juist 

nul te zijn. 

Bij de voortplanting neemt de amplitud~door absorptie af, zodat 

de formules niet geheel juist zijn : Beter ware : 

x - ax 
p = p cos w(t- ). e 

e 

De demping bedraagt overdag ongeveer een factor 10 in de energie 

per km; 's nachts is het hiervan ongeveer de helft, d.w.z. een 

factor 10 per 2 km. Omdat de overgebleven energie exponentieel 

met de afstand afneemt, is deze demping op grotere afstanden zeer 
-10 

belangrijk. Zo is na 10 km de energie gedaald tot 10 van zijn 

beginwaarde. 

2. Geluidsbronnen 

De elementaire geluidsbron 1s de ademende bol. De bronsterkte S 

wordt evenals in de stromingsleer gedefinieerd als zijn debiet, 

d.w.z. volumeverplaatsing per seconde. De geluidsenergie, door 

de bron per seconde afgegeven, hangt af van zijn acoustische stra

lingsweerstand. Deze is afhankelijk van de afmetingen en wel is 

R = 0~cÀ1~' waarin 0 het ronde-~ppervlak van de bol is ; het 

afgegeven vermogen is P = ~ R S . 

Als À klein is ten opzichte van de afmeting van de bol is R= pc/0,. 

zoals ook in een vlakke golf. Is echter À groot (lage tonen), dan 

neemt R kwadratisch met de golflengte af en een kleine geluidbron 

zal de lage tonen slechts zwak uitzenden. Voor een geluid -

uitstralend machinehuis is de À-correctie te verwaarlozen, maar 

een fluitende uitlaat, met afmetingen klein ten opzichte van 750 mm 

(dat is de golflengte van de stemtoon a (440 Herz)) zal betrekkelijk 

hoge tonen uitstralen. 

Als wij afzien van de luchtabsorptie is de totale energiestroom van 

een bolvormige straler onafit.o.nkelijk van de afstand, d.w.z. de in-

tensiteit neemt af evenredig aan 1/r2 . Bij overgang van r = I km op 

r-= 2 km betekent dit een factor 4, wat minder is dan de factor 10, 

te danken aan de absorptie. In totaal neemt I tussen r = I km en 

r = 2 km af met een factor 40. Op kleinere afstanden overweegt echter 

de factor l/r2 . Gaan wij bijv. over r = 100 m naar r = 200 m, dan 
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2 
verandert 1/r met een factor 4, maar de absorptie factor bedraagt 

slechts ~JO= 1,26. 

De geluirlsverdeling over de aarde wordt echter nog sterk heinvloed 

door de wind en door de vertikale temperatuur verdeling van de 

lucht. Omdat de wind boven sterker is dan beneden buigt het ge

luid met de wind mee om op grote afstand weer op de grond te komen, 

gelukkig door het absorptie effekt sterk verzwakt. Bij temperatuur 

inversies (boven hogere temperatuur dan aan de grond) treedt een 

dergelijk reflectie-verschijnsel op. Men be~erkt dit soms in wind

stille Jachten; het geluid van een rijdende trein kan ongewoon ver 

hoorbaar zijn. 

Een dipoolgeluidsbron 1s een dubbelbron, waarbij de beide delen 

in tegenfase trillen. Hij kan veroorzaakt worden, doordat plaatselijk 

een snelwisselende kracht F op de lucht aangrijpt, die lucht heen en 

weer verplaatst met hoorbare frekwentie. Zulke toestanden komen voor 

in- vloeistof- en gas- stromen. 

EP.n membraam-luidspreker 1s zo'n dipool. Een belangrijk 

voorbeeld is de kracht van een ventilator, uitgeoefend op de lucht. Deze 

kracht vertoont een fluctuatie met de schoepen-frekwentie, maar ook 

alle boventonen komen er in voor. 

De geluirlsuitstraling van een dipool is nul in de dwarsrichting, want 

de + en de - pool werken elkaar in die richting tegen. In de langs -

richting blijft een effekt over wegens het fase verschil waarmee het 

+ en het - signaal aankomen. De theorie geeft voor de intensiteit I 

op afstandren in de richting 0 : (Fig. I) 
2~ 
F' 2 

I = cos 0 
8 À

2 
r 2 pc 

Om F, die de rimpel is op de gemiddelde trekkracht, klein te houden 

vergroot men het aantal schoepen en men laat de ventilator, respec

tievelijk de propeller langzamer draaien. 
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Twee dipolen, die in fase tegen elkaar in trillen, vormen een quadru

pool. Hij treedt op, wanneer in een stroming wrijving!ikrachten optreden, 

bijvoorbeeld aan ~e grens van een straal. Straal en stilstaande lucht 

oefenen tegengesteld gerichte krachten op elkaar uit en de variaties 

in de dichtheid hebben quadrupool-karakter. 

TheDretisch straalt de quadrupooi noch in x-, noch in y-richting energie 

uit wegens de onderlinge tegenwerking der + en - polen. Het richtings 

diagram bestaat nu uit 4 lobben en de theorie geeft voor de intensiteit 

op afstand r : 

I = 
2 -2 

1T M 
....;.~.;;.;;.",---stn 

À 
4 

r
2 

p c 
~ cos ~ 

waar H het moment is van het krachtenkoppel. Wegens het optreden van 

de deler >..
4 is het geluid scherper dan in het geval van de dipool. 

De variaties in de schuifspanning nemen snel toe bij vergroting van 

de straal snelheid en de theorie leert, dat de intensiteit evenredig 

is met de 8- ste- macht van de straalsnelheid. Wordt de geluidsnelheid 

benaderd door de straalsnelheid of zelfs gepasseerd, dan is de macht 

nog hoger. 

3. Decibelschaal P.W.L. 

Men heeft voor de intensiteit een logarithmische schaal ingevoerd en 

spreekt dan van "power level" (P,W.L) 

P.W.L. = log I/I 
0 

In deze formule is de log de decadische (dus niet de natuurlijke) 

en de eenheid van P.W.L. is de bel. Als referentie-intensiteit I 1s 
-12 2 ° gekozen de waarde 10 Watt/m . Deze komt overeen met de gehoor drempel 

bij een toon van 1000 Hz. 

15 



Voor I= I is P.W.L. • 0. De pijngrens ligt voor lOOOHz bij I=I .10 14 , 
0 0 

dus P.W.L. = 14 bel. 

Men is gewoon om met decibels te werken in plaats van met hels. Na

tuurlijk is I bel = JO dB, en I dB komt overeen met een verhouding I 1/I2 , 

die volgt uit 

of omgekeerd : I 1/I2 • 10°• 1 = 1,26. 

Dit bedrag is ongeveer wat het oor net nog als een stap in de intensi

teit waarneemt. 

De in de paragrafen I en 2 behandelde afnamen van het geluid bij ver

groting van de afstand tot de geluidsbron kunnen nu in dB als volgt 

worden uitgedrukt 

Absorptiè overdag 

's nachts: 
2 

r -effect 

log 22 
= 0,6). 

JO dB per km 

5 dB per km 

6 dB per verdubbeling van de afstand (want 

Het is wel interessant de geluidsgrootheden te berekenen bij de 

genoordremp~~ van 1000 Hz. 

Uit I = ! _P_ volgt uit I .. J0- 12 W/m2 , pc = 420 kg/m2s 
c 0 

een waarde -5 2 -JO 
- = 2 x JO N/m = 2 x JO atm. Po 

Bij de pijngrens is p met JO 'vermenigvuldigd (p2 : : I) 
:-3 zodat de rimpel op de atmosferische druk nog slechts 2 x JO bedraagt. 

Bij 200 dB zou de rimpel van de orde van I atm. worden, maar dit is 

een storing die wij niet meer als geluid erkennen; het is een drukgolf, 

• 1 -
2 b k · · b · · d h - o s -l I U1t I= 2 pc v ere enen W1J 1J e ge oorgrens vrp , x JO ms. 

en omdat V. w i waarbij a de verplaatsing van het luchtdeeltje is, vinden 

wij voor a (met w = 2 n x I 0 00) 
0 

a I x JO -lOm = --
1- Rngström, kleiner dan de straal <! R) 

o 4n 4n 
van het waterstofatoom. Het oor is dus wel buitengewoón gevoelig. 
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De gang van zaken is andersom geweest. Men heeft met elektro-mechanische 
-12 2 omzetters p en v gemeten en daaruit de waarde I • 10 W/m berekend. 

0 

5. Massawet van Rayleigh. 

Omdat de massawet van Rayleigh by geluidsisolatie zo belangrijk 1s, 

willen wij hem hier afleiden (fig.3) 

Bij terugkaatsing op de muur oefent de lucht 

een druk uit van 2 p. cos Wt. 
1 

De factor 2 komt van de drukverdubbeling door 

de superpositie van de heen en teruggaande golf. 

Verwaarloos de tegendruk aan de achterkant. Als 

nu m de massa-per-oppervlakte eenheid is, wordt 

de snelheid van de muur bepaald door : 

2 P· cos Wt 
1 

waaruit 

V • 
2 P· 

1 

dv 
m dt 

sin wt. 

Dit is ook de snelheid in de drukgolf aan de aci-.terkant van de muur. 

De geluicisdruk in die golf is : 

2p. 
1 

Pc sin ut. 
wrn 

De verhouding der amplitudines 1s 

-P· 1 

= 2 pc 
wm 

en die van de intensiteiten is hiervan het quadraat . In hels uitge

drukt is de isolatie 

P· 2 
log (~) 

pd 
wm 

= 2 log 2Pc bel, oftewel 
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Isolatie in dB = 20 log w + 20 log m + Const. 

Verdubbeling van het rnuutgewicht verhoogt log m met 0,3, dus de 

isolatie met 6 dB. 

6. Invloed absorptie der wanden 

Laat een geluidbron een geluidvermogen P (Watts) afgeven. Als de 

broh in een gesloten ruimte staat van volurne V en rond oppervlak 0 

treedt er een stationnaire toestand op als de wanden hetzelfde ver

mogen P absorberen. Laat het geluid ~n alle richtingen een intensiteit 

I hebben, dan valt op de oppervlakte-eenheid per seconde een hoeveel

heid energie I. Hiervan wordt geabsorbeerd een fractie a, als a de 

absorptiecoefficient is (a< 1). In de stationnaire toestand is dus 

P I. a 0. 

Als P gegeven is, ~s I 

Verhoging van het absorberend vermogen met een factor 2 verlaagt I 

met een factor 2, d.w.z. met 3 dB. 

Waar a in de praktijk slechts te varieren ~s van 0,2 tot 0,8 ~s er 

op deze wijze betrekkelijk weinig te verbeteren. 

7. Luidheid 

Het oor is niet voor alle frequenties even gevoelig als bij f=IOOOHz. 

Men heeft met een groot aantal personen uitgezocht, met hoeveel dB 

van een toon van 1000 Hz de ondervonden luidheid overeenkomt van een 

toon van frequentie f en e.en bepaalde intensiteit.Zo heeft men in 

het "gehoor-oppervlak" (een dB-Herz-grafiek), zie fig. 4 ) 

de z.n.isofonische lijnen uitgezet, ook wel Munson-lijnen genoemd. 

Langs een isofonische lijn is het aantal "foons" constant en gelijk 

aan de decibelwaarde bij 1000 Hz. 

Het gehoor oppervlak sluit bij 20 Hz en bij 20000 Hz en daarbinnen 

blijken de isofonische lijnen niet evenwijdig te lopen. In het by

zonder zien wij, dat ze bij lage frequenties convergeren, wat betekent, 

dat een isolatie van 20 dB een luidheidsreductie meebrengt, die groter 

is dan 20 foon. Bij 50 Herz is het zelfs 40 foon, een welkome winst. 
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Willen wij het oor nabootsen met een electronische geluidmeter, dan 

zou wegens het niet parallel lopen der isofohische lijnen voor elk 

niveau een ander filter moeten worden ingeschakeld. Nog naarder wordt 

de toestand als wij mengsels van tonen moeten meten. De keuze van het 

juiste filter wordt dan een probleem. De lnternal. Standards Organi

sation (I.S.O) heeft de knoop doorgehakt en 3 standaardfilters voor

geschreven, A, Ben C. Meestal wordt A gebruikt, de toepassing van B 

is beperkt tot hoge intensiteiten, dat van C tot gevallen van ~ 

dominerend laagtonig geluid. 

6. Noise rating numbers, N. R. : 

Wij kunnen de moeilijkheden, die optreden bij het meten van toonmengsels, 

nog als volgt verduidelijken door te vragen, hoe het oor werkt. Maakt 

het eerst voor elke frequentie de logarithme van de energie op en 

telt het daarna deze logarithmes bij elkaar of sommeert 

het eerst de energie en neemt het daarna van de som de logad.thme ? 

Nog het een, noch het ander is waar. 

Bij het construeren van elektronische geluidmeters volgt men een midden

weg. Men veegt de energie van alle tonen binnen een octaaf (factor 2 in 

de frequentie) bij een, neemt van die som de logarithme, en corrigeert 

deze voor het verloop der isofonische lijnen met behulp van een filter. 

Deze partiële luidheden kan men grafisch uitzetten tegen de frequentie 

en verkrijgt dan de N.R.-lijn (N.R.voor Noise Rating Number). Hij 

zal iets uiteenlopen voor elk der drie geselecteerde filters A, B 

en C. 

De voor de 8 octaafbanden verkregen N.R.-numbers worden vervolgens lo

gaithmisch opgeteld, waardoor een getal ontstaat, dat de maat is voor 

het "Perceived Noise Level: P.N. dB(A), in de hoop, dat dit inderdaad 

de luidheid aangeeft. De toevoeging(A) slaat op gebruik van filter A. 

Wat wij verstaan onder logarithmisch optellen moge uit het volgende 

voorbeeld duidelijk worden : 

Stel men vindt voor de diverse octaafbanden N.R.-numbers: 

60 65 70 80 75 70 65 60 dB. 

Vergeleken met die in de dominerende band zijn de verhoudingen der anti

logarithmes: 

0,01 0,03 0,1 I, 0 0,3 0, I 0,03 0,01 

Gesommeerd 1,562. Hiervan is de logarithme 0,2 en dit getal wordt op

geteld bij het NR-getal van de dominerende band. Het totale luidheids-
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niveau wordt dus 82 dB. Wij merken op, dat de bijdragen der andere 

octaven slechts gering is. Zouden alle 8 banden hetzelfde NR-getal 80 

hebben bijgedragen dan zou de logarithmische optelling op 89 dB uit

komen (omdat log 8=0,9). Het zal duidelijk zijn, dat de geluidmetingen 

niet ideaal zijn, maar de praktijk heeft geleerd, dat de door de !.S.O. 

vastgestelde normen voor de filters tot bruikbare vergelijkende waarden 

leidt. 

Op het eerste gezicht lijkt de Barkhausen-geluidmeter veel beter aange

past aan de eigenschappen van het oor. Het ene oor luistert naar het te 

meten geluidmengsel, aan het andere oor wordt met een telefoon de 1000hz 

toon aangeboden met een instelbare sterkte. De waarnemer stelt die 

zo in, dat op beide orden dezelfde luidheid wordt ondervonden. 

Bezwaren zijn echter 

1. de nauwkeurigheid is niet groot, 

2. het appaaaat werkt subjectief, 

3, de beide oren moeten even gevoelig zijn, 

4. er bestaat geen ideale waarnemer, wiens oren precies de Munsonse 

lijnen volgen, want die zijn het gemiddelde van enige honderden 

waarnemers, 

5, de meter levert geen geregistreerde grafiek, 

6. het gebruik vergt wel enige oefening. 

6. Noise Number Index. 

De hiervoor besproken grootheid L uitgedrukt in P N dB (A) heeft 

betrekking op geluid, dat constant hoorbaar is. 

Om de hinderlijkheid van het geluid aan te geven past men hierop nog 

bepaalde correcties toe, waardoor men komt tot de "effectieve luidheid" 

EP N dB (A). Zo kan voor het stotend karakter (bijv.hameren) een 

positieve correctie tot 5 dB worden toegekend. Ook het optreden van 

zuivere tonen (fluiten) kan met een toeslag tot 5 dB worden gehonoreerd. 

Daarentegen corrigeert men voor kortstondig geltid met negatieve waarden; 

bijv. met - 10 dB voor geluidstoten korter dan 10 seconden. 

Bij het lawaai van vliegtuigen behoeven deze correcties niet te worden 

aangebracht en is de effectieve luidheid direkt gelijk aan de gemeten 

luidheid. 

De hinderlijkheid van een geluidsbron is vervolgens nog afhankelijk van 

het aantal keren, dat hij optreedt, bij een vliegveld komt dus naast 

het geluidniveau het aantal passerende vliegtuigen in het spel. Zodoende 

komt men tot wat de Engelsen de Noise-Number-index noemer. 
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Uit enquêtes is gebleken dat het produkt I.N3/ 2 als maatgevende para

meter kan worden beschouwd voor het aantal te verwachten klachten, mits 

men bij de bepaling van N nachtelijke vliegtuigen zwaarder meetelt 

dan vliegtuigen overdag. Men is zo in Engeland gekomen tot een definitie 

van de Noise-~umber-Index : 

N .N .I. =- L + 15 log N + Constante 

waarbij de constante slechts afhangt van de tijdsduur (bijv. I jaar) 

waarover men de metingen uitstrekt. In Amerika is de toegepaste formule 

nog iets eenvoudiger en is I.N. als parameter gebruikt, zodat men daar 

is gekomen tot een "Composite Noise Ratio": 

C.N.R. "" L + 10 log N + Constante 

In Nederland heeft men de Engelse gevolgd door het produkt I NJ/l 

als basis te houden en is zo gekomen tot de schaal der Kosten

eenheden : 

B(in K. E.) 
4 • 3 L + 20 log N + Constante 

z% N.N.I. +Constante 

De schalen in de diverse landen lopen uiteen, zodat een inter-

nationale normalisering zeer gewenst is. 

De officiële definitie van de Kosten-schaal is 

K.E . ., 20 log E (n. 10 
l 

L./15 
1 )-157, gesommeerd over een jaar. 

Dit lijkt nog al ingewikkeld, maar de log ui~ deze formule is 

de logarithmische optelling der grootheden 1 ~ .E betekent 

nl., dat men sommeren moet over alle vliegtuigen nadat men ze 

een gewicht n; heeft gegeven, dat uiteenloopt van 1 (overdag) 

tot 10 (midden in de nacht). Men kan deze log gelijk stellen 

aan 

L /15 
log N. 10 e 

waarin L als effectieve waarde is te beschouwen. Hadden alle e 
vliegtuigen hetzelfde geluidniveau L, dan zou dit geven : 

B • 4 
3 

L + 20 log N + Const. 
+ 

zoals reeds eerder vermeld. 
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9as na invoering van een karakteristiek getal voor de lawaai

belasting zoals de Noise-Number-Index kan men eisen formuleren 

bij de aanleg van vliegvelden, resp. bij bestaande vliegvelden bouw 

verboden opleggen.Onder andere kan men rondom het vliegveld de 

contouren van constante N.N.I. aangeven, hetzij door berekening, 

hetzij door opmetingen. 

Resumerend merken wij nog op, dat de problemen van internationaal 

overleg en legislatie een gevolg zijn van de wens om een verschijn

sel, dat door vele parameters bepaald wordt numeriek te grijpen 

met één enkel getal. 

fig. 1 

fig. 2 
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dB 

t 100 
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I 

50 

32 125 1000 4000 16000 
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EFFECT VAN LAWAAI OP DE MENS 

door dr H.A. van Leeuwen, Bedrijfsgeneeskundige Dienst Dordrecht 

Inleiding 
Geluid kan op verschillende manieren invloed op de mens uitoefenen. 
1. Geluid wordt gehoord. Met een van onze zintuigen, het gehoororgaan, kunnen we geluid waarnemen. 

Aan de vraag of geluid ook buiten het oor om invloed heeft kan, gezien de opzet van deze cursus, 
voorbijgegaan worden. 

2. Te hoge geluidniveaus kunnen beschadiging van het gehoororgaan ten gevolge hebben. Nog te weinig is 
men zich bewust, hoe sterk en hoe vaak de toelaatbare grens wordt overschreden. 
Gehoorbeschadiging is bij een yroot deel van de in de industrie werkzame personen aantoonbaar; lawaai
doofheid is zeker niet beperkt tot enkele bekende beroepen als ketel makers, klinkers en wevers. 

3. Veel meer is men zich bewust van het maskeer-effect van geluid. Hieronder verstaat men het overstem
men van spraak of een ander geluid door een stoorlawaai. Als bij het werk een goede waarneming van 
spraak of geluidsignalen nodig is, kan een maskerend lawaai de prestatie doen verminderen. 

4. Ook om andere redenen is onder bepaalde omstandigheden wel invloed op de werkprestatie mogelijk, 
zowel in gunstige als ongunstige zin. 

5. Effecten van geluid zijn ook aangetoond op enkele lichaamsfuncties zoals bloedvaatvernauwing en 
slaapdiepte. 

6. Niet ongenoemd mag blijven, dat naast objectief aantoonbare effecten een gebied van psychologische 

aspecten bestaat, dat veel meer subjectief gekleurd is, de geluidhinder, die de laatste jaren steeds meer 

de aandacht trekt. 

Gehoorbeschadiging 

Het gehoorzintuig bestaat uit een opvangdeel (oorschelp, uitwendige gehoorgang) dat de geluidgolven doet 

belanden op een membraan (trommelvlies), dat de luchttrillingen omzet in mechanische trillingen. Deze 

worden door een mechanisch transportsysteem (gehoorbeentjesketen), dat in zijn mechanische eigenschap

pen iets is te beïnvloeden (door spiertjes), overgebracht op een vloeistof (in het slakkenhuis) . De daarin 

opgewekte golven en wervelingen brengen een in de vloeistof uitgespannen membraan in beweging. Op 

deze membraan bevinden zich de eigenlijke zintuigcellen, de zogenaamde haarcellen, die daardoor geprik· 

keld worden en impulsen uitzenden naar een nog in het slakkenhuis gelegen zenuwknoop, van waaruit ze 

naar de betreffende centra in de hersenen gaan (via de gehoorzenuw). 

In alle genoemde onderdelen kunnen afwijkingen optreden, die een gehoorstoornis ten gevolge kunnen 

hebben. Karakteristiek voor de .lawaaislechthorendheid is een beschadiging van een meer of minder groot 

deel van de haarcellen. Vooral die haarcellen, die liggen in het gebied, dat dient voor de perceptie van tonen 

van omstreeks 4000Hz, kunnen na korte tijd onherstelbaar gedegenereerd zijn. Men komt deze afwijking 

op het spoor door het maken van een audiogram. 
Het audiogram is een grafiek waarin voor de belangrijkste frequenties van het gehoorgebied is aangegeven 

in hoeverre de waarnemingsdrempel afwijkt van de norm. Met een audiometer, een instrument waarmee 

men zuivere tonen kan opwekken, bepaalt men of en in hoeverre men een zekere toon sterker moet 

maken om door de onderzochte persoon gehoord te worden dan bij een normale proefpersoon. Dit verschil 

in sterkte kan in decibels uitgedrukt worden. 
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Bij lawaaischade ziet men een gehoordrempelverhoging (d.w.z. een gehoorverlies) in het genoemde gebied 

rond 4000Hz. De grootte van de afwijking en tevens de mate waarin naastgelegen frequenties mede hier

bij betrokken zijn, hangt af van de hoogte van het niveau van het schadelijke geluid, van de tijdsduur van 

inwerking per expositie en de pauzes daartussen, van de totale expositieduur, bijv. het aantal dienstjaren, 

en van de samenstelling van het geluid naar frequentie en naar karakter (ononderbroken ruisachtig/hamerend 

impulsgeluid). 

Bij iemand die pas in lawaai werkt zijn deze gehoordrempelafwijkingen nog reversibel; ze kunnen verdwij

nen wanneer men zich niet meer aan lawaai bloot stelt. Maar al gauw, bijvoorbeeld na een paar maanden 

expositie aan industriëel lawaai, treedt ook na lange rusttijd geen volledig herstel meer op. Er bestaan in

dividuele verschillen in gevoeligheid, zodat in elke lawaaiafdeling (ook bij voor iedereen gelijke expositie) 

altijd een spreiding te vinden is in de grootte van de gehoorverliezen. Bij expositie aan lawaai van meer 

dan 85-90 dB(A) zal bij een kleiner of groter deel van de geëxponeerden schade te vinden zijn, zodat 

audiometrische controle en toezicht nodig worden. 

Bij de gehoordrempelafwijkingen, die door lawaai zijn veroorzaakt voegen zich ook stoornissen ontstaan 

onder invloed van het ouder worden. Men ziet daarbij een vermindering van de gehoorscherpte voor hoge 

tonen en wel des te meer naarmate de toon hoger is. Hierdoor zijn lawaaidoven sterker door een zich ont

wikkelende ouderdomsdoofheid gehinderd dan normalen. 

De gevolgen van een gehoorbeschadiging door lawaai zijn in het begin voor de getroffene niet opvallend. 

Hij heeft misschien het gevoel gehad of hij watten of water in de oren had als hij pas uit het lawaai was. 

Ook bleef het geluid van de fabriek een beetje in zijn oren nasuizen als hij in een stille omgeving was. Later 

merkte hij dit gevoel niet meer zo erg, waarschijnlijk omdat zijn gehoorafwijkingen zich steeds minder 

herstelden; er was een echte permanente gehoorschade ontstaan. Het verstaan van spraak is eerst nog niet 

bemoeilijkt; zoals gezegd ziet men in het audiogram een klein plaatselijk gehoorverlies, een zogenaamde 

dip, in het gebied rond 4000 Hz. Het spraakverstaan wordt echter wel bemoeilijkt als de lawaaiexpositie 

doorgaat, waardoor de diepte maar ook de breedte van de dip toeneemt en met name ook de gehoorscherpte 

voor tonen van circa 2000 Hz en lager afneemt. Het vermogen medeklinkers te onderscheiden gaat dan 

achteruit. Medeklinkers zijn voor het correct verstaan van spraak zeer belangrijk, maar daar de betrokke-

nen meestal geen onbekende losse woorden behoeven te verstaan, maar samenhangende zinnen met een 

min of meer vertrouwde inhoud, valt het met de spraakcommunicatie onder gewone dagelijkse omstandig

heden lange tijd mee. Het gehoor voor lage tonen blijft intact. waardoor geluiden als het slaan van deuren, 

etc. goed waarneembaar blijven, maar waardoor ook maatregelen als het verheffen van stem om verstaan 

te worden slechts weinig helpen omdat de getroffene het luide geschreeuw niet verdraagt en de spraak 

toch in zijn hoog/laag-verhouding verminkt blijft. Ook een hoortoestel geeft meestal teleurstellend weinig 

verbetering. 

Over de invloed op het verstaan van spraak kunnen we ook goed geïnformeerd raken door het bepalen van 

de gehoorscherpte met behulp van "ingeblikte" spraak (spraakaudiogram). 

Terwille van de tijd wil ik in deze voordracht daarop verder niet ingaan. 

Maximaal toelaatbaar geluidniveau 

Een criterium voor maximaal toelaatbaar geluidniveau moet voldoen aan de eis, dat elk lawaai dat onder 

dit maximum blijft, bij personen die daaraan beroepsmatig de gehele werktijd gedurende tientallen jaren 

zijn blootgesteld, geen veranderingen van de gehoorscherpte mag veroorzaken, die uitgaan boven wat men 

bij de normale bevolking vindt. 

Sedert 1963 hebben we in Nederland gewerkt met een criterium geldend voor continu geluid en ononder

broken dagelijkse expositie, dat zich baseerdP op de Noise Rating curves. Over deze curves zal in andere 

voordrachten nog wel sprake zijn, zodat ik er hier geen uitleg van zal geven. Het criterium luidde: het 

geluidspectrum, gemeten in oktaafbanden, mag voor de banden met 500, 1000 en 2000Hz middenfrequen

tie niet hoger liggen dan de Noise Rating (NR) curve 85, d.w.z. niet meer zijn dan 87 dB in de 500Hz, 

85 dB in de 1000Hz en 83 dB in de 2000Hz oktaafband. De oktaafbanden terzijde van deze drie waren 

bij gebrek aan voldoende gegevens niet in dit criterium betrokken, maar velen accepteren de gehele NR-85 

curve als "damage risk line". 
Aangezien het dempingsverloop van het in geluidmeters aanwezige A-filter overeenkomt met het verloop 

van de NA-curves, voldoet een meting van fabriekslawaai via dit filter in dB(A) beter als di rekte aanduiding 

van het schadelijkheidsniveau dan één engefilterde overall-meting. Nu is de laatste jaren gebleken, dat pas 
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niveaus onder 80 dB(A) zeker veilig genoemd kunnen worden. Ligt het geluidniveau tussen 80 en 90 dB(A) 

dan kan getracht worden schade bij hiervoor zeer gevoeligen te voorkomen door audiometrische controle 

en individuele maatregelen. Boven 90 dB(A). ongeveer overeenkomend met NR-85, zijn algemene maatre

gelen noodzakelijk. 

Op een heel eenvoudige methode om dit geluidniveau vast te stellen kom ik zo dadelijk nog terug. 

Gehoorbeschermers 

Zolang technische maatregelen om het geluidniveau lager dan circa 85 dB(A) te brengen nog in voorbereir 

ding zijn, moeten de geëxponeerde personen zich beschermen met oordopjes, gehoorwatten of oorkapperi. 

Het zij echter met de meeste klem vooropgesteld, dat men dit moet blijven zien als een noodmaatregel. 

Het goed functioneren van persoonlijke gehoorbescherming zal altijd een twijfelachtige zaak blijven. 

Welke gehoorbeschermers men zal toepassen hangt onder andere af van de demping die nodig is. Daarbij 

mag niet uitgegaan worden van de (meestal door de fabrikant opgegeven) gemiddelde demping, die onder 

optimale omstandigheden is bepaald, maar van de demping, die men bij praktijktoepassing in tenminste 

een belangrijk percentage der gevallen mag verwachten. De beste bescherming geven oorkappen. 

Maskering 

Het waarnemen van geluiden en dus ook en vooral het verstaan van spraak kan word~n bemoeilijkt wanneer 

tegelijkertijd een ander geluid aanwezig is. Indien een signaal moet worden waargenomen mag een storend 

achtergrondgeluid ten hoogste even sterk zijn als het signaal, zij het dat in sommige gunstige gevallen 

(bijvoorbeeld een vooral uit lage frequenties bestaand geruis als stoorlawaai en een hoge fluittoon als sig

naal) bij een verschil van 10 à 20 dB waarneming niet uitgesloten is. 

Het maskeer-effect zien we ook als we een audiogram of spraakaudiogram opnemen, terwijl tevens stoor

lawaai inwerkt. Er treedt een verhoging van de waarnemingsdrempel op, zodat het beeld ontstaat van een 

gehoorscherptevermindering =doofheid. In een lawaai van 90 dB(A) is alleen spraakcommunicatie moge

lijk door met een flinke stemverheffing en niet te ver van het oor van de luisteraar te spreken. Met andere 

woorden: als het in een bepaalde fabrieksafdeling moeilijk is om een normaal gesprek te voeren, dan 

heerst daar een lawaainiveau dat zeker schadelijk zal kunnen zijn. 

Zeer globaal gesproken is de door het maskeereffect ontstane "doofheid", uitgedrukt in dB, gelijk aan het 

stoorniveau verminderd met 10 à 20 dB. Wordt dus het stoorniveau tien decibel hoger, dan moet men ook 

tien decibel luider spreken om in gelijke mate verstaan te worden. Boven 80 dB totaal niveau neemt echter 

het maskeereffect verhoudingsgewijs sterker toe. 

Omgekeerd zal als men stoorlawaai en spraak beide 10 dB vermindert de verstaanbaarheid gel ijk blijven. 

Dit verklaart waarom het dragen van gehoorbeschermers geen invloed heeft op het verstaan van spraak 

(mid even luid gesproken wordt als tevoren). Het verklaart tevens waarom in sterk lawaai de wrstaanbaar

heid met beschermers zelfs beter wordt; het totaal niveau komt dan op of onder 80 dB. 

Spraakcommunicatie en werkprestatie 

Belemmeringen in het onderling verstaan (door beroepsslechthorendheid of maskering, soms ook door 

dragen van oordopjes) heeft, ook als bij het werk geen gesproken informatie nodig is, een eigenaardige in

vloed op de sfeer in een lawaaiafdeling. Door het uitvallen van informele contacten werken de mensen als 

eenzelvige, gesloten figuren. 

Als spraakcommunicatie wel nodig is verlopen de werkzaamheden van een groep slechter gecoördineerd 

en minder snel. 

Maar niet alleen via de spraakmaskering heeft geluid invloed op de werkprestatie. In het voorgaande is er 

reeds op geduid, dat de mens informatie uit zijn omgeving ontvangt via verschillende zintuigkanalen. Hij 

schijnt echter maar over één kanaal tegelijk de informatie te verwerken, waarbij overigens zeer snel van het 

ene op het andere zintuig geschakeld kan worden. Maar aanbieding van overmaat van informatie over een 

bepaald kanaal kan de signaalstroom van een ander kanaal blokkeren. Deze situatie is telkens echter maar 

tijdelijk; onwillekeurig verschuift de aandacht na enige tijd naar het geblokkeerde kanaal, als hier tenminste 

signalen binnen komen. Moeilijkheden ontstaan door dit mechanisme pas als over één kanaal een volkomen 

continue attentie nodig is, die niet de minste aandachtsverschuiving toelaat. 
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Gunstig werkt achtergrondgeluid op de werkprestatie hetzij in de vorm van muziek, hetzij als "dekmantel" 

voor een ander storend geluid. In het eerste geval doorbreekt het de sleur van het werk, vooral bij moto

rische taken. Het verhoogt de mentale activiteit (arousal). 

In het tweede geval belemmert het de verstoring van mentale activiteiten; bekend is het voorbeeld, dat 

rustig lezen in een leeszaal bevorderd wordt door een regelmatig, continu verkeersgedruis dat maskerend 

werkt op de zo sterk afleidende geluiden van andere personen, die in de leeszaal aanwezig zijn, met name 

van eventuele gesprekken. 

In beide gevallen moet overdaad vermeden worden (overarousal). 

Vegetatieve reacties 

Plotseling optredende onbekende geluiden kunnen "vecht of vlucht"-reacties te voorschijn roepen, zoals 

ook door andere ongewone situaties kunnen worden opgewekt (spierspanning, verhoogde bloeddruk, 

ademfrequentieveranderingen, etc.). Het is gebleken, dat boven geluidniveaus van circa 70 dB(A) bepaalde 

prikkelingsverschijnselen van het zgn. vegetatieve zenuwstelsel aantoonbaar zijn, die blijven zolang het 

geluid aanhoudt en niet afhankelijk zijn van gewenning, hinderlijkheid of andere psychologische factoren. 

Deze reacties bestaan uit een polsversnelling met vernauwing van de kleine huid- en slijmvliesbloedvaten, 

uit verwijding van de oogpupil , uit veranderingen in het electro-encephalogram tijdens slaap, om de belang

rijkste te noemen. 

In hoeverre deze effecten schadelijke gevolgen voor het menselijk organisme hebben is nog niet duidelijk. 

Het is echter aannemelijk dat bijvoorbeeld de invloed op de diepte van de slaap op den duur zijn conse

quenties voor de gezondheid moet hebben. 

Lawaaihinder 

Of geluiden als hinderlijk worden ondervonden hangt van vele, soms zeer complexe factoren af. Een op

somming van diverse voorwaarden wil hiervoor enige aanwijzingen geven. 

Geluiden, die niet geanticipeerd kunnen worden zijn onaangenamer dan regelmatig, ononderbroken 

lawaai. Zo is ook lawaai, dat door de eigen arbeid veroorzaakt wordt, minder onaangenaam dan lawaai, 

dat een ander maakt. 

Bijzonder onaangenaam is geluid, waarvan men het gevoel heeft, dat het niet nodig was geweest om het 

te maken (bromfietsers! ) . 

Naarmate de luidheid en de spraakmaskering toeneemt wordt lawaai minder aanvaardbaar geacht. 

Van twee geluiden, die even luid klinken, is hetgene, dat meer hoge frequenties bevat, onaangenamer. 

Ritmisch geluid is vaak prettiger dan niet-ritmisch. 

Lawaai is hinderlijker bij mentale arbeid, dan bij handenarbeid, vooral bij ingewikkelde taken. Vooral 

gepraat is dan soms buitengewoon storend. 

Er kan bij langere expositie een zekere gewenning optreden. De lawaaigevoeligheid is echter niet alleen 

van persoon tot persoon maar ook bij één persoon wisselend, afhankelijk van de subjectieve omstandig

heden en de instelling ten opzichte van het werk en het lawaai. 

Lawaai is onaangenamer als de geluidbron niet goed gelocaliseerd kan worden. Vooral is het hinderlijk 

bij een auditieve taak als het signaal niet ruimtelijk gescheiden kan worden van het stoorgeluid. 

Het spreekt op grond van het bovenstaande wel vanzelf, dat hetonmogelijk is om in natuurkundige groot

heden als decibel en geluidfrequentie een grens aan te geven waarboven geluiden hinderlijk worden en dus 

in "lawaai" overgaan. Dat neemt niet weg, dat er wel criteria zijn opgesteld, die pogen aan te geven, wan

neer een geëxponeerde bevolkingsgroep last gaat ondervinden. Daarbij wordt er van uit gegaan dat men 

van "last" zal spreken als meer dan een bepaald (klein) percentage van de geëxponeerde personen het 

lawaai onaangenaam, onaanvaardbaar, hinderlijk, etc. vindt. Beneden de door de betreffende criteria 

aangegeven grenzen mag men de geluiden dan voor een bepaalde bevolkingsgroep aanvaardbaar achten. 

Een duidelijk waarschuwing ten aanzien van het gebruik van criteria lijkt mij hierbij wel op zijn plaats. 

Voor alle tot nu besproken effecten van geluid kan men criteria aanleggen, d.w.z. een grens aangeven tus

sen wat wel of niet toelaatbaar is. Men vergete niet, dat bij het opstellen van criteria uitgegaan moet wor

den van bepaalde premissen en vaak bepaalde compromissen. 

Als voorbeelden noem ik de vraag hoe groot de gehoordrempelafwijking mag zijn in het audiogram vóór 
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men van een lawaaibeschadiging wil spreken; hoeveel hinder is men bereid iemand te laten ondervinden 

door het dragen van gehoorbeschermers of door bemoeilijking van de spraakcommunicatie door maskering; 

hoe vaak mag men 's nachts wakker worden door voorbijrazend verkeer? 

In de criteria moeten de beperkingen ten aanzien van toepasbaarheid worden aangegeven, evenals het 

percentage kans op hinder, kans op schade, kans op welk ander effect dan ook. 

Bij de toepassing van deze criteria is men zich dan beter bewust dat men vaak nog op grond van de beruchte 

"haalbare kaart" werkt in het oranje gebied tussen het groene geheel veilige en het rode geheel onveilige 

gebied in en dat men nog zal moeten streven om duidelijker in het echte groene, veilige gebied te komen. 
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MOGELIJKHEDEN TOT GELUIDBEPERKING 

door ir V.M.A.Peutz n.i., directeur van het Akoestisch Adviesbureau Ir. V.M.A.Peutz n.v. 

1. Inleiding 

"Mogelijkheden tot geluidbeperking" is een onderwerp dat in zich nagenoeg onbeperkt is. Het is de bedoe
ling in deze bijdrage een overzicht te geven, in vogelvlucht de verschillende mogelijkheden de revue te laten 
passeren en daarbij op geen van de onderdelen diep in te gaan. Dit dieper ingaan zal in de volgende bijdra
gen geschieden. 
Schematisch zullen de verschillende mogelijkheden in hun onderling verband gegeven worden, terwijl ge
tracht zal worden aan te geven hoe groot de mogelijkheden ter verbetering kunnen zijn. Getallen worden 
gegeven ter bepaling van de gedachten en zijn natuurlijk geen precieze aanduiding van wat nu op deze of 
dergelijke wijze exact mogelijk is. Bovendien moet bedacht worden dat deze getallen de gemiddelde stand 
van de techniek van het moment aangeven. Soms zal het misschien zelfs niet moeilijk zijn om een groter 
effekt te bereiken, weer in andere gevallen zal het niet lukken de hier genoemde verbeteringen te bereiken. 
Het is een verkennen van het terrein en aangeven in welke orde van grootte de te bereiken verbeteringen 
liggen, waar men aan kan denken, als men in de eerste instantie een keuze gaat maken uit de mogelijkheden. 

2. Schema 
In schema 1 worden de mogelijkheden tot geluidbeperking naar hun aard en onderling verband gegeven. 
De onderscheidingen die gemaakt worden, zullen soms frappant en zeer duidelijk zijn, op andere plaatsen 
zullen de verschillende mogelijkheden, ook al worden ze onderscheiden weergegeven, in elkaar overgaan. 
Ook tussenvormen zijn mogelijk. Het ietwat kunstmatige van sommige onderscheidingen moet geaccep
teerd worden. Wanneer men zich dit bewust is hoeft dit echter geen afbreuk te doen aan de bruikbaarheid 
van het schema. 
In eerste instantie moet onderscheid gemaakt worden tussen het beperken van het geluid bij en aan de bron 
en het beperken door toevoegingen buiten de bron. Dit lijkt een duidelijke, voor de hand liggende schei
ding, maar deze scheiding is niet altijd strikt door te voeren. Het treffen van voorzieningen buiten de bron 
zal ook vaak de bron zelf beïnvloeden en omgekeerd. Het effekt van de voorzieningen aan of buiten de 
bron kan daardoor dan ook sterk beïnvloed worden; soms zelfs zal in plaats van een verbetering een ver
slechtering resulteren. 
Dat een beperking -of in het tegengestelde geval een versterking- van het geluid in de eerste plaats bereikt 
kan worden door het ontstaansmechanisme te beïnvloeden, ligt voor de hand. Van groot belang is echter 
ook de geluiduitstraling. Verminderen van het rendement van de uitstraling, dus het rendement van de over
gang vanmechanische naar uitgestraalde akoestische energie, is ook geluidbeperk ing. 
Het geluid dat op het oor valt is niet alleen in en aan de bron te beperken maar ook op de weg van de bron 
naar het oor. Het zo beperken van geluid noemt men in het algemeen het treffen van akoestische voorzie
ningen. Men kan deze akoestische voorzieningen op de weg van de bron naar het oor, direkt bij de bron 
treffen, men kan die vinden door en in gebouwen en tenslotte ook buiten kan de weg van de bron naar het 
oor bemoeilijkt worden. 
In het volgende zullen nu deze verschillende mogelijkheden met verdere uitwerking zoals gegeven in het 
schema, besproken worden. 

3. Mogelijkheden tot geluidbeperking in het ontstaans-mechanisme. 
Het maakt verschil of het geluid ontstaat in gassen, zoals lucht, in vloeistoffen, bijvoorbeeld water of olie, 
of in vaste materie, bijvoorbeeld bij het stoten van twee lichamen op elkaar. 

3.1. In gassen 
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Ontstaat het geluid in lucht dan is het nagenoeg altijd een kwestie van wat men kan noemen ongelijk
matige uitstroming of turbulentie. Van dit eerste is een spreker, althans voor de lage tonen, een voor
beeld. Lucht wordt wisselend uitgestoten, waardoor een simpele akoestische bron, een monopool, 
ontstaat. Het uitgestraalde akoestische vermogen is in dit geval evenredig met het kwadraat van een 



van de dimensies, bijvoorbeeld de doorsnede van de uitstroom-opening en met de 4e macht van de 
uitstroomsnelheid. 
Meestal ontstaat echter geluid in gassen door turbulentie. Een turbulerende stroom op zich veroor
zaakt geluid. De uitgestraalde akoestische energie is t.o.v. de in de turbulentie aanwezige mechanische 
energie maar gering. De bronnen zijn zogenaamd quadrupolen; de uitgestraalde akoestische energie 
is evenredig met het kwadraat van een karakteristieke dimensie en met de snelheid van de turbule
rende lucht tot de Se macht. In het algemeen zal bij kleine snelheden het akoestische vermogen 
slechts gering zijn, maar, gezien de Se macht, bij zeer grote luchtsnelheden zeer belangrijk worden. 
Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een straalmotor van een vliegtuig: de ontstane geluidvermogens 
zijn -gezien de geweldig hoge luchtsnelheden- ook zeer groot. Zeer hoge geluidniveaus worden ook 
opgewekt door raketten enz. 
Bevindt de turbulerend.e stroom zich dicht bij een vast-lichaam, een wand, een machineonderdeel etc. 
dan krijgt men meer een zgn. dipool-straling. Het uitgestraalde akoestische vermogen neemt in dit 
geval met de 6e macht van de stroomsnelheid toe. In het gebied van snelheden waar men meestal 
mee werkt -bijvoorbeeld bij ventilatoren- zal deze dipool-straling overheersen. 
In praktische bronnen vindt men vaak een kombinatie. Bij een ventilator vindt men naast monopool
straling in hoofdzaak dipool-straling, die vooral bepaald wordt door de hoogste aanwezige snelhe
den, de snelheden van de waaiertips in de ventilator en daardoor samenhangen met de opvoerhoogte 
van de ventilator. Het opgewekte akoestische vermogen is voor een ventilator dan ook evenredig met 
de 5e tot 6e macht van de voorkomende snelheden, of de 2,5e tot 3e macht van de opvoerhoogte. 
Het meest voor de hand liggende middel om het ontstaan van geluid in gassen te beperken is dus het 
laag houden van de stromingsnel heden. Voor de turbulerende stroom op zich is dit in feite ook de 
enige mogelijkheid. 
De reduktie van de stroomsnelheid met een faktor 2 geeft een verbetering van 12 tot 24 dB, al naar 
gelang men met een monopool, een dipool of een quadrupooi te maken heeft. 
De geluidproduktie nabij een vast-lichaam wordt bovendien sterk beïnvloed door plaats en konfigu
ratie van deze vaste-lichamen. Bij een gunstige konfiguratie kan de geluidproduktie al gauw 10 of 
meer lager zijn dan bij een ongunstige konfiguratie. 

3.2. In vloeistoffen 
Ontstaat het geluid in vloeistoffen dan kan ook weer turbulentie de oorzaak zijn van het ontstane 
stromingsgeluid. Van groter belang is echter het ontstaan van geluid door kavitatie. 
Neemt het stromingsgeluid in vloeistoffen in het algemeen maar met ongeveer de 3e tot 4e macht 
van de stroomsnelheid toe, zodra kavitatie gaat optreden, hetgeen afhankelijk is van de snelheid, 
de dimensies van leidingen enz., de vloeistof en de zuiverheid van de vloeistof enz., dan ontstaat 
plotseling een aanmerkelijk hogere geluidproduktie (ca 10 dB en meer). De aandacht moet bij in 
vloeistoffen ontstaan geluid dus in de eerste plaats uitgaan naar kavitatie en het vermijden daarvan 
en vervolgens naar het verder zo gering mogelijk houden van de stromingsnelheden en het kiezen van 
gunstige dimensies. 

3.3 In vaste materie 
Geluid kan in vaste materies, in vaste lichamen, op vele wijzen ontstaan. In het schema zijn enkele 
mechanismen genoemd, maar er zijn ook vele andere mogelijk. Direkt begrijpelijk is de stoot, moei
lijker is het begrip relaxatie-trilling. 
Relaxatie-trilling ontstaat bijvoorbeeld bij het schuiven van vaste lichamen over elkaar. De lichamen 
maken kontakt, worden even vastgehouden en schieten los, worden dan weer vastgehouden enz. De 
daaruit ontstane trillingen zijn relaxatie-trillingen die ook als geluid afgestraald kunnen worden. 
Wringing en buiging kunnen soms nog in de vorm van relaxatie-trillingen geluid doen ontstaan. 
Uiteraard kunnen periodieke bewegingen, opgewekt in een vast lichaam bijvoorbeeld door onbalans, 
geluid doen ontstaan. Niet alleen mechanisch doch ook elektromagnetisch kunnen vaste lichamen 
aangestoten worden. Bekend is ook de magnetostriktieve aanstoting, ijzer ondergaat een lengte-, 
respektievelijk breedteverandering t.g.v. een magneetveld. Bij een wisselend magneetveld zoals in een 
transformator, een elektromotor etc. zal het ijzer wisselend groter en kleiner worden en zo geluid 
kunnen uitstralen. In een materiaal aanwezige spanningen kunnen plotseling een vormverandering 
veroorzaken, waarbij het materiaal in trilling komt, zoals bijvoorbeeld bij een radiator die opgewarmd 
wordt, waardoor spanningen ontstaan, hetgeen plotseling een vormverandering kan veroorzaken, die 
door een tikken hoorbaar wordt. 
Al deze verschillende en nog andere denkbare mechanismen hebben hun specifieke eigenschappen, 
het is uiteraard ondoenlijk om op al deze mechanismen nader in te gaan; alleen op het misschien 

29 



meest fundamentele mechanisme, de stoot, willen we iets nader ingaan. Bij een stoot ontstaan akoes
tische trillingen die evenredig zijn met de snelheid waarmee het ene lichaam op het andere stoot en 
verder afhankelijk van de verhouding van de massa van het ene lichaam t.o.v. de impedantie (een 
ander woord voor de weerstand voor trillingen) van het andere lichaam. Oe uitgestraalde akoestische 
energie is natuurlijk niet dezelfde als de ontstane kontaktgeluidenergie in de materie; de uitstraling 
hangt namelijk weer sterk af van de dimensies van de plaat, maar daarover de volgende paragraaf. 

4. Rendement en uitstraling 
Bijna altijd wordt mechanische energie maar voor een zeer klein gedeelte in akoestische energie ter plaatse 
omgezet. En van deze akoestische energie wordt er vaak ook maar weer een zeer klein gedeelte uitgestraald. 
Het rendement van een bron in akoestisch opzicht is dan ook altijd maar zeer klein. Oe grootte-orde van 
het deel van de aanwezige mechanische energie dat uiteindelijk als akoestische energie wordt uitgestraald, 
is normaliter veelal niet meer dan hooguit een miljoenste tot enkele miljoensten. Beïnvloeding van het 
rendement ten gunste oftenongunste kan daarom al gauw grote gevolgen hebben. 
Is de beiiwloeding van de omzetting van aanwezige mechanische of andere energie in akoestische energie 
ter plaatse meestal nog te beschouwen als beiiwloeden van het ontstaansmechanisme; de uitstraling van de 
akoestische energie ter plaatse, die variëren kan van minder dan 1°/oo tot in het meest gunstige geval 
globaal 10%, is iets dat zeer goed in acht gehouden moet worden, maar dat wel in het algemeen goed te 
overzien is. 
Een lichaam straalt sterker geluid uit naarmate de afmetingen groter zijn, groot dan gezien in verhouding 
tot de golflengte. Hiermee hangt ook samen dat hoge tonen waarvan de golflengte kleiner is, nagenoeg 
altijd beter uitgestraald worden dan lage tonen. Vergroting van de afmetingÈm van de bron veroorzaakt dus 
nagenoeg altijd een grotere geluiduitstraling. 

5. Mogelijkheden tot geluidbeperking direkt bij de bron. 
Vele geluidbronnen stralen, op zich genomen, maar een gering gedeelte van de aanwezige geluidenergie af; 
de akoestische energie kan zich dan echter vaak nog via de konstruktie als kontaktgeluid voortplanten naar 
een groot, goed uitstralend vlak, zodat toch een zeer hoog geluidniveau kan ontstaan. Een bekend voor
beeld is een piano, waar de aangestoten snaar op zich wel sterk trilt, soms zelfs zichtbaar, maar toch niet 
veel geluid uitstraalt. Doordat de akoestische energie zich kan voortplanten naar de klankbodem wordt 
nog een hoog niveau uitgestraald. Dit klankbodem-effekt is niet te onderschatten. Of een geluidbron goed 
of slecht uitstraalt kan gauw een 10 tot 20 dB en zelfs nog meer schelen. 
Als men geluidbeperkende maatregelen overweegt, zal men zich dus voortdurend moeten afvragen of niet 
door deze maatregelen de uitstraling wordt beiiwloed. 
Dicht bij rendement en uitstraling staat het ieder wel bekende begrip van resonantie. Oe basis voor reso
nantie is het zogenaamde resonerende-systeem, d.w.z. een mechanisch of akoestisch systeem, dat wanneer 
het door geluid van een of meer bepaalde trekwenties (toonhoogtes) wordt aangesproken, daarop zeer 
licht reageert en nauwelijks weerstand biedt. Een bekend voorbeeld, maar dan van mechanische aard, is 
een trampoline; het is een zogenaamd massa-veersysteem waar de man de massa is en de trampoline de veer. 
Wordt nu dit systeem met de goede frekwentie, of anders gezegd in het goede ritme, aangestoten dan worden 
de uitwijkingen steeds groter. Het systeem is in resonantie. Het systeem biedt weinig weerstand bij aansto
ting in het goede ritme. Is het ritme fout, is men uit de kadans, zoals men wel zegt, dan is de weerstand 
groot en bi ij ft de uitwijking gering, het systeem is uit resonantie. 
Er bestaan ook akoestische resonerende systemen, deze kunnen heel eenvoudig zijn, een orgelpijp, een be
paalde afstand tot een wand; de lucht zorgt dan zelf zowel voor de veer als voor de massa. 
Wanneer een dergelijk resonerend systeem zich bij een geluidbron, bij een geluidveroorzakend mechanisme 
bevindt, dan kan de werking verschillend zijn. 
Oe meest voorkomende, en in wezen het meest onschuldige is de zeefwerk ing. De komponenten van het 
geluid die toonhoogten hebben overeenkomend met de resonantie-frekwentie worden beter doorgelaten, 
krijgen een groter rendement en soms ook een grotere uitstraling; een gedeelte van het geluid wordt dus 
ietwat sterker gehoord, er vindt een meer of minder scherpe toonhoogte-filtering plaats. Ernstiger is in het 
algemeen als er, wat men noemt, terugkoppeling plaatsvindt. Als het resonerend systeem de geluidproduktie, 
het ontstaan van geluid, wezenlijk kan beiiwloeden. In dat geval treedt op, wat men noemt, genereren. 
Oe man, die op de trampoline het juiste ritme aanvoelt en hierop meewerkt is een voorbeeld; ook vele 
muziekinstrumenten zijn een voorbeeld. 
Bij een blaasinstrument veroorzaakt de lucht die langs de tong strijkt turbulentie. Deze turbulentie wordt 
beiiwloed door het resonerend systeem van de orgelpijp, op zodanige wijze dat het turbuleren volledig 
geschiedt in de frekwentie(s) van de orgelpijp. De mechanische energie die beschikbaar is wordt dan met 
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een zeer groot rendement omgezet in zuivere tonen die passen in het systeem van de orgelpijp. Het rende
ment is bij resonerende systemen zeer hoog. De uitstraling kan vaak hoger dan normaal zijn. 
Soms is de meekoppeling zwak en het gevolg is dat een systeem, wat men noemt, aarzelend genereert; het 
genereert even en valt dan weer terug. Ook in dit geval is een zuivere toon af- en aanzwellend meestal 
goed hoorbaar, het rendement is lager dan bij zuiver genereren omdat de terugkoppeling nog maar zwak is. 
Zoals bekend verhogen zuivere tonen nog eens extra de hinderlijkheid van het geluid. Het is dus in het 
kader van geluidbeperking van groot belang om na te gaan of resonantie aanwezig is en zo ja dan te pogen 
het resonerend systeem teniet te doen of te ontkoppelen. 
Soms kan men op deze wijze inderdaad met geringe middelen een zeer groot effekt bereiken; vaak echter 
blijken resonanties zeer hardnekkig te zijn, onderdrukt men de ene dan komt een andere naar voren; ook 
vaak zijn er resonanties aanwezig daar waar men het van te voren niet gewenst, althans zeker niet bedoeld 
had. Resonanties worden dan ook wel soms de droom, anders ook wel de nachtmerrie, van de rechtgeaarde 
geluidbeheerser genoemd. 

5.1. Omwikkelen 
Een eenvoudig middel om het geluid te beperken is om de bron te omwikkelen, bijvoorbeeld met 
steenwolmatten of andere geluidabsorberende materialen. Het effekt is over het algemeen niet zo 
groot, hoewel toch bij de hogere tonen nog wel verbeteringen tot ca 10 dB bereikt kunnen worden. 
Wordt nog een (afdichtende) mantel toegepast dan loopt de verbetering wel op tot 10 à 20 dB ook 
weer voornamelijk bij de hoge tonen, hoewel dan ook bij de lage tonen nog wel een effekt tot ca 
10 dB bereikbaar is (zie figuur 1 ). Bij laboratoriummetingen wordt wel eens een hoger effekt bereikt, 
in de praktijk valt dit vaak tegen, de uitvoering is niet altijd zo nauwgezet als in het laboratorium 
geschiedt. 
Het is een eenvoudig maar niet zo effektief middel, echter toch niet te verwaarlozen, vooral wanneer 
men ziet dat met andere middelen ook niet altijd zo'n groot effekt bereikt wordt. 

5.2. Sepiaten en omkasten 
Wel het meest toegepaste middel om het geluid van een bron te beperken is het beplaten of het om
kasten van de bron. Van beplaten spreekt men als op het frame van de machine e.d. afsluitende platen 
aangebracht worden; bij omkasten wordt in het algemeen een om de bron min of meer losstaande 
kast toegepast. Daar een omkasting meestal wel toch op de een of andere manier in verbinding staat 
met de bron, al is het maar via de gemeenschappelijke fundering, zijn vele omkastingen niet scherp 
te onderscheiden van de beplatingen. Normaliter is met een beplating of omkasting steeds wel een 
verbetering van 10 dB bereikbaar. Om een groter effekt te verkrijgen, bijvoorbeeld 20 dB, is al grote 
zorg vereist. Dit klinkt pessimistisch, maar het is de praktijkervaring. 
Het effekt van beplating of omkasting wordt in de eerste plaats bepaald door de isolatie van de platen 
op zich, wanneer de platen slechts een geringe isolatie hebben, dus veel van de opvallende geluidener
gie doorlaten, zal het effekt van de beplating of omkasting uiteraard onvoldoende zijn. 
Figuur 21aat de gemiddelde geluidisolatie van een enkele wand in afhankelijkheid van het gewicht 
zien. Wanneer men de isolatie van een plaat op zich beziet en dit vergelijkt met het effekt dat in de 
praktijk bereikt wordt, dan blijkt wel dat in het algemeen het gewicht van de beplating al gauw vol· 
doende is en dat voor het in de praktijk vaak zo teleurstellend effekt andere oorzaken verantwoorde
lijk zijn. 
Een van de belangrijkste oorzaken van het maar matige effekt van vele omkastingen of beplatingen 
is het altijd weer aanwezig zijn van openingen, kieren, gaten, zoals kieren langs deuren en luiken, 
gaten en openingen bij doorvoeren van leidingen, kabels etc. 
Voor het bereiken van ca 20 dB of meer isolatie is het zeer konsekwent afdichten van kieren en gaten 
absoluut nodig en waar gaten bijvoorbeeld voor de ventilatie beslist onvermijdelijk zijn, is het dan 
nodig om de openingen van geluiddempers te voorzien. Wat de betekenis van openingen, kieren en 
gaten betreft : zodra slechts globaal 3% van de huid, omkasting of beplating open is, is al normaliter 
geen grotere isolatie dan ca 10 dB bereikbaar. Om 20 dB maximaal te kunnen bereiken mag nog 
maar ca 3°/oo open zijn en 30 dB maximaal 0,3°/oo. 
Een laatste, maar ook een zeer belangrijke voorwaarde voor het bereiken van een gunstige isolatie 
is geluidabsorptie in de omkasting. Natuurlijk is er steeds wel van nature enige absorptie aanwezig. 
Wanneer dat niet het geval was zou welke omkasting dan ook nagenoeg geen effekt hebben. Immers 
het geluid binnen de omkasting kan bij gebrek aan absorptie slechts naar buiten verdwijnen. Het 
niveau binnen de omkasting stijgt dan net zo lang tot weer een evenwicht met de isolatie bereikt 
wordt en alle geluidenergie naar buiten uitgestraald wordt. Het resultaat is geen werkelijk effekt van 
de omkasting. Wanneer daarentegen absorptie binnen de omkasting aangebracht wordt, bijvoorbeeld 
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tegen de machine of tegen de beplating zelf aan, dan zal de energie gedeeltelijk geabsorbeerd wor
den en natuurlijk gedeeltelijk toch weer naar buiten verdwijnen. Het effekt van de isolerende bepla
ting of omkasting kan dan ook alleen grotendeels tot zijn recht komen, als in de omkasting zoveel 
absorptie is aangebracht dat het niveau daar binnen niet belangrijk hoger is dan zonder omkasting. 
Het verschil tussen beplating en omkasting ligt er vooral in dat trillingen en kontaktgeluid, veroor
zaakt door de machine, bij de beplating meestal door het frame zeer goed, bij de omkasting al naar 
gelang van de opstelling en verbindingen meer of minder goed, rechtstreeks afgegeven worden aan 
beplating c.q. omkasting en daardoor uitgestraalêl worden. Theoretisch is het zeer goed mogelijk 
-en het doet zich feitelijk ook vaak voor- dat de beplating als een klankbord gaat werken en de 
machine meer geluid uitstraalt dan zonder de beplating. Men zal hier dus steeds zeer attent op 
moeten zijn. 

5.3. Geluidbeperking in kanalenstelsels 
Geluid ontstaat vaak in kanalenstelsels en plant zich dan daarin voort. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
ventilatie-, airconditionering-systemen enz. Het geluid ontstaat in eerste instantie bij de ventilator, 
waarbij dan in vele gevallen nog het door de bewegende lucht opgewekte stromingsgeruis komt. 
Er zijn vele middelen om het geluid in kanalenstelsels te dempen. 
Het meest eenvoudige middel voor het dempen van geluid in kanalen is het aanbrengen van absorbe
rende kanaalbekledingen en beter nog absorberende bochtbekledingen. Zeer hoge dempingen zijn 
hiermee te bereiken, mits voldoende kanaallengte aanwezig is. In het algemeen is een grote demping 
bij de hoge trekwenties makkelijker en beter te bereiken dan bij de lage frekwenties. 
Veel toegepast zijn ook de zogenaamde plena- of suskasten. In principe grote ruimten (vaak met enig 
labyrinth-effekt). die aan de binnenzijde met absorberend materiaal bekleed zijn. Het effekt hiervan 
kan ook groot zijn; 10, 20 à 30 dB en meer demping zijn bereikbaar. 
Steeds meer worden in de handel te verkrijgen dempers toegepast. Men heeft hier twee types, het 
reaktieve type, te vergelijken met de bekende knalpot, waarin de demping bereikt wordt door een 
ingewikkeld systeem van in feitereflektiesen de zogenaamde resistieve dempers, waar de demping 
geschiedt door absorptie in kanaalwanden en in het kanaal geplaatste schotten, coulissen etc. van 
soms zeer ingewikkelde vorm. Voor de lage tonen is een reaktieve demper vaak het meest aangewe
zen; de vorm en bouw is echter zeer kritisch. De resistieve dempers hebben met absorberende kanaal · 
bekledingen gemeen dat hoge tonen makkelijker, soms aanmerkelijk makkelijker gedempt worden dan 
lage tonen en dat speciaal voor lage tonen zeer grote lengtes nodig zijn. 
De systeemdempers verhogen de luchtweerstand, hoewel deze extra luchtweerstand bij goed ontwor
pen dempers aanmerkelijk minder hoeft te zijn dan men meestal denkt. Dat men soms toch een zeer 
belangrijke verhoging van de luchtweerstand moet accepteren komt veelal voort uit het feit dat 
binnen zeer kleine afmetingen een zeer grote demping bereikt moet worden. 
Met deze voorzieningen zijn vaak zeer grote dempingen op korte afstand te bereiken. Groter dan 
30 dB op enkele meters is goed mogelijk. Het wordt dan echter wel nodig om zogenaamde kontakt
geluidisolerende kanaalwand-onderbrekingen toe te passen, daar anders het luchtgeluid in het 
kanaal wel gedempt wordt, doch het geluid in de vorm van kontaktgeluid zich door de kanaalwand 
zal voortplanten en dan weer verderop uitgestraald zal worden. 

5.4. Trilling- en kontaktgeluid vrije opstelling 
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Geluid en trillingen worden niet altijd rechtstreeks in de lucht uitgestraald. Nagenoeg altijd worden 
zij ook via de konstruktie en de fundering als trillingen en kontaktgelu id doorgegeven en dan later 
door de vloer, muren, bepaalde vlakken etc. uitgestraald ("klankbodem"). Om een goede isolatie 
te bereiken is dus van belang deze weg te onderbreken. Dit kan gebeuren door toepassen van zoge
naamde trillingisolatoren (vroeger ook wel trillingdempers genoemd) van rubber, stalen veren etc., 
of door het aanbrengen van verende lagen. 
De op trillingisolatoren opgestelde machine vormt met de trillingisolatoren een systeem dat een of 
meer trekwenties kent, waarbij het systeem trillingstechnisch in resonantie is. Bij lagere trekwenties 
dan de resonantiefrekwentiesis er geen isolatie; rond de resonantiefrekwentie is in het algemeen de 
isolatiezelfs negatief,daarboven werken de isolatoren meestal zeer effektief. Het is dus zaak de reso
nantiefrekwentie(s) laag te leggen, in ieder geval te vermijden dat deze samenvalt (Jen) met aandrijf
trekwenties van de machine. Doet men dit niet, dan kan, daar in resonantie niet alleen een zeer 
slechte isolatie, maar zelfs ook nega_tieve isolatie ontstaat, het gebeuren, hoewel zelden, dat te grote 
spanningen ontstaan en breuken etc. het gevolg zijn. 
Is het geheel trillingtechnisch goed opgesteld dan is ook meestal het gevolg dat het hoger frequente 
kontaktgeluid geïsoleerd wordt, in het algemeen tot ca 20 à 30 dB, slechts zelden meer dan 30 dB, 



hoewel men op grond van de theorie meer zou mogen verwachten. Dat de theoretische verwachtin
gen beschaamd worden hangt meestal samen met overdracht via lucht, resonanties in de verende 
elementen, etc. Heeft men niet voldoende aan een 30 dB kontaktgeluidisolatie dan zal een bijzon
dere opstelling nodig zijn, veelal neerkomend op een dubbel afgeveerd systeem. 
Het affekt van een beplating en vooral een omkasting kan aanmerkelijk verbeterd worden door de 
geluidbron ook nog kontaktgeluidgeïsoleerd te plaatsen. Een kombinatie van een goede omkasting 
en goede kontaktgeluidgeïsoleerde plaatsing, maakt het mogelijk ruimschoots boven de 20 à 30 dB, 
die in het eenvoudige geval bereikt wordt, uit te komen; het is dan echter wel nodig dat de gehele 
opstelling zeer zorgvuldig en zeer deskundig behandeld wordt. 

6. Geluidbeperking door en in gebouwen. 

6.1. Niveau beïnvloeding in het gebouw 
Vele geluidbronnen staan in gebouwen opgesteld. Het geluidniveau in een ruimte wordt beïnvloed 
door de grootte van de ruimte, de afstand tot de bron en vooral ook de absorptie in de ruimte. In een 
kleine, ietwat galmende ruimte is vanaf een zekere afstand tot de bron een nagenoeg verder door 
de ruimte konstant geluidniveau, dat alleen bepaald wordt door de absorptie in de ruimte en de 
sterkte van de bron, aanwezig. 
Men spreekt dan van het zogenaamde nagalmniveau. 
Alleen dicht bij de bron kan het van de bron komende direkte geluid nog overheersen. In grotere 
ruimten en vooral in zeer grote ruimten, zoals veel fabrieksruimten, neemt het geluidniveau over de 
gehele hal met de afstand af; er is daar dus geen sprake van een door de hele ruimte gelijk nagalm
niveau. Anderzijds is er ook geen sprake van alleen direkt geluid; het nagalmgeluidniveau neemt in 
grote ruimten ook met de afstand af. Hoeveel dit met de afstand afneemt hangt af van de grootte 
van de ruimte en van de absorptie in de ruimte, alsook van wat men zou kunnen noemen de diffusie 
van de ruimte. In grote ruimten, alsook in kleinere ruimten, is het ook belangrijk of de absorptie 
dicht bij de bron is aangebracht. Dit komt tot uitdrukking in de zogenaamde projektie. De projektie 
is de gemiddelde absorptiegraad die bereikt wordt wanneer op een halve eenheidsbol rond de bron 
de absorptie uit de ruimte geprojekteerd wordt. De projektie is dan de gemiddelde absorptiekoëffi
ciënt van de op de eenheidsbol geprojekteerde absorptie uit de zaal. Het is duidelijk dat hoe dichter 
de absorptie bij de bron is aangebracht, hoe groter de projektie. 
In figuur 3 is de afname van het niveau met de afstand in een grote hal te zien; hieruit blijkt ook 
duidelijk dat het niveau, het zogenaamde nagalmniveau,ook nog eens extra daalt door het aanbrengen 
van absorptie bij de bron. Het is dus belangrijk om wanneer men een geluidbron heeft, zo dicht 
mogelijk daarbij de daar aanwezige wand en plafondvlakken absorberend uit te voeren. Dit kan al 
gauw 3 dB en meer in de niveaus in de zaal schelen. 

6.2. Isolatie naar buiten 
Als het geluidniveau in de ruimte door het aanbrengen van absorptie enz. lager wordt, zal ook het 
naar buiten uitgestraalde geluid lager zijn. Van minstens zo groot belang is echter ook de isolatie van 
de muren, de isolerende eigenschappen enz. hiervan en of er al dan niet openingen, gaten en kieren 
aanwezig zijn, enz. 
In feite is het gebouw als een soort grote omkasting te zien. Vanzelfsprekend zal ook de kontaktge
luidisolatie van belang zijn, immers door de machine kunnen de vloeren en door de vloeren de wan
den weer in trilling gebracht worden en dan naar buiten afstralen. Een gebouw dempt het geluid in 
het algemeen beter dan een omkasting. De materialen zijn zwaarder, de afmetingen zijn groter enz. 
Als geen te grote openingen, deuren, kieren en gaten aanwezig zijn, is met een gebouw vlot een 20 dB 
bereikbaar. Het kost echter veel zorg om 30 dB tot 40 dB isolatie te behalen; in het algemeen is 
met gebouwen maximaal 50 dB bereikbaar. Wanneer men een grotere isolatie nodig heeft, dan zal 
men zeer bijzondere konstrukties moeten gebruiken, bijvoorbeeld de zogenaamde doos in doos
konstrukties, etc. 

7. Mogelijkheden tot geluidbeperking buiten 

7.1. Afname met de afstand 
Wanneer men buiten in het vrije veld is, dan is de beste mogelijkheid om het geluid te beperken: de 
afstand tot de bron te vergroten. Het geluidvermogen dat dan op het oor valt zal vooreerst afgenomen 
zijn omdat het geluid zich over een groter gebied heeft uitgebreid, de zogenaamde uitbreidings
afname. 

33 



Dicht bij de bron, wanneer de afmetingen van de bron nog groter zijn dan de afstand tot de bron, is 
deze uitbreidingsafname veelal nog maar gering; in dB kleiner dan 20 log r (als rafstand tot bron). 
het geluidvermogen neemt met minder dan het kwadraat van de afstand af. Is men eenmaal zo ver 
van de bron dat de afstand tot de bron veel groter is dan de afmetingen van de bron, dan is de afname 
op zijn minst evenredig met het kwadraat van de afstand, of in dB uitgedrukt gelijk aan 20 log r. 
Op deze uitbreidingsdemping komt echter nog de zogenaamde luchtdemping. Geluid wordt in feite 
gedeeltelijk geabsorbeerd door de lucht. Hoe groot de demping hierdoor is, is afhankelijk van de tem
peratuur, de relatieve vochtigheid en vooral ook de toonhoogte van het geluid. Vooral bij hoge tonen 
is het effekt groot. Algemeen wordt deze luchtdemping pas boven1000Hz van enig belang. Om een 
idee te geven: bij 1000 Hz bij 18° C en 60% vochtigheid is de afname per 100 meter ongeveer 0,5 dB, 
dus op een kilometer ca 5 dB; dit effekt is dus vrij gering. Bij de hogere tonen, bijvoorbeeld bij 
4000 Hz, is de luchtdemping aanmerkel ijk groter en is ongeveer 2,4 dB per 100 m. 
Over de grond en vooral absorberende grond, zoals grasland, loofbomenbossen enz., zich voortplan
tend geluid wordt ook nog door de bodem geabsorbeerd; hieruit ontstaat het zogenaamde grond
effekt. Dit kan wel een belangrijk effekt zijn. Om een globaal idee te geven: over grasland zal bij 
1 000 Hz het niveau met ongeveer 3 dB per 1 00 meter afnemen. Door een loofbomenbos zelfs met 
20 dB per 100 meter; in de winter valt het tegen; dan niet meer dan ongeveer 5 dB per 100 meter 
(figuur 4) , Een zeer dicht en groot bos is dus wel zeer effektief, alleen enkele bomen valt erg tegen. 

7.2. Barrières 
Zo met natuurlijke effekten niet een voldoende beperking van het geluid bereikt kan worden, moet 
men trachten het geluid af te schermen. 
Het effekt van de barrières is voldoende onderzocht, en het is gebleken dat hiermee wel degelijk een 
belangrijke demping te verkrijgen is. In figuur 5 is aangegeven welke demping bereikbaar is, waarbij 
dan bepalend voor de demping is het verschil van de afstand die het geluid over de barrière heen moet 
gaan t .o.v. de afstand die het rechtstreeks zou moeten afleggen. Ook de golflengte (dus de frekwentie) 
speelt een rol. In praktische gevallen komt het erop neer dat een demping tot ca 10 dB met een nor
male barrière bereikbaar is. Om echter een verbetering van 20 dB te bereiken moet men of een zeer 
gunstig geval hebben of een zeer hoge barrière toepassen. Om 30 dB of meer te bereiken vraagt vaak 
barrières met onmogelijke afmetingen, een en ander zoals men uit figuur 5 kan aflezen. 

7.3. Weersinvloeden 
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Reeds werd besproken dat de demping in de lucht door temperatuur en vochtigheid bepaald wordt . 
De weersinvloeden hebben echter op meerdere wijzen invloed op de demping. Wind, en wat men 
noemt temperatuurinversie, hebben zelfs nog een grotere invloed. Wind zowel als temperatuurinversie 
hebben tot gevolg dat op verschillende hoogten de geluidsnelheid verschillend zal zijn en hiervan is 
weer een gevolg dat het geluid een gekromde baan zal gaan volgen. In het geval de baan naar boven 
komt ontstaat een extra demping. Kromt de baan naar beneden dan zal het effekt negatief kunnen 
zijn, omdat dan het geluid een weg volgt over barrières, over bomen en grasland en andere grond
effekt en afscherming verzorgende oppervlakten heen. Temperatuurinversie komt zelden voor; de 
variaties daaruit zijn dan ook zelden groter dan 10 dB. Meer van belang is het effekt van de wind. 
Hoewel het effekt van de wind zeer ingewikkeld is kan toch gesteld worden dat globaal de windin
vloeden een variatie van ca 10 dB kunnen geven, een en ander zoals af te lezen is uit figuur 6. Deze 
figuur is afgeleid uit praktijkgegevens. 
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Figuur 1.--- "Isolatie" van een 5 cm. dikke fiberglas wikkel. 
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LAWAAIBESTRIJDING AAN VERKEERSMIDDELEN 

door C.L.H. Colenbrander, FDO-Technische Adviseurs, Amsterdam (deel uitmakend van VMF Stork/ 
Werkspoor) 

Inleiding 

Bij lawaai en lawaaibestrijding in de werktuigkundige sektor is het één van de taken van de akoestische 

adviseur het probleem, met behulp van zijn meetgegevens, zodanig te vertalen dat er voor de konstrukteur, 

in samenwerking waarmee de praktisch uitvoerbare maatregelen moeten worden opgesteld, begrijpelijke 

informatie ontstaat. 

Het is de bedoeling van deze cursusbijdrage op dit aspekt de nadruk te leggen en aan de hand van een 

drietal voorbeelden de probleemstellingen te formuleren en uit te werken. 

Deze voorbeelden hebben betrekking op treinen, bussen en een locomotief. 

Wanneer het de opgave is het geluid van een voertuig dat naar binnentoe doordringt, of dat naar buiten 

wordt afgestraald, te verminderen, is het noodzakelijk precies te weten te komen in welke mate de diverse · 

primaire of secundaire geluidbronnen bijdragen in het totale geluidbeeld, dat wij met het oor waarnemen 

(figuur 1 ). 

Bij treinen en bussen hebben wij te maken met het geluid dat binnendringt door bijv. de vloer, de deuren 

en de zijwanden, waarin de ramen een belangrijke rol spelen. 

Bij locomotieven wordt het afgestraalde geluid bijv. bepaald door de motor, de ventilator en de uitlaat 

met als tweede hoofdbron, het "rolgeluid". 

De primaire of secundaire geluidbronnen, zoals hiervoor omschreven, zullen we deelbronnen noemen. 

De mate waarin elke deelbron bijdraagt in het totale geluidspektrum noemen we het aandeel per bron, 

welk aandeel wordt opgegeven in amplitude -bijvoorbeeld geluiddruk-per frequentieband. De aandelen 

van alle deelbronnen tezamen leveren het aandeeldiagram op. 

Een vergelijking van dit aandeeldiagram met de geluideis of het streefkriterium stelt de adviseur in staat de 

noodzakelijkereduktiesper deelbron te specificeren en het akoestische probleem te vertalen in voor de 

konstrukteur begrijpelijke informatie. 

Hierna kan het overleg met de konstrukteur een aanvang nemen om te bepalen welke maatregelen prak

tisch uitvoerbaar zijn. De hierbij te volgen werkmethode verdient in het adviserende gebeuren een aparte 

vermelding. 

De praktijk heeft uitgewezen dat wanneer adviezen in rechte lijn worden doorgegeven, en dat geldt zeker 

voor de meer gekompliceerde gevallen, zelden goede eindresultaten worden geboekt. 

Ergens gaat er dan altijd wel iets mis. 

Het blijkt daarom bijzonder noodzakelijk te zijn een goede samenspraak tot stand te brengen met allen 

die bij het nu werktuigkundig geworden probleem betrokken zijn, zonder uiteraard in overdadig overleg te 

vervallen. 

Gemotiveerd overleg tussen adviseur-konstrukteur-leveranciers en klant is een voorwaarde om het eind

doel te bereiken. 

Alvorens te beginnen met de bespreking van de onderwerpen wordt stilgestaan bij gebruikte geluidkriteria. 

39 



KAlTER IA 

De geluideis of het streefkriterium kan op verschillende manieren omschreven worden. 

In de periode die is verstreken tussen de tijd dat de Nederlandse Spoorwegen opdracht gaf tot het bouwen 

van prototype Trein Toekomst (1960). dat de vier grote gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 

Utrecht gezamenlijk een standaard stadsbus ontwierpen en nu recentelijk (1971) de Kon. Ned. Hoogovens 

en Staalfabrieken N.V. IJmuiden de opdracht gaf het geluid van rangeerlocomotieven te reduceren, hebben 

we te maken gehad met verschillende geluidkriteria. 

Omdat de resultaten die worden besproken in de voor de in die tijd geldende geluidgetallen worden aange

geven, wordt van de gebruikte eenheden een kort overzicht gegeven. 

Te uwer geruststelling kan gezegd worden dat op dit moment alleen de dBA waarde en de Noise Rating 

curves, die overigens nog in een zeer nauwe relatie tot elkaar staan, de meest gangbare eenheden zijn 

waarin de akoestische-wereld zich met betrekking tot werktuigkundig lawaai· pleegt uit te drukken. 

Verstaanbaarheidsgraad Al in% (Articulation Index) 

Oe Nederlandse Spoorwegen stelde als streefwaarde voor de reizigersafdelingen een Al van 40% en een 

SI L waarde van 60 dB (zie volgende paragraaf). 

Bij de bepaling van de verstaanbaarheidsgraad wordt uitgegaan van het minimum en maximum spraak

niveau, dat een met normale spreekluidheid sprekende man, op een afstand van ongeveer een halve meter 

produceert. 

De voorwaarde hierbij is dat geen reflekterende vlakken in de di rekte omgeving aanwezig mogen zijn, dat 

de spreker en de aangesprokene zich tegenover elkaar bevinden en dat het gesprokene de Iu i steraar min of 

meer bekend is. 

Dit laatste in die zin dat het gesprokene in de landstaal plaatsvindt en het onderwerp redelijk binnen het 

kennisgebied van de luisteraar ligt. 

Het frequentiegebied over welke de Al wordt bepaald ligt tussen 270 en 5600Hz. 

Het spraakniveau wordt uitgezet als spektrumniveau met gedefinieerde middenfrequenties. 

Gesprekstoom iveau SI L dB (Speech I nterference Level) 

Het gesprekstoorniveau is per definitie het rekenkundig gemiddelde van de geluiddrukniveau's in de drie 

oktaafbanden 600-1200 Hz, 1200-2400 Hz en 2400-4800 Hz. 

Is echter het geluiddrukniveau in de oktaafband 300-600 Hz- 10 dB hoger dan het niveau in de band 

600 - 1200 Hz dan is het gesprekstoorniveau het rekenkundig gemiddelde van de genoemde vier oktaaf

banden. 

Relatie tussen Al en SI L 

Bij benadering bestaat er tussen de Al en de SI Leen rechtlijnig verband. 

Uit diverse door de computer berekende waarden van beide eenheden is deze relatie vastgesteld. 

Gevonden werd dat 40% Al overeenkomt met 60 dB SI L. 

NCA en NA curven 

In de jaren 60 waren de methoden om geluid te waarderen of akoestisch te wegen nog niet internationaal 

vastgelegd. leder probeerde zo op zijn eigen manier daarin enige klaarheid te brengen en er zijn dan ook 

talloze eenheden bekend. 

Oe NCA curven zijn daar een voorbeeld van evenals de reeds eerdergenoemde verstaanbaarheidsgraad en 

het gesprekstoorniveau. 

Gelukkig zijn we nu zover dat middels de ISO (International Organization for Standardization) werkgroep 

Geluid, orde op "akoestische normen zaken" is gesteld. 

Het is de verdienste van ons eigen Nederlandse TNO tenslotte, de laatste curvenslag te hebben gewonnen. 

Figuur 2 toont de NA curven-schaar die de noodzakelijke rust op de akoestische markt heeft gebracht en 

waarmee het nu mogelijk is internationaal de hinder van een geluid, desnoods in één getal, te kwalificeren. 

Oe voornaamste verschillen tussen de NCA en de NA curven hebben betrekking op de definities van de 

middenfrequenties. 
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dBA waarde 

Om in deze rust nog enige verwarring in te bouwen is de vroeger gebruikte, toen een tijd in onbruik ge

raakte en nu weer in ere herstelde dBA waarde een veel toegepaste akoestische grootheid. 

Het voordeel van de dBA waarde t.o.v. de NR oktaafspektra is vooral hierin gelegen, dat de dBA waarde 

met een eenvoudig meetinstrument direkt van een schaal in een getalwaarde is af te lezen. 

ALGEMENE PROBLEEMSTELLING 

De aanleiding tot het geluidtechnisch handelen kan zeer verschillend zijn. 
Binnen het kader van deze cursus zullen drie gevallen worden behandeld. 

a. Met betrekking tot de treinen: 

Maatregelen nemen zodat aan de geluideis in het rijtuig wordt voldaan, m.b.t. het verkrijgen van een 

redelijk akoestisch klimaat. 

De maatstaven zijn de Articulation Index en de Speech Interterenee Level. 

b. Met betrekking tot de bussen : 

Voor verlaging van het geluidniveau in de bus doen wat binnen het gegeven budget haalbaar is. 

c. Met betrekking tot de locomotieven : 

Maatregelen nemen ter aanpassing aan het rolgeluid waarvan het niveau vast ligt. 

Bij de uitwerking van het voorbeeld treinen wordt aangegeven hoe een aandeeldiagram tot stand komt. 

Bij de bussen en de rangeerlocomotief zullen alleen de bereikte resultaten worden getoond, waarbij respec

tievelijk de aspekten van het budgettair en van het akoestisch haalbare nader zullen worden belicht. 

Noodzakelijkerwijze moeten een groot aantal detailpunten achterwege blijven. 

Hoofddoel is te leten zien hoe de problemen in de werktuigkundige sektor kunnen liggen en het feit dat 
ze opgelost kunnen worden. 

TREINEN 

Probleemstelling A (fig. 3) 

opgave 

aanzetversnel I i ng verhogen 

gelijkmatiger verdeling v/d 

reizigersstroom 

stormvrije raamventilatie 

c.q. service koffie e.d. 

gering onderhoud 
grote toegankelijkheid 
onder trein 

enz. 

konstruktieve konsekwentie 

gewicht verlagen 

baleons gelijkmatiger over 

rijtuig verdelen 

schuiframen i.p.v. draai

ramen 

zoveel mogelijk open 

konstruktie 

enz. 

geluidtechnische konsekwentie 

gewicht voor isolerende maatregelen 

moet toenemen dus compromis vinden 

nu zitplaatsen boven de draaistellen 

(= lawaaibron) 

kierproblemen 

geen mogelijkheden tot geluidabsor

berende en geluidafschermende 

maatregelen rond het draaistel enz. 

enz. 

Met bovenstaand overzicht is in grote lijnen de probleemstelling geschetst. 

De vraag is welke bijdragen leveren de deelbronnen, hoe groot moeten de geluidredukties per deelbron 
zijn en welke meetregelen zijn mogelijk. 

Bepaling van het aandeéldiagram 

Ter bepaling van het aandeeldiagram werd het geluid in een rijdende trein op een daartoe speciaal uitgezet 

baanvlak onder niet nader te beschrijven konditiesop de geluidband opgenomen. 

Dit geluid werd wederom bij een stilstaande trein aangestraald, nadat de kunstmatige geluidbron op iden

tieke spektrumvorm was ingesteld (figuur 4). 
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Op deze wijze konden de aandelen van de vloer, kopwand, zijwand en het balcon in het eindcompartiment 

worden vastgesteld. 

Hetzelfde is gedaan voor de overige reizigersafdel ingen. 

Betrouwbaarheid van de metingen 
Een vergelijking van de gesommeerde spektrumaandelen met het tijdens de proefritten in het compartiment 
gemeten totale geluidspektrum, geeft een indruk van de betrouwbaarheid van het aandeeldiagram (figuur 4). 
De verschillen die in het frequentiegebied 200 tot400Hz optreden worden veroorzaakt door het konstruk
tie-overgedragen geluid, dat bij aanstraling van de stilstaande trein niet aanwezig is. 

Vooruitlopend op de deel resultaten, toont figuur 5 het resultaat van een aantal maatregelen, die in een spe
ciaaldaartoe omgebouwd proefcompartiment van het prototype waren uitgevoerd, in vergelijking met de 
oorspronkelijke situatie. 

Voorbeeld van gewenste redukties per deelbron 

Op dezelfde wijze als hiervoor omschreven zijn de aandeeldiagrammen van andere reizigersafdelingen be

paald. De figuren 6 en 7 geven de gewenste geluidreduktiesper deelbron voor een eindcompartiment en 

voor een open midden afdeling. 

Kontrole van de konklusies 

Om de konklusiesop hun juistheid te kunnen onderzoeken zijn een aantal proeven gedaan die in volgorde 

van belangrijkheid van de deelbronnen zijn uitgevoerd. 

Worden de maatregelen in die volgorde genomen en de resultaten daarvan steeds apart gemeten, dan zal 

het geluidniveau in het compartiment achtereenvolgens steeds lager moeten worden. 

Om dat proefondervindelijk vast te stellen zijn rond het draaistel schorten (in de wandeling pettycoat ge

noemd) aangebracht, terwijl de door deze pettycoat gevormde ruimte rond het draaistel geheel werd be

spoten met een dikke laag asbestvezel. 

(Deze en hiernavolgende proefondervindelijke maatregelen kwamen natuurlijk niet voor praktische uitvoe

ring in aanmerking). 

Hierdoor werd het geluid van het draaistel sterk geabsorbeerd en kwam daardoor minder sterk in het 

compartiment en op het balcon. Het resultaat van deze proef wordt in figuur 8 voorgesteld. 

Nadat de vloer boven de draaistellen als belangrijkste deelbron was vastgesteld, volgden in belangrijkheid 

de ramen (later ook de kopwanddeur en de balcondeuren) en het totale geluidabsorberende gedrag van 

de reizigersafdelingen zelf. 

Het effekt hiervan werd achtereenvolgens bepaald door de ramen af te sluiten met hardboard panelen en 

door het op de bagagerekken neerleggen van voldoende geluidabsorberend materiaal. 

De totale geluidreduktie die met deze proefondervindelijke maatregelen werd bereikt is gelijk aan 70 min 

58 IS 12 SIL dB (figuur 8). 

Met deze resultaten was de juistheid van de konklusies duidelijk bewezen en werd hesloten een eindcom

partiment tot proefcompartiment om te bouwen, met maatregelen die wel in de serie toegepast konden 

worden. Bij de uitvoering van het proefcompartiment werd met name de pettycoat vervangen door een 

beter geluidisolerende vloer en werden de konstrukties van ramen en deuren, doch ook van de balgovergang 

zinvol akoestisch aangepast. 

Resultaten 

Figuur 9 geeft de eindresultaten van het produktietype in relatie met de oorspronkelijke resultaten van 

het prototype plan TT. Hieruit blijkt dat voor de reizigersafdelingen aan de gestelde eis van 60 dB SI Lis 

voldaan. Deze grafiek geeft exact aan welke plaats in de trein gekozen moet worden als u om welke rede

nen dan ook zo rustig als mogelijk is, wilt reizen. Deze resultaten gelden voor die treinen met de zoge

naamde "hondeneus" en het driedelige schuifraam. De maatregelen zijn inmiddels in meer dan 300 rijtuigen 

gerealiseerd. 

42 



Toepassingen in andere typen treinstellen 

Oe resultaten zijn ook toegepast in de door een locomotief getrokken rijtuigen van plan W, welke identiek 

zijn aan de Nahverkehrswagen van de Deutsche Bundesbahn. 

Deze treinen hebben echter een andere conceptie dan die van plan TT. De bereikte geluidreduktiesin plan W 

t.o.v. de Nahverkehrswagens bedragen voor 2e klas coupé's boven de draaistellen ca 7 NR eenheden en 

voor de middenbaleons ca 12 NR eenheden. 

Het commerciële nut van het beschikken over een akoestische lay-out van een treinstel is duidelijk geble

ken bij een aanbieding die moest worden gedaan m.b.t. de Zweedse voorstad-treinen. 

Gelet op het programma van eisen kon precies worden aangetoond welke akoestische conceptie in relatie 

met de geluideis het meest verantwoord was. 

Volstaan kon worden met de eenvoudiger uitvoering van het prototype treinstel plan TT waarvan alleen 

de verbeterde uitvoering van de balcondeuren moest worden toegepast. 

Toepassen van alle andere maatregelen, zoals die genomen zijn bij plan TT produktietype, zou alleen kost

prijs-verhogend hebben gewerkt, doch geen enkele akoestische verbetering hebben opgeleverd. 

BUSSEN 

Probleemstelling b. 

Voor verlaging van het geluidniveau in de bus doen wat binnen het gegeven budget haalbaar is, of met 

andere woorden: 

Is wel al het mogelijke gedaan om binnen dezelfde kostprijs een in geluidtechnisch opzicht zo gunstig 

mogelijke bus te maken? 

Deze probleemstelling werd geformuleerd toen de vier grote gemeenten, Amsterdam, Oen Haag, Rotter

dam en Utrecht, rond 1965 de beslissing hadden genomen met elkaar een gestandaardiseerde stadsbus te 

ontwerpen. 

In feite betekent deze formulering dat in het programma van eisen nu ook de geluidtechnische aspekten 

waren opgenomen. De gedachte om hiertoe over te gaan was overigens niet nieuw, want reeds in de jaren 

'59 tot '61 waren op initiatief van de RET te Rotterdam, een groot aantal geluidmetingen verricht in 

bestaand materiaal. 

Bij het gezamenlijke ontwerp deed zich nu de gelegenheia voor alle resultaten van deze onderzoekingen 

preventief in het onderwerp in te bouwen en dat is dan ook gebeurd. 

De voornaamste konklusie uit het onderzoek aan het bestaande materieel was, dat er aandacht besteed 

moet worden aan : 

de plaats van de motor 

de geluidisolatie van de vloer inclusief een deugdelijke konstruktie v/h motorluik 

het geluidabsorberend vermogen v/h businterieur 

Figuur 10 geeft enkele, met elkaar vergelijkbare, geluidspektra gemeten in verschillende bustypen. 

Direkt met elkaar vergelijkbaar zijn de curven 2-5 en 6. 

Oe verschillen tussen de curven 5 en 6 worden veroorzaakt door het feit dat de ene bus geheel was afge

werkt en de andere geheel leeg was (ook zonder banken). 

Curve 2 heeft betrekking op een bus waarin een meervoudige vloer was aangebracht. 

Curve 3 is het resultaat.van een bus waarin de motor niet onder de vloer, doch geheel achter in de bus 

was gemonteerd. 

We zullen bij de resultaten van dit onderzoek niet verder stilstaan, maar beginnen bij de tweede fase van 

de opdracht die ontvangen werd, nadat de eerste gestandaardiseerde bussen in 1967 gereed waren gekomen. 

Resultaten van de gestandaardiseerde stadsbussen 

De opdracht voor de tweede fase was als volgt: 

Metingen verrichten om: 

a. een indruk te krijgen van het geluid in de bussen tijdens rijden; 

b. met behulp van de meetresultaten een objektieve vergelijking te kunnen maken met de geluidspektra 

van andere bustypen; 

43 



c. aan de hand van enkele proefnemingen te bepalen of de akoestische opzet van de bus, zoals deze gereali
seerd is, voldoet, of dat door eenvoudige maatregelen het geluidniveau in de bus nog meer verbeterd zal 
kunnen worden, zonder de kostprijs van de bus te verhogen. 

Tijdens de proeven werd gereden op een droog geasfalteerd wegdek in een verkeerstechnisch rustige omge
ving. De windkracht was zwak d.w.z. kleiner dan 3 m/sec .. Hierdoor is gewaarborgd dat bijgeluiden, af
komstig van het wegdek, het verkeer en extreme turbulentie vanwege luchtstromingen langs de karrosserie, 
werden vermeden. 

De figuren 10 t/m 16 geven een antwoord op de in de tweede fase van de opdracht gestelde vragen a t/m c. 
We zullen gaan zien wat daarvan het resultaat is. 

fig. 10 
fig. 11 

fig. 12 
fig. 13 

fig. 14 

fig. 15 

fig. 16 

De gestandaardiseerde bus is beter dan de andere bustypen. 
Het geluidgedrag bij drie snelheden vertoont de te verwachten verschillen, nl. circa 2 à 3 dB 
per 10 km/uur. 
Extra afscherming van de instappen heeft effekt, het resultaat is bij 40 km per uur echter gering. 
Op een andere meetplaats in de bus, nl. boven het motorluik, is het effekt van afscherming van 
de instappen en het afschermen van de achterbank duidelijk meetbaar. 
Aan de konstruktie van het motorluik behoeven geen veranderingen te worden aangebracht. 
De geluidreductie is 20 dBA, hetgeen redelijk is. 

Bij een NZH bus en een G EVU bus waren deze redukties resp. 11 en 12 dB A. 
In de bus t.p.v. het luchtrooster en in het midden van de bus is een laagfrequent geluid merkbaar, 
waarvan de frequentie bepaald wordt door het aanzuigritme van de verbrandingslucht van de 
motor. 
Wanneer de aanzuiging van deze lucht niet via dit rooster, maar van onder de bus plaatsvindt, 
verdwijnt deze geluidkomponent in het geluidspektrum. Deze komponent wordt in de bus hoor
baar doordat de interieurbeplating ter plaatse meetrilt. 
Omdat de motor achter in de bus is geplaatst is er, uit het oogpunt van verkeersveiligheid, de 
voordelige situatie ontstaan dat het geluidniveau op de bestuurdersplaats het laagst voorkomende 
niveau van de gehele bus is. 

Aanvullende maatregelen 
Na bestudering van de bovengenoemde resultaten werd besloten tot de volgende aanvullende maatregelen: 

- De overgang vloer-achterbank beter afdichten; te bereiken verbetering circa 3 NR eenheden, figuur 14. 
- Het aanzuigrooster afsluiten en de aanzuiging van lucht, onder de bus doen plaatsvinden; te bereiken 

verbetering het reduceren van het laagfrequente dreunende geluid. 

De resultaten van de bussen zijn er een bewijs van dat wanneer een goede samenspraak met allen, die bij 
het oplossen van een geluidtechnisch probleem betrokken zijn tot stand wordt gebracht, bevredigende 
eindresultaten te bereiken zijn. 

LOCOMOTIEVEN (fig. 17) 

Probleemstelling c. 
Maatregelen nemen ter aanpassing aan het "rolgeluid" waarvan het niveau vastligt. 

Het voorbeeld van de rangeerlocomotieven is als derde onderwerp gekozen, omdat dit typisch een geval 
is waarbij de '"zin'" van de maatregelen op technische gronden wordt begrend. 

We hebben hier n.l. te maken met twee hoofdgeluidbronnen, die technisch gezien van elkaar volkomen 
gescheiden problemen opleveren. 

De ene hoofdgeluidbron is het rolgeluid, veroorzaakt door de wielen op de rails. 
De andere hoofdgeluidbron is het zogenaamde motorgeluid, opgedeeld in het mechanisch afgestraalde 
dieselmotorgeluid, het uitlaatgeluid en het geluid van de koellucht-ventilator. 

Niet alleen is er het rolgeluid van de locomotief, doch ook is er het rolgeluid veroorzaakt door de getrok
ken wagens. Gelet op de gezamenlijke lengte hiervan kan het rolgeluid van de wagens als zelfstandige bron 
hoorbaar worden, voor het geval de locomotief voldoende ver van het waarnemingspunt verwijderd is. 

In deze paragraaf bepalen we ons echter tot het rolgeluid van de locomotief. 
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Uitwerking van het probleem 
De geluidspektra van de beide hoofdbronnen werd op de bekende wijze vastgesteld. 
Nadat op dezelfde manier als in het eerste voorbeeld van de treinen, de aandeeldiagrammen zijn bepaald, 
de technisch realiseerbare maatregelen zijn overwogen, zijn uitgevoerd en op hun waarde zijn beproefd, 
blijkt er bijvoorbeelddat wat het rolgeluid betreft, het geluidspektrum de technisch realiseerbare en de 
economisch verantwoorde absolute minimum waarde heeft bereikt. 

Op dat moment moet het geluidspektrum van de tweede hoofdgeluidbron zinvol op het geluidspektrum van 
de eerste hoofdgeluidbron worden aangepast. 

Het streefkriterium is nu geen glad vertopende noise rating kurve doch het spektrum van het rotgeluid. 

Onder het zinvol. aanpassen van het motorgeluid op het rolgeluid wordt verstaan, het aanwenden van die, 
in dit geval aanvullende, maatregelen die het geluidspektrum van het rolgeluid, niet of minimaal doen 
toenemen. Deze definitie geeft in feite de meer principiële uitwerking van dit onderwerp. 

Samenvattend is het probleem nu als volgt: 
a. De oriënterende maatregelen met betrekking tot het motorgeluid zijn genomen en hebben een duidelijke 

reduktie opgeleverd (figuur 18) doch aanvullende maatregelen zouden eventueel nog genomen kunnen 
worden. 

b. Maatregelen die tot vermindering van het rolgeluid zullen leiden zijn niet mogelijk. 

Om de besluitvorming ten aanzien van de eventueel te nemen aanvullende maatregelen m.b.t. het motor
geluid te funderen, dient antwoord te worden gegeven op de volgende vragen: 

a. welk geluidspektrum, respectievelijk welke dBA waarde wordt op 40 mafstand bereikt met de reeds 
genomen maatregelen; 

b. welke extra geluidredukties zijn nodig om te kunnen voldoen aan bijvoorbeeld een streefwaarde van 
65 dBA op 40 meter afstand, zijnde het niveau van het rolgeluid; 

c. welke dBA waarde is technisch realiseerbaar met betrekking tot het praktisch haalbare binnen de 
huidige conceptie van de locomotieven, in relatie tot het geluidspektrum van het rolgeluid? 

De figuren 18 t/m 20 geven grafisch de antwoorden op deze vragen. 

Tabellarisch overzicht 
bijdrage rolgeluid bijdrage motorgeluid som 

figuur situatie op40m (A) op 40 m (8)/sektie A +28 

18 a 66dBA 64,3 dBA 70 dB A 
19 b 66dBA 53,6 dBA 66,7 dBA 
20 c 66dBA 61,3 dBA 68,6 dBA 

(De bovenstaande waarden zijn berekende waarden, de gemeten dBA's liggen gemiddeld 2 dBA lager). 

RESULTATEN 

De resultaten van figuur 18 zijn de resultaten van de maatregelen die in eerste instantie genomen zijn. 
Deze vormden immers het uitgangspunt van de nadere beschouwing van het probleem zoals het in dit 
onderwerp over de locomotieven aan de orde is gesteld (situatie a). 

Figuur 19 toont aan dat de extra vereiste geluidreduktie van het motorgeluid, op de reeds behaalde geluid
reduktie, te groot is omdat het technisch eenvoudig niet is te realiseren. 
Ook de afmetingen van een locomotief heeft zijn begrenzingen (situatie b). 

Figuur 20 is het resultaat van de tabellarisch afgeschatte grenswaarde volgens de tabel van figuur 21. 
Hierbij zijn de nog wel technisch mogelijk geachte extra redukties in mindering gebracht op het reeds be
reikte resultaat van het motorgeluid. Deze redukties zijn toegepast in de dBA-gevoelige oktaafbanden 2-3 
en 4. De geluidniveaus in deze banden worden bepaald door de ontsteekfrequentie van de motor in het 
uitlaatgeluid en door de schoepfrequentie van de koelluchtventilator (situatie c). 

Interessant is het vooral dat uit de tabel blijkt dat het motorgeluid met circa 8 dBA moet verminderen voor 
een totale reduktie van slechts 2 dBA, (situaties e-b) en met circa 11 dBA moet verminderen voor een totaal
winst van 3 dBA (situaties a-b). 
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Afgezien van het feit dat de maatregelen voor situatie b niet te verwezenlijken zijn, zou het, indien het 
wel gekund zou hebben, toch een onverstandig besluit zijn geweest voor deze uitvoering te kiezen. 
In vergelijking met het geringe totaaleffekt zou dan namelijk gesproken kunnen worden van het onnodig 
opvoeren van de kostprijs van de maatregelen. 

Ook in de techniek geldt blijkbaar dat tussen de beide uitersten van, onnodig geld uitgeven of het besluit 
van helemaal niets doen, een gulden maar, dan akoestische middenweg is te vinden. 

fr~tieband 
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PROGRAMMA VAN EISEN 

213 TON 

120 km/h AANZETVERSNELLING 

Konsekwentie:Lager gewicht 
Materiaal voor geluidsisolatie 
economisch aanwenden. 
Het gewicht is 1700kg extra 
beperkt. 

Een regelmatigere plaatsing 
van de baleons en gelijkmatiger 
verdeling van de reizigersstroom 
geeft als 
Konsekwentie:zitplaatsen boven 
draaistellen. 

AI 40% SIL 60dB 

~MFORT • Open raam voor 
koffie 

kopje 

Stormvrije ventilatie 

c=~-~=, raoccl-1000) 
Konsekwentie:Geluidlek b~ schuif
raam beperken tot drie. 
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LAWAAIBESTRIJDING AAN INDUSTRIELE INSTALLATIES 

door J.A. van Vliet, Philips Medische Dienst, afd. Lawaaibestrijding 

Na veel jaren van propaganda voor lawaaibestrijding bestaat heden ten dage de technische lawaaiverminde
ring in feite nog slechts uit een veelvoud van individuele oplossingen van verschillende kwaliteit, indien 
men de enkele speciale gevallen zoals bv. knaldempers voor motoren, buiten beschouwing laat. 
Het ontwikkelen van lawaaiarme constructies kost geld, veel geld, dat tot uitdrukking moet komen in de 
prijs van het product. De fabrikant zal alleen bereid zijn ontwikkelingsgeld uit te geven, indien er van ver
bruikerszijde eisen t.a.v. de lawaaiproductie worden gesteld. Indien er een markt ontstaat voor geruisarme 
apparaten en machines, zal de concurrentiepositie voor alle fabrikanten dezelfde zijn. 
Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk, dat er een nauwe samenwerking ontstaat tussen fabrikant 
en verbruiker. De fabrikant zal bv. het lawaainiveau van zijn machines beneden een bepaalde grenswaarde 
kunnen garanderen, mits de verbruiker de voorschriften t.a.v. de opstelling en bediening opvolgt. 
Zoals reeds vermeld, bestaat de lawaaiaanpak door de fabrikant nog in hoofdzaak uit op zichzelf staande 
gevallen. Het is spijtig te moeten constateren, dat hierbij vaak een diepgaand onderzoek naar de oorsprong 
van het geluid en een juiste keuze uit de mogelijkheden en toe te passen materialen achterwege blijft. Met 
een dun laagje schuimplastic kunnen geen trillingen in platen gedempt worden, het verschil tussen isoleren 
en absorberen blijkt steeds weer grote problemen met zich mee te brengen. Ook een verkeerde keuze van 
de soort isolatie- en/ of absorptiemateriaal komt men herhaaldel ijk tegen, evenals afdekplaten met een te 
kleine perforatiegraad. 
Toch kan juist de fabrikant veel aan het lawaai doen, omdat hij veel meer mogelijkheden heeft dan de 
verbruiker. Deze mogelijkheden kunnen in het volgende overzicht worden samengevat: 

De lawaaibron wegnemen 

1.1 Trillingen zoveel mogelijk opheffen door: 
te balanceren 
resonanties te voorkomen 
heen- en weergaande bewegingen te vermijden 
de smering te verbeteren 

- andere materialen te kiezen 
- botsingen te voorkomen 

1.2 Bij stroming van vloeistoffen of gassen in leidingen door: 
de snelheid te verminderen door een doorsnedevergroting 
te stroomlijnen 
kritische drukverhoudingen te voorkomen 

1.3 Bij in- en uittreding van vloeistoffen of gassen door: 
expansiekamers, dempers, enz. toe te passen 
uittree-openingen zo klein mogelijk te houden 
de werkdruk minimaal te kiezen 
onregelmatigheden in de stroming te vermijden 

2 De sterkte van het lawaai reduceren 

2.1 De grootte van de trillingen verminderen door: 
te verstijven 
in te klemmen 
een spermassa toe te passen 
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- de vorm van de constructie te veranderen 

- andere materialen te kiezen 
- demping toe te passen 

2.2 Frequentie verlagen door: 
- naar lage aanstootfrequenties te streven 
- andere materialen te kiezen 

2.3 Afstraling verkleinen door: 
- flexibel te koppelen 
- oppervlak en vorm van de lawaaiveroorzakende onderdelen te veranderen 
- verend op te stellen 
-afzonderlijk te funderen 

Bij vrijwel alle lawaaiproblemen hebben we met één of meerdere van deze richtlijnen te maken. De belang
rijkste zullen daarom aan de hand van voorbeelden worden toegelicht. 

-balanceren: 

indien het onbalansgewicht zich bevindt 
in het zwaartepuntvlak loodrecht op de 
rotatie-as, kan met statisch balanceren 
worden volstaan (A-A'). 

--t::=:=:....:.-[- Meestal is echter dynamisch balanceren 
noodzakelijk om het ontstaan van een 
koppel (B-B') te voorkomen. 
Vermeden moet worden, dat onregelmatig
heden aan de omtrek ontstaan, bv. door 
balanceergewichten of door het boren van 
gaten op de plaats van de onbalans. 

Hierdoor worden luchtwervelingen opgewekt, die lawaai veroorzaken. 
resonanties voorkomen: 
indien de aanstootfrequentie dicht bij een eigenfrequentie ligt, treedt resonantie op. Dit kan tot heftige 
trillingen leiden. Te voorkomen door bv. een hulpmassa aan te brengen of door de aanstootfrequentie 
te wijzigen door het veranderen van het toerental. 
vermijden van heen- en weergaande bewegingen: 
roterende bewegingen hebben een kleinere stralingsweerstand dan heen- en weergaande; vergelijk de 
torsiestaafveer en de bladveer. De torsiestaafveer "glijdt" door de lucht en kan de energie niet aan de 
lucht mededelen. Zo zal ook een ronde as minder luchtwervelingen veroorzaken dan een vierkante en 
derhalve minder lawaai maken. 

botsingen voorkomen: 

fout ... ... I 
-·-l 

aanslagnok bijv. slede 
worden aan de plaats van een slede na de teruggaande 
slag geen zeer hoge eisen gesteld, dan kan de klap 
vermeden worden door het aanbrengen van een elas
tische tussenstof. Ditzelfde geldt ook voor matrijzen, 
hefmagneten, schakelaars etc. Daarbij moet niet ver
geten worden, dat deze stoffen vrijwel niet samen
drukbaar zijn, doch wel vervormbaar. Geef ze daarom 
de gelegenheid te vervormen door het aanslagvak te 
profileren of door de elastische oppervlakken klein 
te kiezen. 

... .. I 

/ 
--·-j 

~ber 80~--8-S_S_h--------~ 
68 



- toepassen van expansiekamers, dempers: 

commandoschuif 

detail cascadedemper 

I~ 
I 
~ 

indien bij het afblazen van afgewerkte lucht 
geen eisen gesteld worden aan de duur van 

het afblazen, dan kunnen geluiddempers 
worden toegepast volgens nevenstaand principe. 

Deze zijn in de handel verkrijgbaar. 

Worden er wel eisen gesteld t.a.v. tijdsduur en 
tegendruk, bv. bij een pneumatisch bediende 
pers, waar de druk plotseling weg moet vallen, 
dan komt een cascadedemper in aanmerking. 
De doorgangspoorten in de schotten zijn zo 
geplaatst dat de lucht zigzag door de demper 
moet stromen. 
Met dit type demper is een reductie van 
27 dB(A) bereikt. 

Bij de lawaaibestrijding aan ventilatoren wordt 
soms vergeten, dat ook aan de inlaatzijde een 
demper dient te worden aangebracht. De 
lucht kan wel met een snelheid van bv. 
10 m/sec naar binnen gaan, doch het geluid 
komt immers met een snelheid van 340 m/sec 
naar buiten. Deze dempers zijn meestal van 
het absorptie-type. 
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kwartgolflengte-demper 
,....-.... ...... --------

compressor 

-- - -
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\ D ~ di I I van het / ' ~ 
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geluid 

i f-;;-· ---- ------ ---+-- -______ __, 
2n (1 j,x golflengte) (2m+ 1) c;,x golflengte) 

n en m zijn gehele getallen 

toepassen van demping: 

uitvoering 1 
:z:s:;~.i?"Ç ~~::...s:;>.;....,..... A::-==C ~ 

\-metaalplaat met dempingspasta ' 
of -folie 

uitvoering 2 c dempende laag van kunststof 
I 1 
L metaal plaat 

uitvoering 3 
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verend opstellen : 

twee metalen platen met 
tussenlaag van kunststof 

~a~~t sluit verende 

\kort 

rubber 
tule ---

In sommige gevallen kunnen deze 
dempers niet worden toegepast, denk 
bv. aan stofarme ruimten of aan steriele 
installaties. 
De kwartgolflengte-demper kan dan een 
oplossing brengen, indien het lawaai 
hoofdzakelijk bestaat uit zuivere tonen. 

Zoals een trommelslager de trillingen in 
het trommelvel uitdempt door er zijn 
vingertoppen op te plaatsen, zo kunnen 
trillingen in (dunne) platen gedempt worden 
door deze te bekleden met speciaal hier
voor ontwikkelde materialen (anti-dreun) . 
Er kan uit verschillende uitvoeringsvormen 
gekozen worden. Uitvoering 1 kan men 
zelf aanbrengen, de andere twee zijn ge-
reed verkrijgbaar. Daar deze twee uitvoe
ringen uit kunststof bestaan, dient rekening 
te worden gehouden met de temperatuur, 
waaraan de platen worden blootgesteld. 
De dempingsfolie van uitvoering 1 is ook 
verkrijgbaar met een 1--zijdige bekleding 
van moltopreen. Hoewel ontwikkeld als een 
antidreunmateriaal werden goede resultaten 
bereikt bij het onderdrukken van de "zingtoon" 
van een stalen balk van 70 mm vierkant en 
400 mm lengte. 

Bij het verend opstellen van apparaten met 
behulp van een rubber tussenlaag wordt 
vaak de fout gemaakt, dat een massieve 
plaat wordt gebruikt. Hiervoor geldt het
zelfde als is opgemerkt bij het voorkomen 
van botsingen : de rubber moet gelegenheid 
hebben om te vervormen en derhalve 
geprof ileerd zijn of bv. uit tules bestaan . 
Denk er ook aan, dat de bevestigingsbouten 
de elastische laag niet mogen kortsluiten. 
Dit spreekt voor zich en toch wordt het 
heel vaak gedaan. 



a a ... -----~---- .. -

Wordt de vering verkregen door trilling
isolatoren en gaat de voorkeur uit naar 
1 type, dan dienen deze isolatoren symme
trisch gerangschikt te zijn t.o.v. het 
zwaartepunt. Doet men dit niet, dan zal 
de statische indrukking van de veren ver
schillend zijn en de bijbehorende eigen
frequenties derhalve ook. 
Verend opstellen of apart funderen betekent 
ook, dat het leidingwerk flexibel bevestigd 
dient te zijn en dat er geen kabelbrug van 
de muur naar de afgeveerde machine mag 
lopen om daar vast mee verbo.nden te zijn. 

Een tegelvloer mag natuurlijk niet over de dilatatievoeg gemetseld worden, toch komt dit nog regelmatig 
voor. 

Staat de machine of installatie eenmaal opgesteld en is het lawaainiveau te hoog, dan zijn de maatregelen 
meestal beperkt tot de volgende mogelijkheden: 

bouw-akoestische behandeling van de ruimte 
toepassing van geluidisolatiekabines voor het personeel 
scheiding tussen de lawaaiveroorzakende machines en de "rustige" afdelingen 
inkasting van de lawaaibron 
afscherming van de lawaaibron 
verstrekking van persoon! ijke beschermingsmiddelen 

T.a.v. het punt -inkasting van de lawaaibron-bestaat veel misverstand. Heel vaak wordt verondersteld, 
dat men hiervoor "akoestische" materialen moet gebruiken. Hieronder worden dan verstaan zachte, dus 
absorberende materialen. Het begrip isolatie wordt verward met absorptie. Wat wil men met inkasting be

reiken? Dat het lawaai van de machine niet door de kast heen naar buiten komt. Indien de scheidings

wand tussen twee woningen niet uit baksteen zou bestaan maar bv. uit zachtboard, weet iedereen, dat er 

dan geen isolatie is en men het geluid van de buren overduidelijk zou kunnen horen. Waarom moet dan 

een omkasting van een machine bij voorkeur uit zachtboard bestaan? lsoleren dient te geschieden met 

zware, homogene materialen, dus ook geen meubelplaat toepassen, want die heeft door de opbouw vele 

"geluidlekken". 

Als het enigszins mogelijk is, dient de kast geheel gesloten te zijn, zonder kieren of akoestisch zwakke 

plekken, zoals luiken, vensters etc. De isolatiewaarde van een kast wordt bepaald door de plaats met de 

laagste waarde. 

Tevens moet er op worden gelet, dat de kast niet aangestoten wordt door een trillende vloer, of door 

een verbinding met de trillende machine. De kast heeft een groot oppervlak en kan dus veel geluid afstralen. 

Zorg ervoor, dat de kast geheel vrij staat. 

lnplaats van een kast kan men de machine natuurlijk ook in een aparte ruimte zetten, doch dan gelden 

dezelfde opmerkingen als gemaakt zijn voor de kast: geen deuren open laten staan, geen lekken door 

pijpen, die vrij door de muur gaan, geen ramen met dun glas, etc. Doordat de machine nu in een kleinere 

ruimte is gekomen, zal het lawaainiveau in deze ruimte stijgen als gevolg van het grotere aantal reflekties 

tegen muren en plafond. Om deze energie te vernietigen moeten deze vlakken bekleed worden met een 

absorptiemateriaaL Dit is een materiaal met meestal een vezelige struktuur, dat in staat is, geluidenergie 

om te zetten in warmte. 

rubber--
profielstrip 

metaalprofiel "/ 

Kan de kast niet geheel gesloten zijn,bijv. in verband met de be

diening, dan dient de binnenkant altijd bekleed te worden met 

een absorptielaag om te voorkomen, dat behalve het directe 

lawaai ook het indirecte, gereflecteerde geluid door de opening 
naar bui ten treedt. 

Nevenstaande figuur geeft nog een voorbeeld van een goede 

afsluiting van bv. een deksel. Met een T-profiel en een rubber

strip wordt een hermetische afsluiting verkregen. 

Een oplossing volgens het linker deel van de figuur zal vrijwel 

altijd aanleiding geven tot kieren. 
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Tenslotte wordt in het volgende overzicht een indruk gegeven van de geluidreductie's, die met verschillende 

opstellingsvormen kunnen worden verkregen. 

'"""veren_/ 

~geluidabsorberend materiaal 

dichte kast-
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Verend opstellen van een werktuig 
geeft in de opstellingsruimte 
slechts een geringe vermindering 
van het geluid en dan alleen nog 
in de lage frequenties. 

E~n dicht scherm, aan de 
werktuigzijde bekleed met 
absorptiemateriaal, geeft enige 
lawaaivermindering in de hoge 
frequenties. 

Het inbouwen van een werktuig 
met behulp van absorberende 
materialen heeft weinig zin. 
Ze isoleren niet voldoende. 

Een veel beter resultaat geeft 
inbouwen met zwaar materiaal, 
voornamelijk in het midden- en 
hoge frequentiegebied. 
Bij de lage tonen is het effect 
klein omdat de vloer de trillingen 
overdraagt. 
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--- = vóór de geluidbeperkende maatregel 
---- = na de geluidbeperkende maatregel 

m = meetplaats 

Toepassing van veren onder de 
constructie heeft nu een veel 
duidelijker effect. 

Geluidabsorptie in de kast 
verhoogt het totale effect 
aanmerkelijk, omdat nu het 
geluidniveau in de kast daalt. 
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LAWAAIBEHEERSING VAN INSTALLATIES IN GEBOUWEN 

door ir S.Riemens n.i., directeur van het Raadgevend Ingenieursbureau Van Dorsser B.V. 

Inleiding 
Bij het doorkijken van de lijst van deelnemers aan deze cursus valt op dat dit overhet algemeen personen 
zijn die uit hoofde van hun functie niet in de gelegenheid zullen zijn een diepgaande theoretische studie 
van de lawaaibeheersing en de akoestiek te maken. 

Waarschijnlijker is echter dat ieder wel gebaat is bij een aantal zeer praktische opmerkingen over de geluid
bronnen die in gebouwen veelvuldig voorkomen en geluidhinder kunnen veroorzaken. Met deze gedachte 
als leidraad willen wij met u nagaan: 

wat voor soort geluidbronnen in een gebouw meestal aanwezig zijn; 
welke criteria voor achtergrondgeluid tengevolge van geluidbronnen in een gebouw normaal gehanteerd 
worden in Nederland; 
hoe luchtgeluid gereduceerd en geïsoleerd moet worden; 
wat de rol en de functie van het kontaktgeluid zijn in een gebouw. 

De belangrijkste groepen apparaten, zoals ventilatoren en pompen, zullen wij daarna aan de hand van een 
in de praktijk gemeten exemplaar doorrekenen en vergelijken met de werkelijkheid. Hierbij kunnen wij het 
natuurlijk niet laten om u zijdelings te wijzen op de akoestische valkuilen die hier en daar liggen. 

Lawaaibronnen 
De lawaaibronnen in een gebouw in de meest wijde zin des woords zijn onder te verdelen in twee cate
goriëën, nl.: 

1 -bronnen die alleen plaatselijk luchtgeluid produceren; 
2- bronnen die niet alleen plaatselijk lawaai produceren, maar ook het geluid via kanalen en/of leidingen 

in het gehele gebouw naar allerlei plaatsen distribueren. 

Tot de eerste groep behoren o.a.: 
machines, motoren, generatoren, persen, knipbanken, draaibanken, maar ook computers en randappara
tuur, typemachines, compressoren, telexapparatuur, verkeerslawaai, koelmachines en koeltorens. 

Tot de tweede groep behoren o.a.: 
airconditioning- en ventilatiesystemen, pompen, liften en sanitaire installaties. 

Bepalen wij ons alleen tot kantoorgebouwen, dan zien wij dat deze tegenwoordig reeds voorzien zijn van een 
kleine machinefabriek om het klimaat te scheppen, waarin de werkers een optimale prestatie zouden kun
nen leveren. 

Criteria voor achtergrondlawaai tengevolge van de aanwezige installaties 
Het achtergrondgeluidniveau behoeft niet in alle ruimten van een gebouw even laag te zijn. Over het alge
meen wordt een hoger achtergrondgeluidniveau getolereerd als de werker nauw betrokken is bij de ma
chine die dit lawaai produceert. Daar tegenover staat dat men bijzonder snel geïrriteerd raakt door geluid 
dat men niet kan beïnvloeden of waarvoor men niet verantwoordelijk is. ledereen accepteert nu eenmaal 
minder lawaai van zijn buurman dan van zijn eigen gezin. 

In een kantoor vinden de werkers over het algemeen dat de installatie uitgevonden is om hen een aange
naam klimaat te geven; dus is men weinig tolerant tegenover het lawaai dat deze apparatuur produceert. 

In ons land worden op dit moment algemeen de volgende achtergrondgeluidniveaus aangehouden: 

30- 35 dB(A) voor kleine vergaderzalen; 
35 dB(A) voor directievertrekken en kamers van hoofdfunctionarissen; 
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40 dB(A) 
45 dB(A) 

50-60 dB(A) 
60-65 dB(A) 

75dB(A) 

voor kantoorruimten met 2 à 3 personen; 
voor grote kantoorruimten en typekamers; 
voor kantoortuinen c.q. landschapkantoren; 
voor werkplaatsen; 
voor fabriekshallen; 

85 dB(A) maximaal toelaatbaar niveau in fabrieken waar langdurig met onbeschermde oren wordt 
gewerkt. 

Deze normen zijn natuurlijk slechts suggesties en van geval tot geval, vaak afhankelijk van het redelijk haal
bare, moet door opdrachtgever en adviseur worden vastgesteld welke norm voor welk vertrek zal worden 
gesteld. 

Beheersing van het lawaai 
In principe bestaan er vier methoden om het geluid van een geluidbron dat doordringt in een vertrek, te 
verminderen. 
Deze methoden zijn: 

a- vermindering van de geluidproduktie van de bron zelf; 
b - absorptie van het geluid onderweg; 
c- isolatie van het luchtgeluid en demping van de trillingen; 
d - isolatie van het luchtgeluid en het kontaktgeluid van de bron. 

Via voorbeelden uit de praktijk van een ventilatiesysteem gaan wij nu de vier principes bespreken. 

a- Vermindering van de geluidproduktie van de bron zelf 
De bestrijding van de geluidproduktie van apparatuur zou eigenlijk een taak van de fabrikant moeten zijn, 
want als een apparaat eenmaal aangeschaft is en in het bouwwerk neergezet wordt, is er over het algemeen 
vrij. weinig meer te doen aan de geluidproduktie zelf. De enige mogelijkheid die in dit geval soms nog 
overblijft is het apparaat te splitsen in onderdelen, waarbij de meest lawaaiproducerende apart geïsoleerd 
worden. Bij ventilatoren, vooral bij centrifugaal-ventilatoren met een vermogen beneden 0,5 pk, blijkt de 
aangebouwde motor vaak meer lawaai te produceren dan de ventilator zelf. Ditzelfde type ventilator lllet 
een aandrijving via een snaar heeft dit euvel niet, zodat de keuze van het type al een lawaaibestrijdings
maatregel op zichzelf kan zijn. 

Met behulp van de V.D. I. 2058 en de Ashrae Guide is theoretisch uit de ventilatorgegevens het geluidver
mogen te berekenen, dat deze ventilator produceert. De meeste Europese fabrikanten produceren ventila
toren die goed aan deze theoretische waarden voldoen. Dit betekent dat u reclamekreten als "geruisarme 
ventilatoren" met gepaste argwaan moet bekijken. Alleen door ventilatoren met een lager toerental en 
een grotere waaierdiameter te kiezen kan men bij dezelfde opbrengst en druk een beduidend lagere geluid
produktie verwachten! 

b- Absorptie van het geluid onderweg 
Alleen als men een gedwongen weg kan creëren voor het lawaai, die langs absorptiemateriaal gaat, om bij 
de ontvanger te komen, is een belangrijke geluidreduktie te bereiken. Zoals u bekend is zal een inwendig 
bekleed ventilatiekanaal van grote lengte het geluid aanmerkelijk reduceren. Bestaat die gedwongen weg 
langs absorptiemateriaal niet, maar is ook een weg direct zonder ontmoeting met absorptiemateriaal aan
wezig, zoals in een fabriekshal, dan is de reduktie van het geluid aanmerkelijk minder. 
Als voorbeeld hiervan geef ik u in fig. 1 het geluidniveau midden in de bottelarij van Heineken in respek
tievelijk Amsterdam, Rotterdam en 's-Hertogenbosch. In deze laatste bottelarij is een sterk absorberend 
plafond toegepast, terwijl in Rotterdam en Amsterdam hoegenaamd geen absorptiemateriaal in de bottelarij 
aanwezig was tijdens de metingen. In de bottelarij met absorptie zal alleen een verdere verlaging van het 
geluidniveau bereikt kunnen worden door de geluidproduktie van de bron (het flessentransport-en het 
krattentransportsysteem) te verminderen. 

c- Isolatie van het luchtgeluid en demping van de trillingen 
De trillingen die een machine overbrengt op de konstruktie waarop deze bevestigd is, kunnen via deze 
konstruktie naar andere delen van het gebouw worden overgebracht en daar door de in trilling geraakte 
delen als luchtgeluid worden afgestraald. 

Ondanks een goede luchtgeluidisolatie van de bron door middel van dikke betonwanden zal deze toch in 
ruimten verderop in het gebouw kunnen worden opgemerkt. 
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Demping van kontaktgeluid kan plaatsvinden door het introduceren van onderbrekingen in de weg via 
tussenlagen zoals kurk, vilt en rubber. Demping heeft ook plaats door dikte-veranderingen, hoeken e.d. 

Door de plaats van een ventilator zo te kiezen dat het kontaktgeluid vele hoeken en veranderingen in door
snede tegenkomt op zijn weg naar de kritische ruimten, introduceert men demping van dit kontaktgeluid. 
In vele gevallen is een demping van 10 dB reeds voldoende, iets dat al na.2 hoeken of opleggingen bereikt 
is. Een grote demping heeft uiteraard plaats via de dilatatievoeg in een gebouw. 

d- Isolatie van het luchtgeluid en het kontaktgeluid van de bron 
Het belangrijkste middel om het lawaai te verminderen op zijn weg tussen de bron en de ontvanger is de 
isolatie van geluid en trillingen. 
Bij de geluidisolatie, maar ook bij de trillingsisolatie, spelen drie fundamentele principes een rol, nl. massa, 
stijfheid en koppeling. Valt namelijk een geluidgolf met een bepaalde geluidenergie op een isolatiemedium, 
dan zal de snelheid van dit isolatiemedium gering zijn tengevolge van een grote massa of een grote stijfheid 
of een slechte koppeling aan de wand aan de andere zijde. 

Ook voor een trillende machine geldt dat als de trillingsenergie wordt verdeeld over een grote massa, de 
trillingsversnelling gering wordt. Dit geldt ook voor een stijve konstruktie. Een slechte koppeling met de 
ondergrond beiiwloedt de overdracht van de trillingen echter nadelig. 

Daar wij menen dat in andere voordrachten ruimschoots aandacht is besteed aan geluidisolatie stellen wij 
voor ons te verdiepen in de trillingsisolatie van respectievelijk een vent ilator en een pomp. 

Trillingsisolatie van een ventilator in een gebouw 
In fig. 2 zijn de gemeten versnellingsniveaus op een ventilator aangegeven, die trillingsgeisoleerd was opge
steld. Uit de grafiek is duidelijk te zien dat trillingen aanwezig zijn die overeenkomen met de frequentie 
van het toerental van de motor en de eerste harmonische daarvan. Daar bij deze ventilator de motor direct 
gekoppeld is met de waaier van de centrifugaal-ventilator, is dit natuurlijk niet verwonderlijk . 

Bij 500 Hz treedt ook een piek op die afkomstig is van de bekrachtigde motor. Uitschakeling van de 
stroom doet namelijk de piek ogenblikkelijk verdwijnen. 

Zet men nu deze ventilator via bouten vast aan een 10 cm dikke cassettevloer met vloervelden van 1,85 m 
in het vierkant, dan zal de trillingsenergie van de 10 kg zware ventilator ook het beton van de vloer in be
weging moeten brengen. Alleen door dit mechanisme ontstaat een reduktie van de versnellingsniveaus 
van 12 tot 20 dB, afhankelijk van de dynamische stijfheid van de ondergrond, via de formule: 

A 
Lp =U-201ogf+101og()-10iog 4S + 58dB 

Lp = geluiddrukniveau in dB t.o .v. 2.10-5 N/m2 

U = versnellingsniveau in dB, afgelezen op de meter. 
Afhankelijk van de gevoeligheid van de meter en van de trillingspiek-up moet deze U gecorrigeerd 
worden met een vast getal. Voor een Brüel & Kjaer piek-up met een gevoeligheid van 52 mV/g, 
gemeten met een Brüel & Kjaer impuls sound level meter type 2204 is deze correctiefactor 58 dB. 

10 log()= de afstralingsfactor en een eigenschap van het materiaal van het stralende oppervlak. 

s = stralende oppervlak 
A 

= ruimteconstante in m2 open raam, dus de term -10 log4s geeft de invloed weer van de ruimte-A 
grootheden. 

A 
Voor de meeste kantoorvertrekken met normale wanden en plafonds valt 10 log S- 10 log 4s ongeveer 
weg, zodat de formule wordt: 
Lp = U- 20 log f + 58 dB 

In fig. 3 is deze functie uitgezet. Met behulp hiervan kunnen wij ongeveer het geluiddrukniveau berekenen dat 
onder de ventilator in het kantoor ontstaat. Dit geluiddrukniveau blijkt alleen bij500Hz boven NA 30 uit 
te komen. 

Wat voor trillingsisolatie is nu vereist om dit niveau te reduceren tot beneden NA 30? In dit geval hebben 
wij te maken met een veersysteem, waarbij de ondergrond niet stijf is. Uit de isolatietoename tengevolge 
van het vastzetten van de ventilator zien wij dat de resonantiefrequentie van het vloerveld in de buurt van 
25Hz ligt. De mogelijkheden zijn : of de ventilator ver beneden25Hz atveren (6 Hz), of ver boven 25Hz, 

zoals fig. 4 aangeeft. 
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De isolatie bij 500 Hz is minimaal 18 dB en bij 1000 Hz minimaal 5 dB. De resonantiefrequentie van 
1000Hz wordt reeds bereikt door onder de ventilator een uiterst dun stukje rubber te leggen (minder 
dan 1 mm dik) en de ventilator via dunne bouten aan de grond te verankeren; hierbij het rubber eronder 
overbruggend. 

Deze laatste afvering is veel eenvoudiger en goedkoper dan de eerste, die echter door velen wordt toegepast. 

Indien men de motor via een snaar de ventilator laat aandrijven, is ook de 500 Hz niet zo sterk meer aanwe
zig en zal zelfs geen afilering meer nodig zijn. 

Trillingsisolatie van een pomp in een gebouw 
Bij een pomp is de trillingsisolatie vaak nog eerder nodig dan bij een ventilator, omdat de trillingen met de 
frequenties tussen 125Hz en 1000 Hz in hoge niveaus voorkomen. Tevens zullen bij een pompopstelling 
de trillingen via de metalen leidingen getransporteerd kunnen worden naar vaste delen van het gebouw. 
Daar ook een gedeelte van de trillingen van het te verpompen medium worden overgebracht, blijkt de 
isolatiewaarde van compensatoren in de praktijk maar gering te zijn. Toepassing van deze compensatoren 
wordt daarom voornamelijk gedaan om de trillingsamplituden van een afgeveerde pompopstelling niet op 
de leidingen over te brengen en om de pomp trillingstechnisch en mechanisch te ontkoppelen van het 
leidingsysteem. 

De isolatie die bereikt kan worden met een 3 cm dikke kurkplaat tussen fundatieblokpomp en opstart 
op een cassettevloer met een minimum dikte van 10 cm is weergegeven in fig. 5. 

Het verschil tussen het gemeten versnellingsniveau op de bout waarmee de pomp op het betonfundament 
is vastgezet en het versnellingsniveau gemeten op de betonvloer is de isolatie van de kurklaag. De metingen 
zijn tot de frequentie-oktaafband van 500 Hz uitgevoerd, omdat bij de methode om de losse piek-ups op 
de te meten punten te drukken, het te meten frequentiegeluid begrensd wordt door de resonantie van de 
koppeling tussen de piek-up en het onderliggende materiaal. De grens ligt dan in de buurt van 1000Hz, 
zodat metingen in dit gebied en in boven .:Je 1000 Hz gelegen gebieden onbetrouwbaar worden. 

Via trillingsmetingen in het vertrek onder de pomp op respektievelijk het betonplafond, onderhangend 
stucplafond en de zijwanden, komen wij te weten dat het versnellingsniveau op het stucplafond het 
hoogst is (zie fig. 6). 

Berekening van het geluidniveau dat in de kamer zal ontstaan tengevolge van de trilling van het stucplafond 
levert een geluidniveai op dat overeenkomt met het gemeten geluidniveau van 46 dB(A) in de kamer. De 
remedie voor dit probleem is het verlagen van het trillingsniveau in de 125 en 250Hz oktaafband met ca 
10 dB op het stucplafond. Daar dit stucplafond door het bovenliggende betonplafond gestoten wordt moet 
dezelfde reduktie gelden voor het betonplafond c.q. machinehuisvloer, d.w.z. de isolatie van de pomptril
lingen moet in bovengenoemde frequentiebanden met 10 dB toenemen. 

In principe zijn hiervoor twee methoden: 
A - De totale massa van betonblok en pomp vergroten met een factor, waarvan de 20 log = 1 0. Deze 

factor bedraagt dan 3. Deze methode is wegens plaatsgebrek en belastingtoename op de gebouw
kanstructie niet mogelijk gebleken. 

B - Vergroten van de isolatie van het medium tussen het beton onder de pomp en de opstart. 

In fig. 7 is het verschil in eigenfrequenties gegeven van rubber isolatoren, opgebouwd uit een rechthoekig 
stuk rubber van 50 shore en kurk van respectievelijk 5 en 10 cm dik. Hieruit is duidelijk te zien dat kurk 
een materiaal is met een bijna constante eigenfrequentie, weinig variërend met de belasting. Dit betekent 
dat de toename van de isolatie van dit materiaal gering is; in de praktijk meestal ca 6 dB/okt. 

Zolang geen storende resonanties in de rubberisolator optreden tengevolge van zijn eigen massa of afme
tingen, zal de isolatie van een rubberisolator toenemen met ca 12 dB/okt. 

Berekening belasting persisolator 
Als de kurk vervangen wordt door vier discrete isolatoren zal allereerst berekend moeten worden hoe de 
belasting zich verdeelt over de vier isolatoren, voordat het merk en het type van de isolatoren kan worden 
bepaald. 

Neemt men een willekeurige plaats aan van het gemeenschappelijk zwaartepunt van de pomp met het 
gedeelte van de leidingen dat vast daaraan gekoppeld is inklusief de reactiekrachten van de druk in de 
leidingen op de pomp, dan is de belasting per isolator als volgt te bepalen: 
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1.. 2 ~plaat isolator. 

1 
x x 

Zw 

®T Yisol 
-·-··-____xzw Yzw l 3 ! xl x 

4-- X isol 

Het totaal van de momenten t.o.v. de x- en y-as en een as door het gemeenschappelijk zwaartepunt moet 
gelijk zijn; dus: 

t.o.v. de x-as (F 2 + F 4 l. Y isol. = G (Y isol.- Y 2) 

t.o.v.dey-as (F 1 + F 2) X isol. = G (X isol.- X2) 

F 1 = tegenkracht van isolator 1, enz. 

G = F 1 + F 2 + F3 + F4 

F 1 kunnen wij voor een isolator vervangen door de uitdrukking Kd 1 met K als veerconstante in kgf/men 
d1 = statische indrukking, door F 1 op isolator 1 veroorzaakt. 

Gaat men uit van vier dezelfde isolatoren en een stijve fundatieplaat, dan liggen de drie punten: bovenvlak 
isolator 1, zwaartepunt en bovenvlak isolator 4 op één lijn, evenals de drie punten: bovenvlak isolator 2, 
zwaartepunt en bovenvlak isolator 3, m.a.w. dan moet d1 + d4 = d2 + d3. 

De vier vergelijkingen met de vier onbekenden F1, F2, F3 en F 4 kunnen vereenvoudigd worden als: 

Xzw = a en ~zw = b worden genoemd. 
~ isol. 

De vier vergelijkingen worden dan: 

w2 + w4 = b 

w1 + w2 = a 

w1 + w2 + w3 + w 4 = 1 

w1 + w4 = w2 + w3 

Elimineer w 1 door (2) in (3l---~W3 + W4 = 1- a 

en door (2) in (4) a + W4 = 2W2 + W3 

Elimineer w 2 uit (6) en (1) a - 2b w3 - 3W4 
en uit (5) - a = w3 + w4 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

1-2a+2b 
2a-2b-1 = -4W4 dus W4 = 4 

3-2a-2b 
uit (5) w3 4 

-1+2a+2b 
uit (1) w2 = 4 

1+2a-2b 
uit (2) w1 = 4 

Passen wij dit toe op een konkreet geval, nl. de pomp, waarvan hierbo-ven de trillingsniveaus gemeten zijn, 
dan blijkt deze pomp t.o.v. de as door het zwaartepunt evenwijdig met de x-as symmetrisch te zijn, 
m.a.w.: 
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a 
w1 = 2 

1-a 
en w3 = 2 

In dit geval behoeft nu niet eerst de plaats van het gemeenschappelijk zwaartepunt berekend te worden, 
maar kan het moment t.o.v. B genomen worden (zie fig. 8) en kan daaruit direct de belasting op de twee 
isolatoren op plaats B berekend worden. ledere isolator krijgt dus wegens de symmetrie de helft van de 
belasting. 

Uit fig. 6 is te berekenen hoeveel de isolatie in de 125Hz respektievelijk de 250Hz oktaafband moet zijn 
om het geluidniveau van 46 dB(A) te reduceren tot 35 dB(A). Dit blijkt 32 dB te zijn bij de 125Hz 
oktaafband. Deze isolatie wordt bereikt met isolatoren van rubber met een eigenfrequentie van 11 Hz. 

Bereikte isolatie van de pomp 
De gemeten isolatie onder de pomp na vervanging van de 3 cm dikke kurkplaat door rubber isolatoren is 
weergegeven in fig. 9. 
Door het lineaire gedrag van de belasting- inveringskromme van het rubber is de isolatietoename 12 dB/okt. 
tegen die van kurk van 6 dB/okt. 

De vermindering van het geluidniveau in de kamer onder de pompopstelling is weergegeven in fig. 10, 
waaruit blijkt dat het gestelde doel, nl. een geluidreduktie tot 35 dB(A), bereikt is. 

Uit de meting van fig. 9 is te zien dat boven 250 Hz de isolatie van de rubber isolatoren maar weinig met 
de frequentie toeneemt. De facotren die dit veroorzaken zijn: 

a - De staande golven in de isolator zelf. De frequentie waarbij deze golven gaan optreden wordt bepaald 
door de afmetingen van de isolator. 

b - Tengevolge van de massa van de isolator zelf is deze theoretisch ook te beschouwen als een massa 
op een veer met een eigenfrequentie. In alle theoretische berekeningen nemen wij nl. de veer als 
massaloos aan. Voor hogere frequenties is deze verwaarlozing niet meer toelaatbaar. 

c - Bij de frequenties van 500 Hz en hoger is zowel het betonblok onder de pomp als de vloer niet 
meer als star lichaam te beschouwen die t.o.v. elkaar isofasisch trillen, maar zullen allerlei buiggolven 
gaan optreden, waardoor de theoretische isolatiekromme niet meer opgaat. 

Uit bovenstaande overwegingen moet men de konklusie trekken dat de te bereiken isolatie met isolatoren 
in waarden begrensd is. Wenst men in bovenstaand geval een hogere isolatie dan 45 dB voor bepaalde 
frequenties, dan zal men moeten overgaan op een compoundsysteem. Bij dit systeem plaatst men tussen 
het blok aan de pomp en deopstort nog een tweede massa, waarop de pomp wordt afgeveerd, maar dat 
zelf weer wordt afgeveerd, bijv. via kurk, op de opstort . 

Op de begrenzing van allerlei soorten isolatoren en de berekening van compoundsystemen kunnen wij 
helaas niet verder ingaan, maar moeten wij u verwijzen naar de bestaande vakliteratuur, die als appendix 
is bijgevoegd. 
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LAWAAIBESTRIJDING AAN HUISHOUDELIJKE APPARATEN 

door H. Tepe, Akoest. Groep Materialen Laboratorium Philips 

De mens van 1973 wordt overspoeld met lawaai. Velen moeten hun geld verdienen op een luidruchtige 
wijze. De man, en tegenwoordig vaak ook de vrouw, in de fabriek heeft te maken met arbeidsprocessen, 
die naast hinderlijke effekten als stank, hitte en meer van dat soort milieuverstoringen, ook dikwijls ge
paard gaan met lawaaioverlast. Op weg naar en van het werk krijgen ze dan te maken met het moderne, 
zeer intensieve verkeer, alweer een omgeving waarin de geluidhinder vaak ondragelijke vormen aanneemt. 

Thuis is altijd een synoniem geweest voor geborgenheid, veiligheid, we zeggen tegenwoordig privacy. Thuis, 
in de woning, kunnen we eindelijk onszelf zijn, denken we de rust te kunnen vinden die we zo hard nodig 
hebben, na alles wat aan spanningen de hele dag op ons is afgekomen. Thuis kunnen we ook van dat 
lawaai af zijn, dat onze oren en zenuwen de hele dag zo geplaagd heeft. Ja, dat denken we ! 

Maar als we dan eindelijk rustig thuis zijn, gaat onze droom van rust al gauw over in een nachtmerrie van 
lawaai. Want ook in de woning vinden we de rust niet meer. Alles in de huishouding gaat tegenwoordig 
ook al lawaai maken. Vroeger de gezellige handkoffiemolen met zijn rustige, typisch knarsende maalge
luid. De voorpret voor gezellig koffiedrinken. Nu een gillende, krijsende slagmaal molen, symbool van ge
jaagdheid, in enkele seconden koffiemalen, vlug, vlug. Weg rust. Na het eten gaat de vrouw de kamer afrui
men, nog even stofzuigen: alweer zo'n lawaaiding. 

Ja, en weet u, dat is nog niet zo erg. Maar dan al die buurvrouwen in de flat, die allemaal om beurten stof
zuigen, net als u eens even lekker rustig de krant zit te lezen. Over een T .V.-toestel, dat 's avonds van 
zeven uur tot half twaalf keihard aanstaat in uw eigen woonkamer zal ik het niet verder hebben. Dat is 
meestal uw eigen keuze en kan dus moeilijk voor u lawaai zijn. De buren denken er misschien anders over. 
Elk geluid,dat wij zelf wensen kan voor ons nooit lawaai zijn. Dat geldt ook, zij het in mindere mate, voor 
geluiden welke verbonden zijn aan aktiviteiten die we zelf plegen. Een vrouw die aan het stofzuigen is 
heeft minder last van het lawaai van haar stofzuiger dan de buurman of buurvrouw, hoewel die dat lawaai 
natuurlijk veel zwakker hoort. Daarom zijn apparaten welke we zelf moeten hanteren, zoals handmixers, 
stofzuigers, handboormachines voor de gebruiker veel minder hinderlijk ten aanzien' van het lawaai, dan 
apparaten welke min of meer automatisch werken, zoals wasmachines, afwasautomaten, koel- en vrieskasten. 

Een huishoudelijk apparaat mag daarom geen lawaaihinder opleveren voor hen, die het gebruik van het 
apparaat niet kunnen beïnvloeden. Natuurlijk is hierbij niet alleen de hoeveelheid afgestraald geluid, maar 
ook de isolatie van de woning of de woningen onderling van groot belang. Is reeds de luchtgeluid-isolatie 
in vele woningen in ons land absoluut onvoldoende, het tekort aan kontaktgeluidisolatie is in dit opzicht 
vaak nog veel ernstiger. Ik kom daar later in dit betoog nog wel op terug. 

Hoever moeten we nu gaan met de lawaaibestrijding? Zijn er voorschriften, die het lawaai van onze huis
houdelijke apparaten aan banden leggen? Wat wordt er in ons land en internationaal gedaan op dit ge
bied? Welnu, in ons land zijn er nog geen bindende voorschriften voor het toelaatbare geluid van dit 
soort artikelen. Ook de meetmethoden zijn nog niet goed vastgelegd. Soms wordt er wel eens gemeten 
volgens een methode, omschreven in de ISO-Recommandation R 1680 "Test code for the measurement 
of the airborne noise, emitted by rotating electrica/ machinery". Dit ISO-blad R 1680 is echter duidelijk 
bedoeld voor het meten van geluid'aan industrieele elektrische apparatuur zoals grote elektromotoren, 
elektrische gemalen, turbogeneratoren en dergelijke. Voor het meten van geluid aan huishoudelijke appa
raten is deze methode minder geschikt, althans nog niet aangepast. 

In ISO- en IEC- verband zijn werkgroepen gevormd voor het opstellen van aanbevelingen voor meetproce
dures, speciaal voor huishoudelijke apparaten, maar de werkzaamheden van deze groepen zijn nog lang 
niet afgesloten. 
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In West Duitsland is men al wat verder met de VOl- Richtlinie, VOl 2565, nog in ontwerpstadium, over 
de beoordeling van lawaai in woningen. Hierin worden ook de huishoudelijke apparaten met name genoemd 
als lawaaibronnen. Een tabel van richtwaarden voor hetgeluidniveau van deze apparaten, opgegeven in 
dB(A)'s op een bepaalde afstand van het apparaat gemeten, is in dit blad VOl 2565 opgenomen. Hieronder 
ziet u deze tabel afgebeeld. De meetafstand bedraagt meestal één meter, alleen bij grasmaaiers wordt een 
meetafstand van zeven meter aangehouden. 

T a f e I 1 : Geräuschkennwerte 
von Haushaltsgeräten u.ä. 

a) automatisch gesteuerte und periodisch arbeitende Geräte 
dB(A) Meszabstand 

Kühlschränke 40 1m 
Gefriertruben (ohne Ventilator) 45 1m 
Gefrierschränke (mit Ventilator) 50 1 m 

b) automatisch arbeitende Geräte 

Geschirrspülmaschinen 70 1m 
Waschvollautomaten 70 1 m 
Waschmaschinen 70 1 m 
Raumheizer 50 1 m 

c) nicht automatisch arbeitende Gerä"te 

Küchenmaschinen 75 1m 
Handrührgeräte 75 1m 
Kaffeemühlen 75 1 m 
Staubsauger 65 1m 
Haartrockner 65 1m 
Rasenmäher Benzinmotor 70 7m 

Elektromotor 60 7m 

Hoe hoog zijn de hier getoonde richtwaarden voor het geluid? We zullen eens nagaan, of er algemeen 
bekende geluiden zijn, die van soortgelijke grootte zijn als de hier getoonde. 

Koelkasten, op één meter, 40 dB(A). 
Dat is het geluidsniveau van een rustige woonstraat. 
Vrieskasten, zullen nog wat meer geluid maken, 45 dB(A) op één meter afstand. Onderzoekingen hebben 
aangetoond, dat bij een geluidsniveau van 45 dB(A) de slaap bij 50% van de proefpersonen niet ongestoord 
verliep. Ook al bent u erg klein behuisd, zet toch de vrieskast dus niet op uw slaapkamer en zeker niet 
dicht bij het hoofdeinde van uw bed. 
50 dB(A) wordt hier genoemd voor grotere vrieskasten met een ventilator voor betere warmteafvoer van 
de kondensor. Ook elektrische kachels en dan in het bijzonder de ventilatorkachels natuurlijk, worden 
hier getaxeerd op 50 dB(A). 
60-65 dB(A) wordt hier vermeld voor elektrische grasmaai machines, op zeven meter afstand en voor de 
stofzuiger, berucht, minder om het niveau als wel om de vaak jankende tonen, veroorzaakt door de perio
diek wisselende belasting van het kompressor-aggregaat bij het zuigen van de vloerbedekking. Overigens 
is 60-65 dB(A) het niveau van een normaal gesprek op ongeveer anderhalve meter afstand. 
Keukenmachines. handmixers en koffiemolens staan al genoteerd voor 75 dB(A). vergelijkbaar met het 
geluid van een goede bromfiets op vijf meter afstand. 
De maaimachine met benzinemotor geeft volgens de tabel 70 dB(A) op zeven meter afstand. Op zichzelf 
niet zo'n uitzonderlijk hoog niveau. Maar juist alsu's zomers op uw vrije zaterdag lekker buiten zit is uw 
buurman aktief in zijn tuin. En als dat dan ook nog aanstekelijk werkt en andere buren zijn voorbeeld 
gaan volgen komt er van uw rust niet veel meer terecht. 
Ook 70 dB(A) staat er voor een groep apparaten, die ik met opzet tot het laatst bewaard heb. De was
en afwasautomaten. Deze machines produceren niet alleen een vrij hevig lawaai, maar geven vaak ook 
sterke trillingen af aan de vloer waarop ze geplaatst zijn. Door deze kontaktoverdracht kunnen deze 
machines, vooral in woonblokken en flatgebouwen, heel erg storend werken. Ook de lange bedrijfstijd, 
vaak meerdere uren, draagt bij aan de overlast. 
Bij het bestrijden van het lawaai in huishoudelijke apparaten stoten we al gauw op een aantal belemme
rende faktoren : 
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De verkoopprijs kan natuurlijk niet te veel verhoogd worden, zonder de marktomzetten nadelig te beïn
vloeden. Met de koopkracht van het publiek moet nu eenmaal rekening worden gehouden. Als wij bijvoor
beeld door erg kostbare konstrukties zeer stille wasautomaten konden maken, zouden we daarmede een 
groot deel van de huisvrouwen het gemak van deze machines ontnemen, omdat ze de hoge aankoopprijs 
niet kunnen betalen. Een erg stille woning, met moeder weer achter de wastobbe, zullen de meesten van 
ons toch zeker ook geen ideale toestand vinden. 

Het gewicht. Veelal zouden we de lawaai-overlast van de huishoudelijke apparaten heel wat kunnen be
perken door veel zwaardere konstrukties toe te passen. Maar een stofzuiger moet ook door een tengere 
vrouw, of door een meisje van 15 jaar gehanteerd kunnen worden. Onze wasmachine willen we zo graag 
gemakkelijk verplaatsbaar hebben, omdat we dat ding in een hoek willen kunnen schuiven als we hem 
niet nodig hebben. Het toelaatbare gewicht van een apparaat stelt dus zeker grenzen aan de mogelijkheden 
van lawaaibestrijding. 

Ook de afmetingen kunnen ons beperkingen opleggen. Een wasmachine of afwasmachine moet passen in 
de moderne systeemkeuken. Daarmede zijn de buitenafmetingen bepaald. Maar de klant vraagt een 
machine waar de gehele gezinswas, of de vaat van een hele dag ineens in behandeld kan worden. Ook hier 
moet weer een compromis gesloten worden. 

Zelfs de mode kan ons parten spelen. Over smaak valt niet te twisten. lndustrieele vormgevers weten dan 
ook vaak heel zeker, welke stijl in het ontwerp gelegd moet worden om het publiek tot kopen te brengen. 
En als deze stijlvoering leidt totkonstruktiesmet onnodig veel lawaai, dan is het vaak heel moeilijk, de 
vormgevers én de commercie van de noodzaak van stijlaanpassing te doordringen. Over smaak kun je 
immers niet twisten. 

Verkoopprijs, gewicht, afmetingen en vormgeving, dat zijn taktoren die dus al voor een groot deel de 
mogelijkheden bepalen én beperken, welke de konstrukteur nog overblijven voor het ontwerpen van een 
lawaaiarm apparaat. 

Toch kan de ontwerper nog wel grote invloed hebben op de geluidsproduktie van het te konstrueren appa
raat. Hoe later men begint te denken aan lawaai, des te groter is de kans op te veel lawaai in een ontworpen 
apparaat. Pogingen om achteraf een op lawaai slecht ontworpen huishoudelijk apparaat lawaaiarm te 
maken leveren meestal weinig succes op en zijn vaak onnodig duur. Reeds bij de eerste schetsen, eigenlijk 
nog vroeger, bij het vaststellen van de opdracht aan de konstrukteur dient er al aan lawaai gedacht te 
worden. Natuurlijk speelt de prijsklasse van het apparaat een rol, daarom moeten er reeds bij de ontwerp
opdracht goede afspraken over de geluidskwaliteit worden gemaakt tussen ontwerper en verkoopleiding. 

Waar moet de konstructeur nu op letten als hij aan een nieuw ontwerp gaat beginnen? Wij nemen geluid 
waar met onze oren, als er trillingen van hoorbare frequentie's in de lucht voorkomen. Hoe kunnen deze 
luchttrillingen ontstaan? Hoe ontstaat geluid? 

A - Meestal doordat de lucht in aanraking is met trillende vlakken. 
B Door snelle temperatuursveranderingen, bijvoorbeeld bij explosies en bij het overslaan van vonken. 
C - Geluid kan ook veroorzaakt worden door periodieke, snel opeenvolgende onderbreking van een 

luchtstroom. 
D - Door periodieke richtingsveranderingen van een luchtstroom. 

X De meest voorkomende oorzaak van luchttrilling, dus van geluid, is toch wel het trillen van vlakken. Nu, 
wat moeten we dus doen? We moeten een apparaat konstrueren waarvan alle vlakken, welke met de het 
apparaat omringende lucht in aanraking zijn, volkomen vrij zijn van trillingen. Dat apparaat zal dan een 
heel stil, ja een onhoorbaar apparaat worden. Maar dan mogen er geen bewegende delen buiten het 
apparaat uitsteken, er mogen geen openingen. hoe klein ook in het huis van het apparaat zitten. Welnu, 
zo'n ontwerp is vrijwel nooit te realiseren. Maar zo extreem hoeft het gelukkig ook niet. Alleen bij regel
kastjes voor elektrische dekens en bij elektrische wekkerklokjes zou men zover willen gaan. Maar de 
wekbel of zoemer moet dan natuurlijk wel voldoende hoorbaar zijn. 

Hoe kunnen we nu de geluidsproduktie van een apparaat in het ontwerp al tot een minimum beperken? 
We kunnen hiervoor een negental mogelijkheden aangeven: 

1e. door trillingen in het mechanisme van het apparaat te beperken. 
2e. door een doelmatige trillingsdempende ophanging van dat trillende mechanisme in het omhullende 

huis van het apparaat. 
3e. door demping van de vlakken van dat huis. 
4e. door voldoende isolatie in de vlakken van dat huis. 
5e. door het vermijden van onnodige openingen in het huis van het apparaat. 
6e. door het beperken van vonkoverslag. 

92 



7e. door een juiste keuze en konstruktie van ventilatorwaaiers. 
Be. door een goede geleiding van luchtstromingen. 
9e. door het absorberen van geluid in een apparaat, vóór het door openingen naar buiten kan treden. 

We zullen deze punten één voor één nader beschouwen en uitwerken. 

1. Lawaaibestrijding door trillingen in het mechanisme van het apparaat te beperken. 
Oorzaken van het optreden van trillingen in het mechanisme kunnen zijn: 
1 a onbalans van sneldraaiende massa's. 
1 b snel heen en weer bewegende massa's. 
1c spelingen op plaatsen waar snel van richting wisselende krachten optreden. 
1 d oneenparigheid van bewegingen als gevolg van slechte overbrengingen. 
1 e resonantie in onderdelen. 
1f snel wisselende magnetische velden. 
1 g wisselende wrijving tussen twee over elkaar bewegende vlakken. 

sub 1 a Onbalans 
Als eerste oorzaak van mechanische trillingen hebben we genoemd onbalans van sneldraaiende 
massa's. We hebben in een apparaat bijvoorbeeld een elektromotor vast ingebouwd. De rotor 
van deze motor, met alles wat verder op de as gemonteerd is, zoals een riemschijf, tandwiel 
of ventilator, heeft een tamelijk grote onbalans. Deze rotor en daarmee de motor en de hele 
machine, zal dan gaan trillen met een frequentie in Hertz, gelijk aan het toerental in omwente
lingen per minuut, gedeeld door 60. 

f - n -
60 

Hz 

Hoe hoger het.toerental van de motor, des te hoger de trillingsfrequentie in het apparaat en 
daarmede ook de frequentie van het geluid, dat hierdoor wordt veroorzaakt. Een grotere 
onbalans zal natuurlijk ook sterkere trillingen veroorzaken en daarmee ook meer geluid. 

Veel moderne huishoudmachines worden uitgerust met seriemotoren of gelijkstroommotoren. 
Waarom eigenlijk? Allereerst kan het toerental van deze motoren vaak heel hoog gekozen 
worden. Hierdoor wordt voor een benodigd vermogen de motor veel kleiner. Dit betekent 
weer kleinere afmetingen van het apparaat, vaak veel gewichtbesparing en daardoor een veel 
gemakkelijker hanteerbaar stuk gereedschap voor de huisvrouw. Voorts is het toerental van 
deze motoren gemakkelijk regelbaar. Dit kan van groot belang zijn, bijvoorbeeld in wasauto
maten, waar met dezelfde motor de wastrommel bij het wassen langzaam, bij het centrifugeren 
snel kan worden aangedreven. Bij sommige moderne machines is dit toerental bij het centrifu
geren zo hoog, dat nadrogen in een aparte centrifuge niet meer nodig is. 

Rotoren in moderne huishoudelijke apparaten draaien vaak met 18.000 tot 30.000 omwente
lingen per minuut. Dit betekent, dat slecht gebalanceerde rotoren tonen veroorzaken van 300 
tot 500 Hertz. En staat dit trillende apparaat op de vloer, dan genieten de benedenburen volop 
mee; denkt u maar eens aan een stofzuiger. 

Goed balanceren van sneldraaiende delen is dus van groot belang. Daarbij is het meestal niet 
voldoende, als er statisch gebalanceerd wordt, d.w.z. als alleen maar het zwaartepunt van het 
roterende lichaam op de draaiingsas, de hartlijn door de legers, wordt gebracht. 

Dynamische onbalans is een situatie, waarbij de onbalans in verschillende, loodrecht op de 
hartlijn gelegen vlakken ongelijk van grootteen/of van richting is. Bij zuivere statische onba
lans zal de hartlijn van de rotor bij sneldraaien een cylindermantel willen gaan beschrijven. 
Bij dynamische onbalans zal de hartlijn een kegelmantel beschrijven. Statische onbalans 
kan meestal in één vlak loodrecht op de hartlijn gekompenseerd worden, mits dit vlak ook 
het zwaartepunt van de rotor bevat. Is het niet mogelijk, in dit vlak of dicht daarbij te kom
penseren, dan moet er in twee vlakken gekompenseerd worden. Bij dynamische onbalans 
is dit vrijwel altijd een noodzaak. 

sub 1 b Heen- en weergaande massa's. 
Om een massa heen en weer te bewegen zijn steeds van richting wisselende krachten nodig. 
Op het systeem waarvan deze massa deel uitmaakt zullen dus ook wisselende reaktiekrachten 
moeten optreden. Zuigermotoren en pompen geven hiervan al een heel duidelijk voorbeeld. 
Zo'n zuigerpomp is vrijwel altijd aanwezig in onze koel- of vrieskast: de koelmiddel kompressor. 
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Ook vibratorscheerapparaten bevatten vaak grote snel heen en weergaande massa's. 
Maar die snel van richting wisselende krachten kunnen weer trillingen geven in het gehele 
apparaat en daardoor geluid veroorzaken. Wat kunnen we daaraan doen? Allereerst zodanig 
konstrueren, dat de massa van de heen en weergaande delen zo klein mogelijk wordt. Als het 
mogelijk is, is een heel mooie oplossing natuurlijk, de totale massa op te delen in twee gelijke 
helften, die precies tegengesteld bewegen en dan nog liefst met de zwaartepunten langs een
zelfde lijn. Maar vaak zal deze oplossing stranden op te grote afmetingen en vooral te hoge 
kosten. Wordt de heen en weergaande massa aangedreven vanaf een roterende as, bijvoorbeeld 
d.m.v. een krukdrijfstang mechanisme, dan kan nog een kompensatie van 50% van de wissel
krachten gevonden worden in één of twee ronddraaiende kontragewichten op de as. 
Het gehele systeem zal dan niet meer rechtlijnig trillen, maar met een veel kleinere amplitude 
cirkelvormige bewegingen gaan uitvoeren. 

sub 1c Spelingen op plaatsen waar snel van richting wisselende krachten optreden. 
De populaire benaming voor het geluid dat hierdoor ontstaat is rammelen. En afgezien van het 
plezier wat we in ons eerste prille jaar gehad hebben van de rammelaar, is rammelen voor ons 
een synoniem voor oud, voor slecht. 
Rammelgeluiden moeten dan ook waar enigszins mogelijk vermeden worden. Spelingen moe
ten dus niet groter zijn dan technisch en economisch noodzakelijk is. Goede smering van legers 
betekent in feite een opvullen van de ruimte tussen as en legerwand met het smeermiddel, 
dus een elimineren van speling. Slechte smering geeft dus niet alleen aanleiding tot versnelde 
slijtage, maar veroorzaakt meestal ook onnodig lawaai. 

Bij scharnierende bewegingen zijn de spelingsvrije plastic-scharnieren ideaal. U kent toch wel 
die plastic-doosjes, waarbij het deksel en de doos in één stuk gespoten zijn. Op de scharnier
plaats is de kunststof dan heel dun uitgevoerd. Deze scharnieren zijn geruisloos. 

Waar spelingen noodzakelijk zijn, moet bedacht worden, dat het op elkaar slaan van twee 
harde, bijvoorbeeld metalen delen zoveel mogelijk moet worden vermeden. Als het mogelijk 
is, één van deze delen uit te voeren in, of te bekleden met een zachtere stof, kunststof, vilt of 
fiber, dan kan veellawaai voorkomen worden. 

sub 1 d Oneenparigheid in de rotatie van onderdelen als gevolg van slechte overbrengingen. 
Een goed opgezette en uitgevoerde tandwieloverbrenging kan zelfs bij vrij hoge toerentallen 
nog werken zonder veel lawaai. 
Een goede tandvorm, goede rondheid en een slingervrije loop van de steekcirkels, een zuivere 
ligging van de steekcirkels t.o.v. elkaar zijn allemaal voorwaarden voor een minimale geluids
produktie. Schuine vertanding geeft minder lawaai dan rechte vertanding. Ook hier liever geen 
twee harde materialen op elkaar laten lopen,doch in een paar één van de wielen van fiber, kunst
stof of hardweefseL Tandwielen zijn vaak niet te vermijden, daar ze, met de kettingoverbren
gingen, een volkomen gedefinieerde loop van de aangedraven as t.o.v. de aandrijfas garanderen. 
Wat voor het lawaai van tandwieltransmissies geldt, gaat ook op voor kettingoverbrengingen. 
Toch wil ik er op wijzen, dat de toepassing van wrijvingswielen en snaaroverbrengingen in heel 
veel gevallen goed mogelijk is. Het lawaai kan bij deze vormen van transmissie aanzienlijk 
geringer zijn. En dan zijn er nog de tandriemen, die een slipvrije overbrenging opleveren met 
weinig lawaai. 

sub le Resonanties in onderdelen 
In ieder vast voorwerp zijn frequenties aan te wijzen, waarbij resonantie optreedt. Het wordt 
pas vervelend als één of meer van deze resonanties aangestoten worden door op zichzelf mis
schien vrij kleine trillingen. Resonanties in buitenwanden van het apparaat zijn natuurlijk al 
heel naar, daar de sterke wandtrillingen direkt op de lucht om het apparaat worden overge
bracht. Op de remedies tegen deze kwaal kom ik straks terug. 

Een bijzonder hinderli~ke vorm van resonantie kan optreden bij draaiende assen waarop massa's 
bevestigd zijn. Door de stijfheid van de as voor doorbuiging en door de plaats en de grootte 
van de massa's ontstaat een massa-veersysteem met één of meer bepaalde resonantiefrequen
ties. Als nu het toerental per seconde overeenkomt met zo'n resonantiefrequentie van de as, 
spreken we van een kritisch toerental. Bij deze kritische toerentallen worden niet alleen de 
as en de legers vaak erg zwaar belast en kan zelfs breuk optreden, ook het lawaai kan sterk 
toenemen, meestal heel goed hoorbaar. 



De excessieve trillingen kunnen, als het apparaat direkt op de vloer staat, bijzonder hinderlijk 
zijn voor alle bewoners van het gebouw. 

Bij huishoudelijke apparaten, vooral die met zeer snel draaiende motoren, zoals stofzuigers, 
komen kritische toerentallen in het werkgebied van de motor maar al te vaak voor. De oplos
sing zou kunnen zijn een dunnere as, waardoor het kritisch toerental daalt en de motor in het 
werkgebied overkritisch draait. 
Maar bij aan- en uitlopen zal het kritisch toerental steeds optreden. Een dikkere, stijvere as, 
of kleinere massa's geeft een betere oplossing, doordat dan het kritisch toerental hoger wordt 
en de motor dit toerental nooit zal bereiken. Maar een dikkere as betekent meestal grotere, 
soms duurdere, legers, soms zelfs grotere blik-diameter en daarmee grotere inbouwmaten. 
Het apparaat moet groter worden en zwaarder en dat is weer in tegenspraak met de opvattingen 
van vormgeving en handel. 

sub 1f Snel wisselende magnetische velden. 
De meeste huishoudelijke apparaten worden gevoed uit het net met een wisselspanning van 
220 Volt en een frequentie van 50 Hertz. Sommige landen hebben afwijkende spanningen en/of 
frequenties, maar dat maakt in principe voor ons probleem niets uit. Bij een wisselspanning 
van 50 Hertz zal de spanning 100 maal per seconde de waarde nul hebben en 100 maal per 
seconde een maximum bereiken, afgezien van het teken. 
Elektromagneten welke nu met deze spanning gevoed worden, zullen dus ook 100 maal per 
seconde sterk aantrekken en daartussen in 100 maal per seconde vrijwel niet. Het is duidelijk, 
dat dit in een konstruktie heel gemakkelijk aanleiding kan geven tot mechanische trillingen met 
een frequentie van 100 Hertz. Als er zich dan, vooral in het magnetisch circuit een of meer 
spleten bevinden, waar metalen delen min of meer los tegen elkaar liggen, kan er gemakkelijk 
een sterke 100 Hertz brom optreden. 
Transformatoren zijn een bekend voorbeeld. Maar ook in elektromotoren kan dit wisselveld 
een nare trilling veroorzaken. De polen van stator en rotor zijn immers t.o.v. elkaar ook onder
hevig aan dit 100 Hertz wisselend magnetisch veld. Daardoor ontstaan 100 Hertz torsietrillingen 
in rotor en stator. Het zijn nu juist deze 100 Hertz torsietrillingen in de stator, dus ook in het 
motorhuis en het apparaat, die zeer krachtige trillingen via de poten in de vloer kunnen brengen. 
Ik heb zelf gekonstateerd, dat een wasmachinemotor in een rij eengezinswoningen 3 huizen 
verderop de kopjes in de kast deed rinkelen. 
Voor dit probleem is overigens een vrij eenvoudige oplossing. De motor niet meer vast aan de 
machine schroeven, doch een konstruktie maken waarbij de motor, zo dicht mogelijk bij de 
hartlijn van de as, in rubber wordt opgehangen. Vaak hebben de motorenfabrikanten daar al 
rekening mee gehouden. Hoe kleiner de afstand van de hartlijn tot de rubber, des te stijver 
mag de rubber zijn en dat is vaak weer belangrijk om de grote zijdelingse krachten door de 
riemtrek en het motorgewicht op te kunnen vangen. Een dergelijke konstruktie gaf de buur
vrouw van 3 huizen verderop en ook de eigenaresse van de wasmachine de zo gewenste rust. 

sub 1 g Wisselende wrijving. 
Als laatste bron van trillingen in het mechanisme wil ik nog even noemen de wisselende wrij
ving tussen twee over elkaar bewegende delen. Het begrip "stick-slip" zal u ongetwijfeld be
kend zijn. Het steeds schoksgewijs bewegen is natuurlijk heel gemakkelijk aanleiding tot trillin
gen. Het piepen van autoremmen is hiervan een voorbeeld. Om deze verschijnselen te voorko
men is een juiste materiaalkeuze en afwerking van de vlakken van groot belang. Een goede 
smering doet wonderen. Maar smeert u nooit de remvoering van uw auto ! 

In het algemeen is het van groot belang het aantal, de massa en de versnellingen van bewegende 
onderdelen zo klein mogelijk te maken. Het aantal bewegende delen moet vaak groter worden 
dan strikt noodzakelijk, omdat vormgeving en buitenafmetingen een minder logische inbouw 
van de motor vragen. Niet zelden moet de motor onnodig groot en zwaar zijn, omdat de 
commercie op het typeplaatje een groot vermogen wil kunnen opgeven. 
Bij auto's is een laag brandstofverbruik een pluspunt, bij huishoudelijke apparaten geldt de 
verspilling van energie vaak juist als een verkooppunt. 

We hebben nu uitvoerig stilgestaan bij de oorzaken van trillingen in het mechanisme van het 
apparaat. Als tweede punt van de rij van negen mogelijkheden voor geluidsbeperking noemde 
ik U: 
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2. Doelmatige ophanging van het mechanisme in het huis. 
Ook hier komen we tegenstrijdige eisen tegen. Om ook de trillingen van lagere frequenties, zoals bij
voorbeeld veroorzaakt door onbalans van de rotor, voldoende te kunnen isoleren van het huis zou een 
heel slappe ophanging van de motor in het huis nodig zijn . Maar zo'n slappe ophanging maakt een goede 
uitlijning van de motoras en de rest van het apparaat wel erg moeilijk . En een slappe ophanging van de 
zware motor kan bij een ruwe behandeling gauw aanleiding zijn tot breuken in de konstruktie. Dit 
laatste gevaar kunnen we beperken door het inbouwen van goede slagbegrenzers. Een betere oplossing 

is het toepassen van veren met een sterk progressieve karakteristiek . Door de motor en zo mogelijk ook 
de rest van het mechanisme in goed gekonstrueerde rubberveren of rubbertules te bevestigen is vaak 
het gewenste sterk-progressieve veerkarakter goed te verkrijgen . We kunnen meestal met deze rubber
vering tevens voldoende demping in de ophanging aanbrengen . 

3. Demping van de vlakken van het apparaathuis. 
Ondanks alle voorzorgen zal er toch altijd wel een deel van de mechanische trillingen het huis van het 
apparaat bereiken. Ook de geluidstrillingen, welke door het mechanisme in de in het huis aanwezige 
lucht zijn opgewekt, zullen trillingen teweeg brengen in de wanden van dat huis. Natuurlijk zullen deze 
wanden het gemakkelijkst trillen in hun eigenresonanties. Vaak zijn er heel wat van die eigenresonan
ties, zodat de wanden meestal gemakkelijk in trilling te brengen zijn . En trillende wanden geven geluid 
af. 

Oe resonantietrillingen in de wanden kunnen verkleind of opgeheven worden door de volgende maat
regelen: 

a. Veranderen van de dikte van de wand. Daar bij toenemende dikte de stijfheid sneller toeneemt dan 
de massa, zal de wand bij grotere dikte ook een hogere resonantiefrequentie krijgen . Door de wand
dikte te veranderen kunnen we proberen, de resonanties van de wand zoveel te verschuiven, dat een 
minimale trilling van de wand overblijft . Vaak zal dit maar weinig succes opleveren, daar er meestal 
in onze apparaten sprake is van meerdere, soms vele aanstootfrequenties, zodat we altijd wel weer 
resonanties aanstoten. 

b. Het aanbrengen van verstevigingen in de vorm van ruggen op de wand. Ook hierbij wordt de stijfheid 
groter, terwijl de massa nauwelijks toeneemt. Maar de ruggen moeten dan wel op die plaatsen worden 
aangebracht, waar in de wand trillingsbuiken optreden. Vaak zijn die moeilijk te bepalen, vooral bij 
lichte kunststofwanden, waar iedere aanraking met een massa, bijv. een trillingsopnemer, al het beeld 
kan verstoren. Langs optische weg, zoals holografie, is hier nog wel iets te vinden . Het aanbrengen 
van ruggen kan soms nieuwe resonanties opleveren, die nog hinderlijker kunnen zijn dan de oorspron
kelijke . 

c. Het kiezen van materiaal met een grotere inwendige demping. Vooral bij kunststoffen is hiermede 
wel wat te bereiken, hoewel de eisen van vormgeving, stevigheid en veiligheid de keuze vaak wel be
perken. Onder de wandmaterialen met hoge inwendige demping kan men ook rekenen de speciale 
plaatmaterialen, samengesteld uit twee lagen metaal, op elkaar gehouden door een visco-elastische 
tussenlaag. 
Voorbeelden van dit soort materiaal heb ik hier liggen en kunt u straks bekijken. 

d. Vooral bij dunne metalen wanden, staalplaat bijvoorbeeld, zoals toegepast worden bij stofzuigers en 
wasmachines, is de demping van de wand tegen trillingen, vrijwel afwezig . Om hier het trillen tegen 
te gaan, is het vaak voldoende, de wand te bekleden met een materiaal met hoge inwendige demping. 
Dit bekleden kan gebeuren door opplakken van zelfklevende dempingsplaat of door opspuiten of 
apkwasten van speciale materialen. Het effekt van zo'n behandeling is meestal erg groot. Om u een 
idee te geven van de demping, die hiermede te bereiken is, zal ik achtereenvolgens slaan op drie 
identieke stukken staalplaat. De eerste is niet behandeld, de tweede is beplakt met zelfklevende 
dempingsplaat, de laatste bespoten met een twee-componentenhars welke als vulstof een gemalen 
vermiculiet-schuim bevat, een minerale stof met erg grote inwendige demping. Het derde punt van 
ons lijstje van 9 mogelijkheden is hiermede dan behandeld. 

4 . Als vierde punt komen we tot : 

96 

Voldoende isolatie in de vlakken van het huis. 
Oe geluidsisolatie van een enkelvoudige wand wordt bepaald door de massa per oppervlakte-eenheid . 
Hoe zwaarder de wand, des te groter de isolatie tegen geluid. In de praktijk van de apparatenbouw 
wordt het wandgewicht bepaald door de materiaalkeuze: plaatstaal, thermoharder of thermoplaat, en 
de dikte. 



Het toelaatbaar gewicht, de grondstoffenprijs, de technische mogelijkheden van verwerking enerzijds, 
de mechanische sterkte en de elektrische veiligheid anderzijds vormen meestal de criteria, waardoor de 
wanddikte is bepaald. Dubbele wanden, te vergelijken met spouwmuren in de bouw, kunnen een veel 
grotere isolatie geven, maar zijn meestal niet toepasbaar wegens de hoge kosten en de meerdere ruimte 
welke ze innemen. Slechts als in de konstruktie de dubbele wand meerdere funkties kan krijgen, zoals 
soms bij de ophanging van het compressor-aggregaat in een stofzuigerhuis, kan van de gunstige isolatie 
dankbaar gebruik worden gemaakt. 

5. Het vermijden van onnodige openingen in het huis van het apparaat. 
ledere opening in het huis geeft in feite een geweldige vergroting van het oppervlak, waarmee trillingen 
in de lucht buiten het apparaat worden opgewekt. Immers, door de openingen in het huis komen alle 
trillende onderdelen in het inwendige van het apparaat in open verbinding te staan met de lucht, welke 
buiten het apparaat aanwezig is. Ook geluiden, welke binnen in het apparaat ontstaan d.oor vonkover
slag of door sterke luchtstromingen, kunnen door de openingen makkelijk naar buiten treden. 
De lawaaibronnen dus zo goed mogelijk verpakken is een eerste eis. Niet alleen openingen, maar ook 
dunne plekken in een huiswand, deksels van licht materiaal, kieren tussen huishelften vormen een 
akoestisch lek. Slecht sluitende huishelften geven vaak ook nog aanleiding tot kontakt resonanties, 
een soort beperkt rammelen en klepperen, wat vaak een erg hinderlijke lawaaibron vormt. 

6. Beperken van vonkoverslag. 
Vonkoverslag geeft een vaak onregelmatig knetterend geluid, dat door de meeste leken, als het te sterk 
hoorbaar is, als heel kwalijk wordt ervaren. Men krijgt het idee van slechte kwaliteit en zelfs van gevaar. 
Dit hoorbare vonken treedt vaak op bij schakelaars, maar ook het vonken van koolborstels op de 
collector van een elektromotor kan erg hinderlijk zijn. Weliswaar zal de voor radio en T .V. vereiste 
ontstoring het vonklawaai vaak wel gunstig beïnvloeden, wonderen moet u hier toch ook weer niet van 
verwachten. De echte remedie zal gezocht moeten worden in het elektrisch ontwerp van het apparaat. 

7. Ventilatorlawaai. 
Ventilatoren komen we in allerlei apparaten tegen. Soms is de ventilator zelf het hoofdbestanddeel van 
het apparaat, zoals bij tafel- en raamventilatoren, luchtbevochtigers en afzuigkappen voor de keuken. 
Maar ook minder in 'toog lopend bij stofzuigers, haardrogers, als koelventilator voor de motor in elek
trisch handgereedschap, of voor de geforceerde koeling van de condensor van diepvrieskisten. Waar geen 
groot drukverschil gevraagd wordt tussen zuig- en perskant, verdient de axiaalventilator, de propeller, 
sterk de voorkeur boven de centrifugaalventilator. Erg gunstig komen de trommelventilatoren naar vo
ren door de lage omtreksnelheid en de geringe luchtsnelheden, waardoor slechts weinig geluid wordt 
uitgestraald. Erg ongunstig zijn in dit verband de meeste stofzuigercompressoren, vooral die met hoog 
rendement en grote opvoerhoogte. De zeer hoge omtreksnelheden, soms tot 200 meter per seconde, 
geven aanleiding tot oorverdovende giltonen met frequenties, welke gelijk zijn aan het produkt van 
aantal schoepen per wiel en aantal omwentelingen per seconde. Bij 6 tot 8 schoepen en een motor
toerental van 21000 omwentelingen per minuut wordt deze frequentie 2100 tot 2800 Hertz en ligt 
daarmee juist in het gebied waar ons oor erg gevoelig is. De variaties in toerental tengevolge van de 
wisselende belasting van de seriemotor bij het zuigen van het tapijt zijn bovendien oorzaak van een 
ergerlijk huilen van deze giltonen, een steeds veranderen van de frequenties, waardoor de hinderlijkheid 
alleen nog maar veel groter wordt. 

De laatste tijd wordt door sommige fabrikanten gezocht naar oplossingen, waarbij àf het aantal schoe
pen vele malen groter wordt, àf het toerental opgevoerd wordt tot bijvoorbeeld 45000 omw/min of 
hoger. Vooral een kombinatie van deze twee gedachten kan leiden tot een kompressor, waarbij de 
frequenties van de schoep-giltonen ruim boven de 18000 Hertz komen te liggen en daardoor niet meer 
hoorbaar zijn. 

Bij koelventilatoren op seriemotoren, zoals in handmixers, handboormachines e.d., moet altijd een 
axiaalventilator gebruikt worden. Immers, de motor zal bij hoge belasting een laag toerental gaan 
draaien en dat juist bij maximale warmteontwikkeling. De fan moet dan voldoende koellucht aanvoe
ren. Bij vrijwel onbelast draaien zal de warmteontwikkeling in de motor gering zijn, het toerental van 
de seriemotor sterk oplopen. De luchtopbrengst van een centrifugaalventilator zal bij toenemend 
toerental veel sneller stijgen dan die van een axiaalfan. En we hebben nu juist weinig koeling nodig. 
Al die extra lucht, dus veel grotere luchtsnelheden door poorten zal resulteren in enorm veel, onnodig 
lawaai. En zo komen we vanzelf aan het 8ste punt van ons lijstje. 
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8. Goede geleiding van luchtstromingen. 
Als een luchtstroom plotseling van richting moet veranderen, of de snelheid plotseling verandert door 
een te scherpe doorsnedeverandering, kunnen gemakkelijk wervelingen ontstaan, waardoor vaak heel 
veel en heel onaangenaam geluid ontstaat. De aard van dit lawaai kan variëren van rommelen of ruisen 
tot fluiten. Goede richtingsgeleiding, goed gekonstrueerde lucht in- en uitstroomopeningen, vooral g·een 
hoge luchtsnelheden, zijn voorwaarden om dit soort lawaai te beperken. Natuurlijk zijn ook hier de 
afmetingen en vormgeving van het apparaat vaak in strijd met de zojuist genoemde voorwaarden. Ook 
hier zal vanaf het eerste begin een goed overleg tussen ontwerper, vormgever en verkoper nodig zijn om 
tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. 

9. Absorberen van geluid, vóór het door openingen naar buiten kan treden. 
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Als we dan toch openingen in het apparaat moeten hebben en vooral als hierdoor lucht met hoge snel
heid wordt gejaagd en als, zoals bij stofzuigers, deze lucht al besmet is met extreem lawaai, dan kunnen 
we slechts trachten dat lawaai binnen het apparaat te houden door de luchtwegen zo lang mogelijk te 
maken. De lucht kan door verschillende schotten, vaak van karton, vele malen heen en weer gestuurd 
worden. Kunnen we dan in deze lange luchtwegen ook nog absorptiemateriaal aanbrengen in de vorm 
van speciaal schuimplastic, dan kan veellawaai voorkomen worden, vooral in de juist zo hinderlijke 
frequenties van 2000 tot 4000 Hertz. 

Uit het grote aantal punten, in het voorafgaande opgesomd, blijkt wel hoe moeilijk het is, bij voorbaat 
een lawaai-arme kanstructie te ontwerpen . Er zal immers altijd wel op één, ja meestal op vele van deze 
punten een concessie moeten worden gedaan ten behoeve van andere belangrijke eigenschappen, waar
over het apparaat moet beschikken. En hoe lawaaibewust men tegenwoordig ook aan het worden is, 
prijs, prestatie- of typeplaatjevermogen en vormgeving blijken vaak onoverkomelijke bezwaren op te 

leveren. Tot natuurlijk de verkoop achterblijft bij de verwachtingen : dan is het lawaai vaak de zondebok. 

We hebben het tot nu toe steeds gehad over het ontwerp. Maar natuurlijk is alléén een goed ontwerp 
niet voldoende. Ook in de produktie moet steeds met zorg gewerkt worden. Slordige montage, losse 
onderdelen, slecht balanceren van rotoren, het zijn allemaal oorzaken van lawaai . En als dan het pro
dukt gereed is en bij de klant wordt afgeleverd, is een goede plaatsing, vooral ook bij raamventilatoren 
en wasemafzuigkappen, heel belangrijk. Nog te vaak is de handelaar zijn belangstelling voor de belangen 
van zijn klant kwijt, zodra de koop gesloten is. De aflevering is dan nog een noodzakelijk kwaad . En al 
is deze cursus dan volgens zijn naam beperkt tot de werktuigkundige sector, er zijn toch nog enkele 
aspecten, die mijns inziens niet ongezegd mogen blijven. 

Allereerst noem ik dan het feit, dat de meeste apparaten waarover we hier spreken, in de woningen ge
bruikt worden. De lawaai-overlast door huishoudelijke apparaten mag dan ook niet uitsluitend de kon
strukteursen fabrikanten van deze apparaten in de schoenen worden geschoven. Wij hebben in Neder
land voorschriften voor de geluidsisolatie in woningen, welke al sterk verouderd zijn . Maar het ergste 
is, dat zelfs aan deze, veel te lichte normen, vrijwel geen architect of bouwer zich houdt. Nog onlangs 
vroeg mij iemand wat hij doen moest, om de gehorigheid tussen zijn woning en die van de buurman te 
beperken. Het betrof hier nieuwe, dure landhuizen, twee onder één kap, waarbij de woonkamers aan 
elkaar grenzen en gescheiden zijn door een spouwmuur. In beide helften van de spouwmuur waren ver
zonken wandkontaktdozen en schakelaars aangebracht. Op deze plaatsen waren gewoon stenen wegge
laten. Zo lek waren deze plaatsen voor geluid, dat het leek, alsof er luidsprekerties in de muur zaten, 
waaruit het dagelijks gebeuren bij de buren te beluisteren was. En die buurvrouw, 3 huizen ver, met 
rinkelende kopjes in de kast, weet u nog wel, die klaagde natuurlijk over die slechte wasmachine. 
Maar dat de architect hier in Eindhoven, want daar was het, de betonvloer van de bovenverdieping liet 
doorlopen door een lange rij van woningen, waardoor op zich vrij onschuldige trillingen over grote af
standen waarneembaar werden, daar praat niemand over. Vaatwasautomaten zullen nooit geruisloos 
te maken zijn. Lang niet. Maar de moderne architect ontwerpt, door de mode gedreven, een prachtige 
open systeemkeuken als hoek in het grote woonvertrek, en daarin hoort zo'n vaatwasser, zeker in de 

heel dure bungalow. 

En tenslotte zullen wij ook zelf, als gebruiker, ons bewust moeten zijn van de overlast die wij anderen 
kunnen aandoen met onze huishoudelijke apparaten. Juist met die slecht geisoleerde flatwoning zullen 
we er aan moeten denken, de lawaaierigste karweitjes in de huishouding niet te doen op tijden dat onze 
medemensen rust nodig hebben. Vooral bij het verstoren van de nachtrust kan men in de t egenwoordige 
tijd al spreken van misbruik van de toch zo nuttige huishoudel ijke apparaten. 



Wij. fabrikanten, moeten apparaten ontwerpen en bouwen, die ten aanzien van het geluid aan redelijk 

te stellen eisen moeten voldoen. 

Architecten en uitvoerders moeten woningen afleveren waarin zulke redelijk goede apparaten zonder 

problemen gebruikt kunnen worden . 

Wij allen, de gebruikers, wij zullen de beschaving moeten aannemen om onze medemensen te ontzien, 
om geen onnodige ergernis en spanning op te wekken door het gebruik dat wij van onze apparaten ma

ken . 
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OVERZICHT VAN Wf"'TELIJKE MAATREGELEN TEGEN LAWAAI VAN VOERTUIGEN, WERK
TUIGEN, INSTALLATIES EN APPARATEN IN NEDERLAND 

door R. Alofsen ing., Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne 

Aan mij is een taak toebedeeld die, als ik de tekst van de opdracht woordelijk zou volgen, zou kunnen uit
monden in een droge opsomming van een aantal wetsartikelen. 

Ik heb daarom deze tekst maar niet te letterlijk genomen en min of meer vertaald in: 

Oe technische mogelijkheden voortvloeiende uit de wettelijke maatregelen tegen lawaai van voertuigen, 
werktuigen enz. 

Deze ombuiging ontslaat mij niet van de noodzaak toch enige woorden te wijden aan de verschillende ons 
thans bij de lawaaibestrijding ten dienste staande wetten. 
De Overheid (Rijk, Provincie, Gemeente) heeft bij de lawaaibestrijding een belangrijke taak te vervullen. 
Wat is nu deze taak? 
Technisch gezien zijn wij. naar ik meen, in staat om in vrijwel alle gevallen de voorzieningen te ontwerpen 
en te construeren, waardoor te hoge lawaainiveaus kunnen worden vermeden. 
Maar is ook een ieder bereid, zo maar uit vrije wil de zo noodzakelijke voorzieningen te treffen? 
De praktijk heeft geleerd dat dit niet het geval is. 
Indien de maatregelen rechtstreeks tot een produktieverhoging aanleiding zouden geven, zou er niets aan 
de hand zijn, maar daar dit zich onder meer bij de lawaaibestrijding minder duidelijk manifesteert, is er 
een zekere dwang nodig. Bovendien is het uit billijkheidsoverweging nodig, dat dergelijke maatregelen door 
een ieder worden getroffen. 
De taak der Overheid is om de lawaaibestrijding te stimuleren, te sturen en te reguleren. 
Zo moet deze Overheid : 
1 e. de spelregels aangeven; 
2e. er op toezien dat deze spelregels voor iedereen gelden en 
3e. er op toezien dat de spelregels ook door iedereen worden nageleefd. 
Als middel staat deze Overheid hierbij de besturende- en wetgevende bevoegdheid ten dienste. 
Als ambtenaar enig chauvinisme ten toon spreidend, moet ik zeggen dat in ons land de Overheid van de zo 
juist genoemde wetgevende bevoegdheid, waar het de bestrijding van lawaai betreft, in een vroeg stadium 
gebruik heeft gemaakt. 
Over een aantal spelregels hebben wij thans de beschikking. Indien wij de balans opmaken van de wetten 
en verordeningen waarin meer of minder stringente bepalingen voorkomen welke kunnen worden gehan
teerd ter bestrijding van lawaai, dan komen wij tot een respectabel aantal. 
Het beschikbare "wettelijk gereedschap" nader groeperend is dit 
1e. Algemeen gericht (wetboek van strafrecht, zondagswet, politieverordening) ; 
2e. Industrie gericht (hinderwet, veiligheidswet, veiligheidsbesluit); 
3e. Verkeer gericht : a. wegverkeer (wegenverkeersreglement, reglement verkeerstekens en verkeersregels); 

b. luchtverkeer (luchtvaartwet, luchtvaartreglement); 
4e. Woningbouw gericht (modelbouw-verordening N .1 070). 
Dit grote assortiment wettelijke mogelijkheden zou de verwachting kunnen wekken dat het wel goed is ge
steld met de lawaaibestrijding in ons land. Maar hoe komt het dan dat wij toch dagelijks worden geconfron
teerd met hoge en mitsdien onaanvaardbare lawaainiveaus? Is dit te wijten aan het feit dat de mogelijk
heden welke verschillende wetten en verordeningen bieden onvoldoende worden gebruikt? 
Zijn de wettelijke mogelijkheden ontoereikend? 
Is de controle op de naleving der bepalingen onvoldoende? 
Ik zal trachten aan de hand van de thans vigerende wetten en verordeningen een antwoord op deze vragen 
te geven, daarbij de eerdergenoemde groepsindeling aanhoudend. 
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ad 1 Algemeen gericht 

a. Wetboek van Strafrecht 
art. 142 Hij. die opzettelijk door valse alarmkreten of signalen de rust verstoort, wordt 

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee weken of een geldboete van 
ten hoogste honderdentwintig gulden. 

art . 431 Met een geldboete van ten hoogste dertig gulden wordt gestraft, hij die rumoer 
of burengerucht verwekt, waardoor de nachtrust kan worden verstoord. 

b. Zondagswet 
art . 2, lid 1 

art . 3, lid 1 

Het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken ...... zonder strikte 
noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehin
derd. 
Het is verboden op zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken dat 
op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar 
is. 

c. Algemene Politieverordening (a.p.v.) 
Vrijwel elke gemeente beschikt over een politieverordening. Een dergelijke verordening is geba
seerd op de Gemeentewet. 
De inhoud van een dergelijke verordening kan van gemeente tot gemeente verschillen . Uniformi
teit is er dus op dit moment niet. Wel ligt het, naar mij onlangs ter ore kwam, in de bedoel ing dat 
zeer binnenkort een commissie zal starten om een uniforme politieverordening te ontwerpen (een 
model algemene politieverordening, naar analogie van de model -bouwverordening). 
In een dergelijke verordening kunnen en zullen zeker bepalingen worden opgenomen welke zijn 
gericht op de lawaaibestrijding. 
Reeds heeft een aantal gemeenten in de plaatselijke a.p.v. artikelen gewijd aan de lawaaibestrijding. 

ad 2 Industrie gericht 

a. De Hinderwet, ter bescherming van de omgeving tegen o.a. een te hoog geluidniveau van een indu
striële bezigheid. 

b. De Veiligheidswet, het Veiligheidsbesluit ter bescherming van de werknemer tegen te hoge scha
delijke of hinderlijke niveaus binnen de industrie. 
Tot voor kort (vóór de oprichting van een afzonderlijk Mïnisterie van Volksgezondheid en Milieu
hygiëne in medio 1971) berustte de uitvoering van beide wetten bij de Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid . Thans, sedert de splitsing van het oude ministerie in een Ministerie van So
ciale Zaken en een Ministerie van VolksgezondtJeid en Milieuhygiëne, zijn de verantwoordelijk
heden ook gesplitst. 
De Hinderwet behoort tot het nieuwe Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Veiligheidswet behoort tot het Ministerie van 
Sociale Zaken. 

ad a. Hinderwet 

Deze wet, welke in zijn oorspronkelijke vorm dateert van 1875 is erop gericht, gevaar, schade 
en hinder, welke een industrie (inrichting) voor zijn omgeving zou kunnen betekenen , te 
voorkomen . 
De wetgever heeft getracht dat te bereiken door de oprichting van een bedrijf aan een ver
gunning te binden. In die wet is imperatief vermeld : 
art . 21id 1: Het is verboden inrichtingen, welke daarbu iten gevaar, schade of hinder kunnen 

veroorzaken, zonder vergunning op te richten, in werking te brengen en te 
houden, uit te breiden of te wijzigen . 

Aan een dergelijke vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden, waarin, zo dit 
enigszins mogelijk is, exact moet zijn omschreven, welke voorzieningen moeten worden 
uitgevoerd of welke maatregelen moeten zijn genomen om gevaar, schade en hinder te voor
komen. 

De primaire uitvoering dezer wet is in handen van de lokale overheid, Burgemeester en Wet
houders. 
Zo worden de vergunningen behoudens enkele uitzonderingen door de lokale overheid af
gegeven. 
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Voor het ontwerpen van de voorzieningen en eventuele voorwaarden kunnen B. en W. zich 
laten bijstaan door de Inspekteur voor de hygiëne van het milieu (van het Ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne) en het districtshoofd van de Arbeidsinspectie (van het 
Ministerie van Sociale Zaken). 
Uiteraard behoeft een dergelijke vergunning niet zonder meer door het bedrijf dan wel door 
de omwonenden te worden aanvaard. In de Hinderwet is een beroepsmogelijkheid ingebouwd. 
Het bedrijf kan, indien het meent dat de vergunningverlenende instantie te extreme voor
zieningen heeft verlangd, of de omwonenden, indien zij menen dat de verlangde voorzie
ningen nog onvoldoende zijn, via de gemeente een beroepschrift indienen, gericht tot de 
Koningin . 
Het eindoordeel over de vergunning wordt dan uitgesproken door de Kroon, nadat de Raad 

van State advies heeft uitgebracht over de zaak. 
U ziet, de wetgever heeft er voor gezorgd. dat de rechtszekerheid is gewaarborgd en dat ie
der aan zijn trekken komt. 
Ik vertelde u al : 
De Hinderwet is bedoeld om gevaar, schade en hinder te voorkomen. De huidige wet, zoals 
ook zijn voorganger van 1875 biedt de mogelijkheid om de lawaaihinder veroorzaakt door 
een groot aantal industriële activiteiten te bestrijden. (De activiteiten zijn in een op grond 
van de Hinderwet uitgevaardigd besluit nauwkeurig omschreven en genoemd). 
Van de mogelijkheid om de omgeving van industrieën te beschermen tegen geluidoverlast 
is sedert de Tweede Wereldoorlog in toenemende mate gebruik gemaakt. 
Omdat de vergunningverlening in hoofdzaak een gemeentelijke aangelegenheid is, zou kun
nen worden verwacht, dat zich een grote differentiatie voordoet bij de beoordeling van 
gelijke inrichtingen door de verschillende gemeenten. Dit blijkt althans de laatste jaren in 
de praktijk mee te vallen. 
Zo zijn er het districtshoofd van de Arbeidsinspectie en de inspekteur voor de hygiëne van 
het milieu, waar de gemeente en in het bijzonder de technische diensten ingevolge de Hinder
wet kontakt mee kunnen opnemen. Hierdoor wordt een meer uniforme beoordeling zeker 
bevorderd. 
Bovendien zijn vele gemeentelijke technische diensten lid van de Hinderwet- en Bouwtoe
zichtvereniging. Deze vereniging beschikt over een adviesbureau. Voorts tracht de vereni
ging door middel van een losbladig handboek, waar voor de diverse vergunningplichtige 
inrichtingen de algemeen gebruikelijke voorzieningen als voorwaarden in zijn opgenomen, 
uniforme voorlichting te geven. 
Ook kunnen de gemeenten een beroep doen op het technisch adviesbureau van de Vereni
ging van Nederlandse Gemeenten. Tenslotte kunnen uitspraken van de Kroon aangaande 
hinderwetberoepzaken objektivering in de beoordeling van bepaalde problemen bevorderen. 
Wel blijkt het in de praktijk bijzonder moeilijk te zijn, vooral voor technisch ingewikkelde 
industrieën, de vereiste hinderwetvergunning tijdig te verlenen. Ik bedoel hiermede, dat de 
vergunning nog niet is verleend voordat het bedrijf in werking is. De oorzaak hiervan is, dat 

een verzoek om vergunning vergezeld moet gaan van een exacte opgave van hetgeen zal 
worden opgesteld, enz. enz. Immers, aan de hand van deze gegevens moet het Gemeente
bestuur de noodzakelijke voorzieningen ontwerpen . 
Deze situatie schept een niet te aanvaarden spanning tussen de wet en de praktijk. 
Immers, de inrichting kan al in vol bedrijf zijn , terwijl nog niet vast staat, welke voorzienin
gen , onder andere ter voorkoming van lawaaihinder, moeten worden getroffen. Ja, zelfs of 
een vergunning wel kan worden verstrekt. 
Ik herinner mij een geval, dat naast een meelfabriek een parfumfabriek was opgericht. De 
parfumfabriek werd, voordat de vergunning was verleend, officieel door een lid van het 
Koninklijk Huis geopend. Helaas slechts voor korte tijd . De vergunning moest worden ge
weigerd, weliswaar niet in verband met lawaaihinder, maar door de inwerking van de parfum 
op het meel. De parfumfabriek moest verdwijnen. Dit zijn natuurlijk weinig aanlokkelijke 
geschiedenissen, die moeten worden vermeden. 
Ik ben van mening, dat een industrie welke zich in een bepaald gebied wil vestigen, het 
recht heeft vooraf in een zo vroeg mogelijk stadium van de overheid te weten (onder meer) 
welke geluideisen zullen gelden. 
De industrie zal echter haar plannen - zover mogelijk uitgewerkt- aan de overheid moe
ten aanbieden, zodat deze een goede basis heeft om inzicht te verkrijgen in de technologie 
van het bedrijf . Het geheel moet een gefundeerd oordeel van de overheid mogelijk maken. 



Er is een werkgroep ingesteld, die belast is met de voorbereiding van een wijziging en mo
dernisering van de hinderwet in die zin, dat de nu bestaande discrepantie tussen wet en 
praktijk wordt geëlimineerd. 
De resultaten dezer werkgroep zullen zeker uitmonden in een verbeterde versie van de oude 
Hinderwet, aangepast aao de praktijk, speciaal als het gaat om ingewikkelde industrieën 
(bijv. petrochemische en andere chemische industrieën). 
Hierop vooruitlopend is bij ministerieel rondschrijven aan alle Provinciale en Gemeente
besturen reeds op 17 maart 1971 in overweging gegeven door een tijdelijke vergunning 
deze, eerder genoemde, spanningen te vermijden, óf te verminderen. Dit uiteraard alleen 
nadat er met voldoende zekerheid kan worden gezegd dat het bedrijf op de gevraagde plaats 
kan worden aanvaard. Het zal bepaald niet zo zijn, dat de overheid het ontwerpbureau van 
de industrie wordt. De overheid zal na voldoende informatie, de richtlijnen moeten aange
ven. De industrie zal zelf moeten nagaan, in overleg met die overheid, of en zo ja, op welke 
wijze aan de eisen kan worden voldaan. 
U ziet, de richtlijnen (normen) zijn van fundamentele betekenis. 
De overheid hanteert voor het bepalen van de geluideisen in de industrie en in de omgeving 
daarvan, de aanbevelingen van de I.S.O. (International Organization for Standardization). 
Met betrekking tot het beoordelen van de hinder worden de !.S.O.-aanbevelingen nr 1996/ 
1971 aangehouden. 
Ook in het verleden is men voor het waarderen van geluidniveaus ten gevolge van de indu
strie in de omgeving steeds uitgegaan van de !.S.O.-aanbevelingen, toen nog in het ontwerp
stadium. Juist deze !.S.O.-aanbevelingen kunnen bewerkstelligen, dat een zo objectief mo
gelijk oordeel, over het al of niet hinderlijk zijn van het door de industrie verspreide geluid 
wordt uitgesproken. Voorheen was dit oordeel grotendeels afhankelijk van de waarneming 
en de waardering door de ambtenaar, belast met de voorbereiding van de vergunning. 
In de !.S.O.-aanbevelingen is aangegeven, op welke wijze het geboden industriegeluidniveau 
moet worden gemeten en gewaardeerd. Die waardering vindt als volgt plaats: 
Op het gemeten niveau worden korrekties toegepast. Die korrekties zijn afhankelijk van: 
1. het karakter van het geluid en 
2. de duur der blootstelling. 

Het karakter 

a. lmpulsgeluiden, zoals kloppen, hameren alsook duidelijk hoorbare zuivere tonen geven 
een extra hinderlijkheid en worden "bestraft" met een verhoging van 5dB(A) van het 
gemeten niveau; 

b. Met de duur der blootstelling moet in die zin rekening worden gehouden dat een bepaald 

geluid, dat slechts over een klein gedeelte van het etmaal, of periode daarvan, optreedt, 
als minder hinderlijk wordt ervaren dan wanneer het konstant aanwezig zou zijn. 

Een dergelijk geluid over een korte periode kan aanleiding zijn op het gemeten geluidniveau 
een verlagende correctie toe te passen. De grootte dezer verlaging is afhankelijk van de duur 
der blootstellingsperiode, omgerekend in percentages van een tijdsbestek van 8 uur. 
In de ! .S.O.-aanbevelingen zijn de waarden dezer verlagende correcties, afhankelijk van de 
blootstellingsduur, aangegeven. Het op deze wijze gecorrigeerde niveau moet nu worden ge
toetst aan een waarderingsniveau, eveneens nader omschreven in de !.S.O.-aanbevelingen. 
Het waarderingsniveau is op zich afhankelijk; 
1. van de periode van het etmaal, waarin de lawaaiblootstelling -plaatsvindt, 
2. en voorts van de aard -het karakter- van de omgeving en het gebied, waar het lawaai 

wordt waargenomen. 
De waarde van dit waarderingsniveau wordt nu verkregen door uit te gaan van een basis 
criterium en hierop correcties toe te passen welke afhankelijk zijn van genoemde omstan
digheden. In de !.S.O.-aanbevelingen is als basis criterium voor industriegeluid bij woningen 
aangegeven 35 à 45dB(A), buiten gemeten. Voor Nederland is dit basis criterium min of 
meer vastgelegd op 40dB(A). 
Ik zal u in het kort vertellen, waar deze 40dB(A) vandaan komt. 
Enige tijd geleden is door de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
aan de Gezondheidsraad verzocht een rapport samen te stellen over de stand van zaken 
met betrekking tot de lawaaibelasting in ons land. Voorts werd verzocht suggesties te doen 
aangaande de maatregelen welke zouden moeten worden getroffen om de milieubelasting 
door geluid zo goed mogelijk in de hand te houden. 

103 



104 

In het door de Gezondheidsraad uitgebrachte rapport is de aanbeveling gedaan als basis 
criterium voor industriegeluid aan te houden 40dB(A). Deze 40dB(A) is dus een min of 
meer"heilig'getal geworden. 
Hierop moeten worden toegepast de reeds eerder genoemde correcties met betrekking tot: 
1. de periode van het etmaal, waarin de lawaaiblootsteil ing plaatsvindt 
2. de aard - het karakter- der omgeving. 
Aan het dan verkregen criterium moet het gemeten en daarna gecorrigeerde niveau worden 
getoetst. Bij kennelijke overschrijding zijn voorzieningen nodig. 

Ik heb even kort de correcties genoemd, maar ik ben mij ervan bewust, dat hierbij moei
lijkheden zullen opdoemen. 
Niet bij die, welke moeten worden toegepast op het gemeten niveau, echter wel bij decor
recties op het basis criterium en juist die welke afhankelijk zijn van de aard, het karakter 
van de omgeving. Wij zitten hierbij met een stuk verleden dat bij grote, reeds jaren gevestig
de industrieën moeilijkheden geeft. 
Vroeger is bij de vaststelling van de plaats van industrieterreinen, bij het maken van bestem
mings-en streekplannen, weinig of geen rekening gehouden met de milieubelasting, welke 
van de te vestigen industrieën reëel kan worden verwacht. Men keek alleen maar naar de 
geografische ligging in verband met transport en de beschikbare arbeidsreserve. 
De erfenis is, dat onmiddellijk naast industrieën, geplaatst op daarvoor bestemde terreinen, 
woningen zijn verrezen of dat industriegebieden nabij woonwijken kwamen. Voorbeeld: 
Roermond en Hoogvliet. 

Op grond van de Hinderwet is de industrie verplicht de milieubelasting zover te beperken, 
dat in het woongebied aan de daarvoor geldende normen wordt voldaan. Het is niet zo dat 
voor een dergelijk woongebied dan plotseling de waardering "industriële omgeving" zal kun
nen gaan gelden. Vandaar een moeilijk oplosbaar probleem, dat alleen door bijzondere 
maatregelen (sanering etc.) uit de wereld is te helpen. 
Hetgeen in het verleden is verzuimd, moet ten aanzien van nieuwe vestigingen niet worden 
herhaald. 
Bij het creëren van nieuwe industrieterreinen zal, mijns inziens, de planoloog rekening 
moeten houden met het feit dat de merkbaarheid van een industrie niet ophoudt bij de 

grens van het terrein. ledere industriële bedrijvigheid brengt voor de naaste omgeving een 
verhoging van de milieubelasting mee. 
Wil men aan een gebied een industriële bestemming geven dan zal men deze zaak afhanke
lijk van de situatie, zoals die op dat moment is, moeten beoordelen. Dat wil zeggen: 
1. Bevindt zich reeds een woonkern in de nabijheid van het te creëren terrein, dan zal men 

moeten uitgaan van deze kern. Voor deze woonkern kan het geluidcriterium worden be
paald volgens de !.S.O.-aanbevelingen (eventueel door metingen nulniveau bepalen, het 
niveau dat gedurende 95% van de tijd aanwezig is). 
De norm op de grens van het industrieterrein moet eveneens worden vastgesteld aan de 
hand van de !.S.O.-aanbevelingen. Uit het verschil tussen het criterium en de norm, kan 
de afstand woongebied- industrieterrein worden afgeleid. 

2. Indien een industrieterrein wordt gecreëerd in een omgeving waar in de wijde omgeving 
geen woonkernen zijn te ontdekken, dan zal men in het bestemmingsplan of streekplan 
gelijktijdig met de bestemming van dit terrein, wederom uitgaande van de vast te stellen 
geluideis op de grens van het terrein, een zone-diepte moeten aangeven, waarbinnen nor
male woonbebouwing niet kan plaatsvinden. 
Eveneens moet de geluideis op de zonegrens worden opgegeven. Deze dient te worden 
vastgesteld aan de hand van een nulniveau-meting of door gebruik van het basis criterium 
met de correcties volgens de !.S.O.-aanbevelingen, zo mogelijk door beide. Uiteraard 
dient men, gezien de beperkte ruimte in ons land, de zonebreedte zo klein mogelijk te 
houden. 

Deze opzet betekent, zoals gezegd, dat de zone tussen grens industrieterrein en woongebied 
niet geschikt is voor normale woonbebouwing. 
Wel zijn er andere, minder gevoelige bestemmingen voor een dergelijke strook grond te be
denken. 
In deze zone is de geluidbelasting aflopend van maximaal bij de grens industrieterrein naar 
minimaal bij de grens woongebied. 



Doet zich het geval voor, dat in de omgeving van het te creëren industrieterrein in het zöne
gebied geen woonkernen, doch alleen verspreidliggende woningen zijn gelegen, dan zal men 
bij het vaststellen van het bestemmingsplan of streekplan en de daaruitvoortvloeiende ont
eigeningen en vergoedingen met deze panden zeker rekening moeten houden. Zoals gezegd. 
de belasting voor deze woningen is groter dan voor de normale woon bebouwing, daar is niet 
aan te ontkomen. 
Bij het vaststellen van de geluidseisen dient men ervan uit te gaan, dat de industrie al datgene 
doet wat technisch op dat moment mogelijk is. De "best practicabie means" dienen ook hier 
te gelden. 
De vast te stellen geluidseisen voor de grens van het industrieterrein en op de grens van de 
zöne zullen helaas nog niet de normen zijn die voor de incidentele industrie, welke zich gaat 
vestigen, zullen gelden. De waarden in geluidseisen genoemd mogen eerst worden bereikt, 
nadat het gehele industrieterrein bezet is. 
Elke te vestigen industrie kan dus slechts over een gedeelte van de "geluidruimte" beschikken. 
Veelal kan aan de hand van de geografische ligging van een bedrijf worden bepaald welke 
geluideisen voor de incidentele industrie kan gelden. Men zal steeds twee waarden moeten 
geven, één voor de grens van het eigen terrein en één op een bepaalde afstand uit de grens 
van dit terrein. 
Dat twee waarden worden gegeven is niet zo maar een gril. Immers, indien wij te maken 
hebben met een grote industriële vestiging, waarbinnen een sterke geluidbron aanwezig is, 

dan zou, afhankelijk van de plaats dezer bron, kunnen worden voldaan aan de geluideis, 
geldend op de grens van de industrievestiging, terwijl toch de lawaaibelasting tengevolge 
van deze bron, in het woongebied ontoelaatbaar hoog kan zijn. Zou men dus kunnen vol
doen aan de eis op de grens van het terrein, dan houdt dit geenszins in dat ook voldaan 
wordt aan de eis voor het woongebied. 

Voor reeds gevestigde (bestaande) industrieën ligt de situatie moeilijker. 
De industrieën zijn juichend binnengehaald, met achteraf alle nare gevolgen van dien. 
Er werd althans aan de lawaaibelasting weinig of geen aandacht besteed, tot op het moment 
dat de zaak in bedrijf ging. 
Bijzondere voorzieningen ter beperking van het geluid werden in eerste instantie niet door 
de overheid verlangd. Nu zit men achteraf met de narigheid. Toch zal binnen de technische 
mogelijkheden door de industrie al datgene moeten worden gedaan wat nodig is om het 
geluidniveau in de omgeving te verlagen, zodat zo goed mogelijk wordt voldaan aan de 
!.S.O.-aanbevelingen. 
De Hinderwet biedt de mogelijkheid dit af te dwingen. Voorts wijs ik in dit verband erop 
dat de Hinderwet in zijn huidige vorm geen eerstgeboorterecht kent. Komen er woningen 
bij een gevestigde industrie dan moet de industrie, formeel gezien, bloeden. 
Samenvattend ben ik van mening dat de industrie er recht op heeft, in een vroeg stadium, 
voordat zij zich gaat vestigen, van de overheid te vernemen, welke geluideisen zullen gelden. 
De industrie kan dan o.m. aan de hand van dit gegeven nagaan of het bedrijf op de gewenste 
plaats realiseerbaar is. De industrie moet de plannen uitwerken welke tot het voldoen aan 
de geluideis kunnen leiden. 
Zij blijft hiervoor verantwoordelijk. Wel zal nauw overleg met de overheid wenselijk, ja, 
nodig zijn. 
Alleen met het stellen van normen (eisen) zijn wij er niet. De overheid is verplicht na te 
gaan of aan de geluideisen wordt voldaan. 
Omgekeerd wil de industrie de zekerheid hebben dat de voorzieningen, welke zij heeft 
uitgevoerd om aan de geluideis te voldoen ook door de overheid worden aanvaard. 
Het is dan ook nodig dat de voorwaarden verbonden aan de Hinderwetvergunning duidelijk 
zijn, zodat iedereen weet (zowel de industrie als de omwonenden) waar hij aan toe is. Een 
voorwaarde moet op ieder moment controleerbaar zijn. 

Een geluidnorm in een voorwaarde zou erg doeltreffend zijn, mits hij onder alle omstandig
heden zou kunnen worden gecontroleerd en de uitslag dezer controle niet discutabel zou 
zijn . 
U zult het met mij eens zijn, juist bij geluid is dit een moeilijke zaak. 
De geluideis welke de industrie krijgt van de overheid moet, ik heb het reeds eerder betoogd, 
voor de industrie de basis zijn om de geluidbestrijdingsvoorzieningen te doen ontwerpen. 
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Aan de hand van de voor te leggen gegevens moet de vergunningverlenende instantie het 
projekt stap voor stap kunnen volgen. Na realisering van de onderdelen moet door metingen 
bij de bron, waarbij zo mogelijk een vertegenwoordiger van de overheid aanwezig zou moe
ten zijn, worden aangetoond, dat de berekende waarden overeenkomen met de meetresul
taten. 
De industrie zal hier, mijns inziens, zijn volle medewerking aan moeten verlenen. Zij zal 
daartoe zeker bereid zijn. Immers, naar ik aanneem, zullen er wel garantiebepalingen in het 
geding zijn, in verband met leveringen van machines en toestellen. 
Na realisering van het gehele projekt moet nogmaals gemeten worden om na te gaan of aan 
de door de overheid gestelde condities is voldaan. 
De metingen moeten op deskundige wijze plaats vinden onder standaard condities (weinig 
wind max. 5 m/sec., geen mist of inversie, geen sneeuw of bevroren grond enz. enz.) . Indien 
blijkt dat de zaak klopt, kunnen de voorzieningen, voor zover deze nog niet in de vergun
ningaanvrage waren vermeld, zo goed mogelijk omschreven in de voorwaarden worden op
genomen. Ik ben er mij van bewust, dat dit een moeizame weg is. Maar het vastleggen van 
bepaalde constructies en uitvoeringen biedt voor alle partijen een reëlere controlebasis dan 
een norm. Immers het controleren van een norm is afhankelijk van vele onvoorziene omstan
digheden. Het is een tijdrovende zaak en eist een bepaalde deskundigheid. Het is geen klok
kijken. Bovendien bent u niet de enige lawaaibron, uw buurman die natuurlijk in uw ogen 
verantwoordelijk is voor een te hoog niveau, zegt hetzelfde van u. Men komt er niet uit. 
Daarom is het belangrijk de voorzieningen, zodra daartoe de mogelijkheid bestaat, vast te 
leggen in voorwaarden (middelvoorwaarden) . Dit houdt geenszins in dat controle-metingen 
van de overheid achterwege zullen blijven. Ook de industrie zal wel blijvend op de hoogte 
willen zijn van de geluidbelasting, welke hij veroorzaakt, al was het alleen maar om in geval 
van klachten te kunnen aantonen, dat zij het niet was. 

ad b. Veiligheidswet (Veiligheidsbesluit) 

-De Veiligheidswet en het op deze wet gebaseerde Veiligheidsbesluit (art. 184) bieden thans 
alleen de mogelijkheid ter voorkoming van schadelijk of hinderlijk geluid en trillingen per
soonlijke beschuttingsmiddelen te verlangen. 
De werknemer is verplicht dit beschuttingsmiddel te gebruiken. 
Door een wijziging van de artikelen 7, 9 en 11 der Veiligheidswet wordt de mogelijkheid 
geopend om het Veiligheidsbesluit zó aan te vullen, dat zowel ten aanzien van het ontstaan 
(de machine zelf) als ten aanzien van de voortplanting (b.v. het gebouw) van schadelijk of 
hinderlijk geluid, voorzieningen kunnen worden geëist door het districtshoofd van de 
Arbeidsinspectie. Tevens kan in zo'n aanvulling de verblijfsduur op een arbeidsplaats met 
een ontoelaatbaar hoog geluidniveau, worden beperkt. 
De ontwerpen tot aanvulling van het Veiligheidsbesluit zijn vrijwel zover gereed, dat zij ter 
goedkeuring kunnen worden voorgelegd. 
Het ligt voor de hand, dat een bepaalde grenswaarde voor het ontoelaatbaar hoog niveau 
zal worden genoemd. 
De algemene tendens is hiervoor thans 90 dB (A) aan te houden. Deze waarde die alleen is 
gericht op geho'orschade, is aan de hoge kant. Er bestaat bij deze grenswaarde nog een reëel 
risico v0or gehoorschade, indien men continu 8 uur wordt blootgesteld aan een dergelijk 
niveau. Toch meen ik dat het, gezien de stand der techniek ten aanzien van de lawaaibe
strijding op dit moment reëel is, deze in feite te hoge waarde aan te houden, echter in het 
achterhoofd hebbende dat dit niveau stap voor stap teruggebracht moet worden tot- in
dien alleen rekening moet worden gehouden met gehoorschade- 80 dB (A). 
De constructeurs zullen er, mijns inziens, goed aan doen bij het ontwerpen van machines en 
toestellen , rekening te houden met deze eisen. Het niveau van de machines en toestellen zal 
dus zeker onder deze grenswaarde moeten liggen. 

ad 3 Verkeergericht 
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a. Wegverkeer 
- Met betrekking tot het wegverkeer zijn in het Wegenverkeersreglement bepalingen opgenomen 
gericht op het beperken van het getuidniveau van motorvoertuigen. 
In dit reglement is aangegeven dat de minister (van Verkeer en Waterstaat) het maximum toelaat
bare geluidniveau van deze voertuigen als ook dat van bromfietsen vaststelt. 



Laatstelijk op 27 mei 1971 stelde de minister deze niveaus- geldende voor motorvoertuigen 
waarvoor voor de eerste maal In Nederland een kentekenbewijs wordt aangevraagd -als volgt 
vast . 
Hierbij werd rekening gehouden met de richtlijn dienaangaande van de Raad van Europese ge
meenschappen dd. 6 febr. 1970. 

Voertuigcategorie 

Motorvoertuigen op minder dan 4 wielen. 
Motorvoertuigen op ten minste 4 wielen, ingericht voor het 
vervoer van niet meer dan 8 personen, de bestuurder daar
onder niet begrepen. 
Motorvoertuigen op ten minste 4 wielen, ingericht voor het 
vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder 
niet begrepen, met een maximum totaalgewicht van ten 
hoogste 3500 kg. 
Motorvoertuigen op ten minste 4 wielen, ingericht voor het 
vervoer van goederen, met een maximum totaalgewicht van 
ten hoogste 3500 kg. 
Motorvoertuigen op ten minste 4 wielen, ingericht voor het 
vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder 
niet begrepen, met een maximum totaalgewicht van meer 
dan 3500 kg. 
Motorvoertuigen op ten minste 4 wielen , ingericht voor het 
vervoer van goederen, met een maximum totaalgewicht van 
meer dan 3500 kg. 
Motorvoertuigen op ten minste 4 wielen, ingericht voor het 
vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder 
niet begrepen, met een motorvermogen van ten minste 200 DIN pk. 
Motorvoertuigen op ten minste 4 wielen, ingericht voor het 
vervoer van goederen, met een motorvermogen van ten minste 
200 DIN pk en een maximum totaalgewicht van meer dan 12.000 kg. 

Waarde in dB (A) 

82 

82 

84 

84 

89 

89 

91 

91 

De in de tabel opgenomen waarden mogen in bepaalde omstandigheden worden vermeerderd met 
2dB (A). 

Voor bromfietsen is het max. toelaatbare niveau sedert 5 augustus 1968 vastgesteld op 73 dB(A). 
Voorts is in dit reglement aangegeven dat de minister moet bepalen op welke wijze de sterkte van 
het geluid moet worden gemeten. 
Nu heeft de praktijk uitgewezen dat het zeer moeilijk is om, de vastgestelde meetmethodiek vol
gend, in het verkeer controlemetingen te verrichten teneinde te kunnen constateren of de brom
fiets nog voldoet aan de gestelde norm. 
Dit was de reden dat een daartoe ingestelde interdepartementale werkgroep van de minister op
dracht kreeg na te gaan op welke wijze (eenvoudig en effectief) het bromfietslawaai in het verkeer 
kan worden gecontroleerd. 
Thans heeft deze werkgroep advies uitgebracht over de te volgen meetmethodiek. 
De aangegeven methode, n.l. meten bij stilstand van de brommer, op korte afstand achter de 
uitlaat, heeft tot gevolg dat ook een nieuwe norm moet worden ingevoerd, equivalent aan de eer
der vastgestelde, welke echter gold voor andere meetomstandigheden (op 7 mafstand rijdend) . 
De metingen kunnen worden uitgevoerd met een eenvoudig meettoesteL 
Zeer binnenkort zal de politie kunnen beschikken over een aantal van deze meters, zodat dan de 
controle effectief kan worden doorgevoerd. 
Het I igt in de bedoeling ook de bestrijding van het lawaai van het overige verkeer in dezelfde 
geest ter hand te nemen. 

Voorts bevat het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens enige bepalingen over het geven 
van geluidsignalen. Tevens is vastgelegd dat de bestuurders van motorvoertuigen en bromfietsers 
geen onnodig geluid mogen veroorzaken. 
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b. Luchtverkeer 
Reeds enige jaren geleden werd door de Minister van Verkeer en Waterstaat een commissie inge
steld welke tot taak had wetsvoorstellen tot bestrijding van geluidhinder door vliegtuigen voor 
te bereiden. 
De werkzaamheden dezer commissie hebben ertoe geleid dat: 
1. de artikelen 2 en 76 van de Luchtvaartwet werden gewijzigd. 
2. de Regeling Toezicht Luchtvaart gebaseerd op de Luchtvaartwet recent werd gewijzigd 

(maart 1972). Door deze wijziging is het mogelijk geworden dat bij het beoordelen van de 
luchtwaardigheid van luchtvaartuigen tevens het geluidaspect wordt betrokken. Voorts opent 
de wijziging de mogelijkheid per ministerieel voorschrift de geluidhinder tengevolge van het 
proefdraaien van luchtvaartuigen op het luchtvaartterrein te beperken. 

3. het Luchtverkeersreglement, eveneens stoelend op de Luchtvaartwet, onlangs werd gewijzigd 
(april 1972). Deze wijziging behelst onder meer het verbod vluchten uit te voeren met snelhe
den groter dan de voortplantingssnelheid van het geluid, behoudens ontheffing. Voorts kan 
de Minister het opstijgen en landen van luchtvaartuigen- op luchtvaartterreinen- bepaalde 
perioden verbieden dan wel beperken indien te veel geluid zou worden geproduceerd. 

4. tenslotte heeft de commissie zich gezien haar taak bezig gehouden met het bestuderen van te 
nemen maatregelen tot bescherming tegen geluidhinder van omwonenden bij luchtvaartterrei
nen. 
Dit onderzoek heeft er toe geleid dat althans één hoofdstuk van de Luchtvaartwet geheel zal 
worden vervangen. 
Een basis-concept daartoe is thans gereed gekomen. 
Het u allen bekende en belangrijke rapport van de adviescommissie Geluidhinder door Vlieg
tuigen van juni 1967 (het "rapport Kosten") en de daarin genoemde geluidbelastingseenheden 
(Kosteneenheden) is de basis geweest voor de werkzaamheden tot wijziging van de Luchtvaart
wet. 

ad 4 Woningbouw gericht 
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a. de model-bouwverordening 

De model-bouwverordening, gegrond op de Woningwet, vermeldt in art. 382-3 dat de plaatselijke 
overheid kan optreden bij het bouwen en slopen, alsook bij het verrichten van grondwerk. 
Deze overheid kan het gebruik van een bepaald werktuig verbieden, dan wel t.a.v. dit werktuig 
gedurende een bepaald gedeelte van het etmaal een gebruiksverbod opleggen. 
Het is slechts een gebrekkige mogelijkheid. Bovendien is de bepaling zo gesteld dat "B. en W. 
maatregelen kunnen nemen". 
Voor zover mij bekend werd dan ook slechts weinig van de geboden gelegenheid tot lawaaibestrij
ding gebruik gemaakt. 
Aangaande de bouwkundige voorzieningen in woningen, gericht op de akoestische eisen, bevat de 
model-bouwverordening enige bepalingen. 
Deze zijn gebaseerd op de Nederlandse norm: "Geluidwering in woningen" N 1070, evenals de 

Voorschriften en Wenken van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 
Zo op het eerste gezicht een respectabel aantal spelregels, in wetten en verordeningen dan wel 
reglementen en besluiten en- zoals in het begin van mijn betoog reeds gezegd -: toch neemt de 
lawaaibelasting ontoelaatbaar ernstige vormen aan. 
Nu het antwoord op de drie aan het begin van mijn betoog gestelde vragen n.l.: 
worden de beschikbare mogelijkheden onvoldoende gebruikt? 
zijn de mogelijkheden onvoldoende? 
is de controle onvoldoende? 
Alle drie factoren spelen mijns inziens een rol. Zo is de controle op de wettelijke bepalingen in 
het verleden niet steeds optimaal geweest, terwijl anderzijds de overheden onvoldoende uitput
tend van de beschikbare wettelijkemogelijkheden gebruik hebben gemaakt. 
Daarin is de laatste jaren in gunstige zin verandering gekomen: 
De Hinderwet wordt, mede door de voorlichting van de Hinderwet- en Bouwtoezichtvereniging 
en de druk van de Rijksoverheid op de lagere overheden, stringenter toegepast. Zoals reeds gezegd, 
de controle op de naleving van verkeerslawaai zal, althans voor een groep weggebruikers, binnen
kort op een behoorlijke schaal kunnen starten. 
Voorts zijn er nog zeer vele bronnen welke nu nog ongestraft lawaai kunnen produceren omdat 
de wettelijke bevoegdheid om op te treden ontbreekt. 



In het eerder aangehaalde rapport van de Gezondheidsraad werden ter beteugeling van de geluid
hinder aanbevelingen gedaan. 
Deze aanbevelingen heeft de Rij ksoverheid zeker ter harte genomen. 
Reeds enige tijd geleden is een departementale werkgroep gestart met het ontwerpen van een 
Geluidhinderwet. 
De opzet zal zijn dat deze wet gebieden gaat bestrijken waarvoor op grond van de bestaande 
wetgeving nog geen of onvoldoende bepalingen van kracht zijn. 
Bovendien zullen daarvoor in aanmerking komende bestaande wetten zo mogelijk worden uitge
breid met bepalingen welke specifiek gericht zullen zijn op de lawaaibestrijding. 
Bij enige wetten is dit reeds gerealiseerd (Luchtvaartwet). 
Voor andere ligt de problematiek, mede gezien onze verbintenis met de E.E.G., iets moeilijker. 
Toch zullen ook ten aanzien van de hier bedoelde lawaaibronnen (machines en toestellen gebruikt 
binnen de industrie) zo mogelijk door aanpassing van de Wet Gevaarlijke Werktuigen de spelregels 
moeten worden opgesteld. 
Reeds is een kleine groep met een daarop gericht onderzoek begonnen. 
Tenslotte merk ik op dat de lawaaibestrijding raakvlakken heeft met alle departementen. 
Daarom is een coördinerende commissie in het leven geroepen waarin de lawaaiproblemen aan de 
orde worden gebracht. 
In deze Interdepartementale Commissie Geluidhinder (I.C.G.) zijn alle ministeries vertegenwoor
digd. Gezien de taak toebedeeld aan de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, berusten 
het voorzitterschap en het secretariaat bij dit ministerie. 
Ik heb getracht u een inzicht te geven omtrent de bemoeienis welke de overheid heeft bij het be
strijden van ontoelaatbaar hoge geluidniveaus. 
Het is bepaald niet uitputtend, daarvoor is deze taak te veelomvattend en de toegemeten tijd te 
kort. 
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ENKELE PRAKTIJKVOORBEELDEN VAN LAWAAIBESTRIJDING 

door ir 8. van Steenbrugge, Technisch Physische Dienst TNO-TH Delft 

Samenvatting 
In deze voordracht zullen enkele voorbeelden behandeld worden waarbij met succes belangrijke bronnen 
van industrieel geluid in sterkte zijn gereduceerd. Dit betreft: afblaasgeluid en geluid, afgestraald door 
leidingen. 
Van deze voorbeelden zal zo veel mogelijk de basis-problematiek besproken worden, de gevolgde gedrags
lijn bij de pogingen om tot lawaaivermindering te komen, benevens de bereikte resultaten. 

Inleiding 
Het onderwerp van deze voordracht luidt: Enkele praktijkvoorbeelden van lawaaibestrijd ing. Met een derge
lijk onderwerp in het raam van een driedaagse cursus over lawaai en lawaaibestrijding moet men zonder 
inleiding met de deur in huis kunnen vallen. Niettemin wil ik, alvorens tot de te bespreken onderwerpen 
te komen, enkele opmerkingen vooraf maken. In de eerste plaats het volgende: 
Wanneer in een voorbeeld getoond wordt in welke mate door het treffen van voorzieningen het door een 
geluidbron geproduceerde geluid is gereduceerd, kan de vraag rijzen: "Was dit nu genoeg of niet, of wellicht 
zelfs meer dan nodig was? " Een dergelijke vraag is des te begrijpelijker in het licht van de voordracht van 
de heer Alofsen. Bij de te behandelen voorbeelden zal op deze vraag niet worden ingegaan, we beperken 
ons daarbij tot de technische aspecten. Dit wil echter niet zeggen dat deze kwestie in het desbetreffende 
geval niet aan de orde isgeweest.Aan elke actie tot lawaaibeperking ligt een beoordeling van de noodzaak 
ten grondslag. Men moet er echter wel om denken dat voorzieningen vaak slechts ten dele "pasklaar" ge
maakt kunnen worden. Indien, om een voorbeeld te noemen, een staaf 10 cm te lang is, kan men er zo 
veel afzagen dat precies de juiste lengte overblijft. Maakt een machine 10 dB te veel lawaai dan kan men 
er een kast omheen plaatsen; indien dit technisch mogelijk is. De samenstelling van een kast wordt echter 
in belangrijke mate mede bepaald door constructieve overwegingen, waardoor het effect wellicht 20 dB 
is in plaats van de gevraagde 10 dB. In het uitvoerend stadium is de keuzemogelijkheid van voorzieningen 
steeds beperkt, hetgeen z'n weerslag vindt in de resultaten. Niettemin zal in elk nieuw geval een zorgvuldig 
afwegen van de mogelijkheden moeten plaats hebben om, niet alleen akoestisch gezien maar ook ten aan
zien van de technische mogelijkheden, effect op bediening en onderhoud, plaatsruimte, kosten etc. een 
zo optimaal mogelijk resultaat te halen. 

Een tweede punt dat even moet worden aangestipt is het volgende: 
De geluidopwekking bij machines en installaties heeft vaak meer dan één oorzaak. Vaak is dat in eerste 
instantie moeilijk vast te stellen of komt men daar pas achter wanneer door een eerste maatregel de 
sterkste geluidbron is geëlimineerd. Een meting die daarna wordt uitgevoerd wijst dan een teleurstellend 
resultaat uit, waardoor men ten onrechte zou concluderen dat de getroffen maatregel niet goed is geweest 
of niet goed is uitgevoerd. Het is noodzakelijk dat men er zich steeds van vergewist welke afzonderlijke 
bronnen van geluid optreden, om daaraan het "programma van actie" aan te passen. Dit is doorgaans een 
moeilijke meet- en waarnemingstechnische aangelegenheid. 
Een kwestie waarop men ook bedacht moet zijn is dat de akoestische maatregelen soms op zeer onver
wachte wijze het geluidbeeld beiiwloeden. Een voor de hand liggend voorbeeld hiervan is de secundaire 
geluidopwekking die in een geluiddemper ontstaat, indien daarin een te hoge snelheid optreedt, b.v. van 
lucht, uitlaatgassen of stoom. Het gevolg hiervan kan zijn dat, meestal in een beperkt frequentiegebied, juist 
verhoging van het geluidniveau optreedt of althans minder verlaging dan was beoogd. Verschillende van 
deze factoren zullen opnieuw aan de orde komen bij de te bespreken voorbeelden. 

Afblaasgeluiddempers 
Voor de beperking van het lwaai, gepaard gaande met het afblazen van stoom of gassen, zijn vele geluid
dempers in de handel. Het zijn zonder uitzondering absorptiedempers waarbij de geluiddemping wordt ver
kregen door de gasstroom te leiden door kanalen of spleten waarvan de wanden zijn bekleed met geluid-
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absorberend materiaal. Voor dit -poreuze- geluidabsorberende materiaal wordt meestal mineraalwol 
(glas- of steenwol) gebruikt. Het toepa~sen van het absorptieprincipe ligt in dit geval voor de hand; de -af
blaasgeluiden zijn ruisachtig van aard terwijl, gezien de afmetingen van de afblaassystemen, het maximum 
van de geluidproductie bijna altijd in het hoogfrequente gebied ligt. 
De simpelste vorm voor een dergelijke demper is getekend in fig. 1: één centrale doorlaat, omgeven door 
een dikke laag geluidabsorberend materiaal. Andere uitvoeringen zijn in fig . 2 geschetst. Het centrale 
kanaal uit fig. 1 is bij de demper van fig . 2a veranderd in een ringvormige spleet door een centrale kern 
aan te brengen, eveneens bekleed met gelu idabsorberend materiaal. Doordat de "breedte" van de spleet (d) 
veel geringer is dan de inwendige diameter volgens fig. 1, kan met een minder dikke bekleding worden vol
staan, terwijl ook de totale lengte geringer kan zijn. De uitvoeringvolgens fig. 2b gaat uit van dezelfde 
gedachte. De eigenlijke demper bestaat hier uit enkele geperforeerde pijpen die door een met geluidabsor
berend materiaal gevulde ruimte lopen. 
De netto doorlaat van afblaasdempers is van belang in verband met de snelheid en het daarmee gepaard 
gaande stromingsgeluid, zoals b.v. de ervaring heeft geleerd met de demper uit fig. 1. Deze demper was 
ontworpen voor het afblazen van compressoren op het compressorstation "Ommen" van de Gasunie. Het 
ging hierbij om ca 12 m3 aardgas van ca 60 atm. 
Door een regelklep in het systeem zou de afblaastijd ongeveer een halve minuut zijn; hierop was de geluid
demper berekend. Bij de eerste meting bleek -zie fig. 4- op 50 mafstand in de octaafbanden 2000 en 
4000Hz een geluiddrukniveau van ruim 80 dB op te treden d.w.z. ca 20 dB meer dan volgens de ontwerp
gegevens. Het bleek echter dat door een foutieve regeling de afblaastijd slechts 5 s bedroeg; hierdoor was 
de gassnelheid in de demper veel te hoog. Na een geïmproviseerde regeling op ca 45 s werd het vereiste 
geluidniveau wel bereikt. 
Vaakwordt voor een dergelijke regeling een vaste volumebegrenzing aangebracht (smoorplaat). b.v. aan de 
ingang van de geluiddemper. Bij dempers volgens fig. 2 kunnen daarbij andere problemen ontstaan. Immers, 
een smoorplaat veroorzaakt ter plaatse een zeer hoge (critische) snelheid. De gasstraal kan in contact met 
de bodem van het middenstuk tot extra geluidoverdracht aanleiding geven zoals is aangegeven in fig . 2a. 
Door het aanbrengen van een "straalbreker" is dit effect te verhelpen zoals in de praktijk gebleken is. In 
fig. 3 is zo'n straalbreker getekend, het is een aan de bovenzijde gesloten pijp waarvan de wand geperfo
reerd is. Het effect is getekend in fig. 5. 
De combinatie smoorplaat en diffusor veroorzaakt extra hoge geluidniveaus onder in de demper. Men kan 
hierop rekenen door de demper een wat grotere lengte te geven. Er ontstaat echter tevens een verhoogde 
kans op ontoelaatbare geluidoverdracht via de wand van het onderste deel van de demper, zie fig. 3. Om 
deze reden kan het nodig zijn aan de buitenzijde een isolatie aan te brengen, bestaande uit een laag mine
raalwol waaromheen een metalen mantel. Men denke hierbij aan 10 cm dikte voor de mineraalwol en een 
aluminiumplaat van 2 mm of een staalplaat van 1 mm. 
Het effect van een dergelijke voorziening is het best te meten nabij de voet van de demper, zie fig. 6. 
Bij deze voorbeelden spelen enkele factoren als in de inleiding genoemd een duidelijke rol. Het beeld van 
het afblaasgeluid wordt sterk beiiwloed door de aangebrachte geluiddemper en zeker niet alleen in dat 
opzicht waarvoor de demper was bedoeld. Door de smoorplaat wordt de plaats van maximale geluidpro
ductie verlegd, hetgeen de extra straalbreker nodig maakt. De beiiwloeding van het systeem gaat echter 
verder. De smoorplaat heeft ook een duidelijke invloed op de drukverdeling en daarmee op de snelheids
verdeling. En deze laatste is weer onmiddellijk gekoppeld met het geluidbeeld via het stromingsgeluid, 
zoals uit het eerste voorbeeld is gebleken. 
Ook de problematiek van meerdere geluidbronnen is hier volop aanwezig. Behalve de "normale" geluid
overdracht via de ringvormige spleet waren er tenminste twee nevenwegen: die via aerodynamische aan
stoting van het middenstuk en die via de uitstraling van de demperwand aan de onderzijde. 
Bij het oplossen van al deze deelproblemen -eveneens betreffende afblaassystemen van Gasunie-deed 
zich nog een complicatie voor. Deze betrof het geluidabsorberend materiaal. Gezien de relatief hoge snelhe
den die in afblaassystemen voorkomen dient aan de samenstelling van de geluidabsorberende bekleding 
grote zorg te worden besteed. Om te voorkomen dat de demper leeggeblazen wordt, brengt men een 
geperforeerde metaalplaat aan. Tussen deze metaalplaat en de zich er achter bevindende mineraalwol 
wordt meestal nog een extra beschermende laag geplaatst. Men kan hiervoor een fijn metaalgaas nemen, 
vaak wordt ook een doek gebruikt, samengesteld uit glasvezels. Bij alle materialen moet op de goede 
samenstelling gelet worden. Enkele vuistregels zijn: geperforeerde plaat : minstens 25% open, gat diameter 
minstens driemaal de dikte van de plaat; mineraalwol: keuze hangt af van de laagdikte, bij 10 tot 20 cm 
dikte voor glaswol ca 25 kg/m3; voor steenwol ca 50 kg/m3 (stromingsweerstand ca 104 Ns/m4). Het 
glasvlies moet zodanig zijn samengesteld dat de stromingsweerstand gering is in vergelijking met die van 
de mineraalwol (orde van grootte 100 Ns/m3). 
Bij het onderzoek betreffende de hiervoor genoemde dempers bleek dat er glasvlies bestaat met een 
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stromingsweerstand van 8500 Ns/m4, dus 85 maal zo hoog als globaal genomen toelaatbaar is. Hiermee 
bleek de absorptiecoëfficient in het zo belangrijke gebied tussen 1000 en 2000Hz van tussen 90 en 100% 
terug te vallen tot tussen 50 en 60%. 
In het voorgaande is steeds uitgegaan van een afblaassysteem waarin zich een traditionele regelklep bevindt, 
in principe bestaande uit een instelbare vernauwing. Deze klep is de bepalende geluidbron in het systeem. 
De zeer hoge snelheid in de vernauwing, die optreedt bij de critische drukverhouding over de klep, gaat 
gepaard met extreem hoge geluidniveaus waarvan de sterkte en de frequentiesamenstelling afhangen van de 
afmetingen van de klep. Met toenemende afmetingen neemt het totale lawaai toe in evenredigheid met de 
diameter; de laagfrequente bijdrage echter in versterkte máte. 

Vaak treft men relatief lange leidingen in de afblaassystemen aan. Afhankelijk van de plaats van de klep 
treedt hierin nog enige geluiddemping op, voornamelijk in het hoogfrequente gebied. De plaats van de klep 
is echter ook nog in ander opzicht van invloed op de geluidopwekking. Achter de klep (stroomafwaarts) 
treedt namelijk expansie op van het gas waardoor de snelheid aanzienlijk kan toenemen. Indien de dia
meter van de leiding hierop onvoldoende berekend is, kan dit een tweede oorzaak van lawaai zijn. 
Bevindt de regelklep zich dicht bij het afblaaspunt dan blijven de snelheden in de leidingen relatief laag, 
maar de sterke geluidbron wordt niet meer gedempt door enig onderdeel van het afblaassysteem behalve 
de eventuele geluiddemper. Deze situatie heeft men bij aanwezigheid van een smoorplaat aan de ingang 
van de geluiddemper. 
Een oplossing die het voordeel heeft van expansie aan het eind van de afblaasleiding zonder het naaeel van 
een ongunstig gesitueerde geluidbron, verkrijgt men door het toepassen van een zogenaamde labyrinth-klep. 
Bij een dergelijke regelklep heeft de expansie plaats in een labyrinth van kanalen, zodanig dat op geen enkel 
punt een critische snelheid optreedt met bijbehorend extreem lawaai: In fig. 7 is ee~ dergelijke klep gete
kend zoals die in een bepaalde uitvoering in de handel is. Het expansiegedeelte bestaat uit een pakket 
identieke platen, elk aan een zijde voorzien van een radiaal gericht doolhot van kanalen, zoals geschetst 
in een sector van een plaat in fig. 7. Door de richtingverandering treedt bij een niet critische snelheid toch 
een aanmerkelijke drukdaling op terwijl door de radiaal gerichte stroming een min of meer natuurlijke 
expansiemogelijkheid aanwezig is. Het gas treedt in vanuit een centrale opening. Men kan het debiet van 
de klep op een bepaalde waarde instellen door het aantal platen in het pakket. Het is verder mogelijk dit 
maximale debiet te regelen door de aanwezigheid van een in de centrale opening aan te brengen plunjer. 
Hierdoor wordt een regelbaar gedeelte van het pakket platen afgesloten. 
De geluidproductie van een dergelijke regelklep is aanzienlijk geringer dan die van een traditionele klep. 
Niet lang geleden zijn wij in de gelegenheid geweest hieraan een oriënterende meting te verrichten: het 
resultaat hiervan is getekend in fig. 8. In deze grafiek is tevens het spectrum getekend bij ongedempt af
blazen via het normale systeem. Dit bestond uit een 4 inch leiding waarin zich een hand-bediende afsluiter 
bevindt die in geheel geopende stand een 4 inch doorlaat geeft. Het afblazen van ca 30 m3 aardgas vanaf 
een begindruk van ca 60 atm. vergde een tijd tussen ~ en 1 minuut; deze tijd werd na het plaatsen van de 
labyrinth-klep ongeveer 10 minuten. Men ziet uit de beide curven in de grafiek fig. 8 dat in een breed 
frequentiegebied de geluidproductie van het systeem door het aanbrengen van de klep tussen 45 en 50 dB 
lager geworden is. Het is de moeite waard dit verschil te vergelijken met fig. 4, waar het effect van een 
goede geluiddemper is weergegeven. 
Het spectrum van het ongedempte geluid ligt hier iets hoger dan in het geval van fig. 8. De oorzaak is een 
verschil in afmeting van het afblaassysteem waardoor de afblaastijd mede wordt bepaald en daarmee het 
geproduceerde lawaai. Het blijkt uit de beide grafieken dat in het frequentiegebied van500Hz en hoger 
de verlaging van het geluidniveau d.m.v. de geluiddemper op het normale afblaassysteem gelijkwaardig 
is met de niveauverlaging tengevolge van de speciale regelklep. Bij de lagere frequenties is het resultaat 
van de speciale regelklep aanzienlijk gunstiger dan dat van de geluiddemper. De curve voor 45 s afblaastijd 
in fig.41oopt laagfrequent in de 63Hz band nog op tot 90 dB, terwijl die voor de klep in fig. 8 lager 
blijft dan 60 dB., een opmerkelijk verschil dus. 
Hierbij moet echter wel worden bedacht dat de grote geluiddemper nauwelijks enige invloed uitoefent op 
de afblaastijd, terwijl de labyrinthklep de afblaastijd juist helemaal bepaalt. In het geval van fig. 4 was, 
zoals aangegeven, de afblaastijd ca 45 s. Bij fig. 8 "met labyrinth-klep" behoort een afblaastijd van ca 10 s. 
De voordruk was in beide gevallen ca 60 atm. maar de totale hoeveelheid was bij de regelklep ongeveer 
2~ maal zo groot als bij de geluiddemper. 
Er zijn nog andere systemen van dergelijke labyrinth-kleppen gangbaar. Ook uitvoeringen als vaste, niet 
instelbare weerstand komen voor, b.v. in de vorm van enkele geperforeerde platen achter elkaar geplaatst 
of in de vorm van een pakket kogels. 
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Isolatie van leidingen. 
Het is reeds lang bekend dat de bekleding van leidingen ten behoeve van thermische isolatie ook verminde
ring van het door de leidingen afgestraalde geluid tengevolge heeft. Teneinde de geschiktheid van derge
lijke isolaties voor akoestische doeleinden te onderzoeken is een serie experimenten uitgevoerd in het 
laboratorium van de TPD te Delft. Dit onderzoek is nog gaande omtrent enkele detailpunten uit de uit
komsten; enkele belangrijke conclusies kunnen echter reeds getrokken worden. 

Deze voordracht wordt besloten met een korte beschrijving van deze experimenten en van de belangrijkste 
resultaten. Tevens zal het resultaat van een belangrijke praktijkproef getoond worden. 
De laboratoriumproeven zijn uitgevoerd aan een 5 m lange pijp met een diameter van o,2 m en een wand
dikte van 7 mm, aan de uiteinden voorzien van flenzen. Binnen de pijp was een geluidbron geplaatst, de 
uiteinden waren daarna afgesloten met20 mm dikke staalplaten. De onderzochte bekleding was samenge
steld uit steenwol (dichtheid ca 50 kg/m3) in een dikte van 50, 100 en 150 mm, afgedekt met staalplaat 
(}2, 1 en 2 mm) en aluminiumplaat (1 en 2 mm). Enkele belangrijke resultaten zijn in fig. 9 gegeven. Hierin 
staat de niveauverlaging als functie van de frequentie uitgezet tengevolge van drie combinaties van bekle
dingen : steenwol van 50, 100 en 150 mm, afgedekt met 1 mm staalplaat. 
Een verrassing hierbij was het negatieve effect in het laagfrequente gebied. Ook bij 250 Hz is de verbetering 
nog beperkt en pas bij 500 Hz en hoger bedraagt de niveauverlaging meer dan 10 dB. Het verdere onderzoek 
heeft zich vooral geconcentreerd om het laagfrequente gebied (beneden 250 Hz). In fig. 10 b.v. is de curve 
voor 50 mmsteenwol en 1 mmstaalplaat in 1/3 octaaf-banden gegeven. De smalle-band curve vertoont 
een groot aantal inbreuken die in de brede-band curve niet optreden, althans niet zichtbaar zijn. In het laagfre
quente gebied treden twee inbreuken op, bij 125 en 160 Hz. Van de inbreuk in de 125 Hz-band is de ver
klaring bekend, deze wordt veroorzaakt door de resonantie van de staalplaat op de met glaswol gevulde 
luchtlaag van 5 cm die bij ca 100Hz ligt. Deze inbreuk is ook gevonden bij proeven met dezelfde isolatie, 
aangebracht in vlakke vorm op een betonplaat. De inbreuk bij 160 Hz en ook die bij hogere frequenties 
zijn minder gemakkelijk te verklaren, ze hangen waarschijnlijk samen met karakteristieke trillingswijzen 
van de pijp. Bij pijpen van andere afmetingen (andere diameter en andere wanddikte) zal dan ook een sterk 
afwijkend gedrag kunnen optreden. Zoals gezegd is het onderzoek naar deze verschijnselen nog in gang. 
Vast staat dat men met isolaties als hier onderzocht bij pijpen die overwegend laagfrequent geluid afstralen 
zeer voorzichtig moet zijn. Het effect is vermoedelijk gering en het kan gemakkelijk voorkomen dat het 
lawaai zelfs toeneemt. Pas vanaf ca 500 Hz en hoger mag een verbetering van 10 dB of meer verwacht 
worden. 
Wat hiervan in de praktijk terecht komt heeft een interessante toepassing uitgewezen. Ook dit betreft 
weer een compressorstation van de Gasunie. In fig. 11 is het leidingsysteem geschetst waarop de isolatie 
is aangebracht; het zijn de bovengrondse r~ngleidingen van het compressorstation te Ravenstein. Het be
treft totaal ca 500 m hoge druk gasleiding met een diameter van 42 inch. Ter voorbereiding van deze maat
regel is eerst een proef uitgevoerd binnen het compressorgebouw. De binnen gelegen, op de compressoren 
aansluitende leidingen zijn voor elke compressor ca 20 m lang met een diameter van 36 inch. Binnen het 
compressorgebouw wordt namelijk het geluidniveau in belangrijke mate bepaald door afstraling van de 
zuig- en persleiding van de compressoren. 
Bij één compressor zijn voor deze proef deze leidingen geïsoleerd met 10 cm glaswol (ca 50 kg/m3) waar 
omheen een mantel van 1 }2 mm aluminiumplaat was aangebracht. Een belangrijk punt bij de uitvoering 
was dat nergens mechanisch contact aanwezig was tussen de te isoleren leiding en de aluminium mantel. 
De drie grote afsluiters, één in de zuigleiding en twee in de persleiding zijn niet geïsoleerd. 
De aanwezigheid van andere geluidbronnen binnen het compressorgebouw heeft wel wat moeilijkheden 
gegeven bij het meten van het effect van deze isolatie, mede omdat uit het experiment ook moest blijken 
in hoeverre het resultaat werd beiiwloed door het weglaten van de isolatie bij de afsluiter, hetgeen een 
aanzienlijke besparing op de kosten betekende. Met verschillende experimenten is het echter gelukt uitein
delijk een goed beeld te ve;krijgen. In de eerste plaats is het effect van de isolatie tijdens bedrijf van de 
desbetreffende compressor gemeten op relatief korte afstand ( 10 cm) van de leiding op een aantal plaatsen. 
In het algemeen is het niet verstandig geluidmetingen op dergelijke korte afstanden van een geluidbron 
uit te voeren; naarmate het geluid meer hoogfrequent is, is echter de kans op fouten geringer. Door deze 
kleine meetafstand was het mogelijk de bijdrage van andere geluidbronnen binnen het gebouw in belang
rijke mate te elimineren. 

Bij een tweede proef was de compressor gestopt en is het leidingsysteem buiten het gebouw aangestoten 
d.m.v. een trillingexcitator. Onder deze omstandigheden kon binnen het gebouw worden vastgesteld dat 
de niet geiSoleerde afsluiters nog aanzienlijk bijdroegen tot het afgestraalde geluid. Hierdoor kon een 
berekening worden gemaakt van de verbetering die met de isolatie van de buiten gelegen leidingen kon 
worden bereikt, zowel mèt als zonder isolatie van de daar eveneens aanwezige afsluiters. In fig. 12 is het 
in dit stadium berekende geluidspectrum voor een afstand van 500 m gegeven, de afstand waarop de ge-
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luideis voor het station is vastgelegd. Om geheel aan de geluideis te voldoen was ook bekleding van de 
afsluiters nodig volgens deze berekening; ook zonder dat zou echter de bestaande overschrijding van de 
geluideis (20 dB bij 1000Hz) tot minder dan 5 dB worden gereduceerd; dit alles gerekend voor de meest 
ongunstige situatie van atmosferische beiiwloeding van de geluidoverdracht. 
Na voltooiing van het werk waarbij de isolatie om de afsluiters voorlopig niet was aangebracht, bleek het 
resultaat goed in overeenstemming met de voorspelling; een spontane reactie van een der omwonenden 
bewees dat men tevreden was met de situatie. Uit metingen op kortere afstand (50 m) werd een niveau
verlaging geconstateerd volgens fig. 13. Daarin is ook de bij de proef binnen het compressorgebouw op 
korte afstand van de leidingen gevonden verbetering getekend. Hoogfrequent is het buiten gemeten effect 
geringer dan binnen; dit is een gevolg van het niet isoleren van de afsluiters. Laagfrequent is de verbetering 
ogenschijnlijk groter dan binnen. Dit meetresultaat kan echter beïnvloed zijn door het uitlaatgeluid van de 
gasturbines dat in dit gebied mede bepalend is. Voor isolatie van laagfrequent u it.stralende leidingen blijft 
daarom o.i. voorzichtigheid geboden. Dank zij het feit dat het door de gasleidingen afgestraalde geluid zijn 
belangrijkste bijdrage heeft in het hoogfrequente gebied (500 Hz en hoger) kon dit type isolatie hier zon
der bezwaar worden toegepast. 

Besluit 
Wij zijn hiermede gekomen aan het eind van deze voordracht. Ik heb getracht u met enkele voorbeeldën 
te laten zien dat practische lawaaibestrijding tot opmerkelijke resultaten kan leiden waardoor veel ongerief 
kan worden weggenomen of voorkomen. Bijzonder belangrijk is dat hierbij gebruik gemaakt is van alom 
bekende hulpmiddelen en technieken. 
Uit eerdere voordrachten is u reeds duidelijk geworden dat we ook niet in het duister hoeven te tasten 
over de toelaatbare geluidniveaus waarbij geen hinder optreedt. Ook in dit opzicht kan men zich niet ver
schuilen achter vragen of problemen die nog moeten worden opgelost, alvorens een rigoureuze aanpak van 
het geluidprobleem in de industrie mogelijk is. Natuurlijk zijn er kosten -soms hoge kosten- verbonden 
aan het tre.ffen van voorzieningen ter voorkoming van geluidhinder, u zult daar vandaag nog meer over horen. 
Men zal deze kosten moeten beschouwen als onvermijdelijke productiekosten, evenals b.v. de afvoer van 
overtollig materiaal dat na mechanische bewerkingen overblijft. 
De productie van de industrie tot verbetering van de levensomstandigheden staat tot ieders beschikking; 
het is dus niet eerlijk wanneer enkelen daarvan het gelag moeten betalen. 
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fig. 1 
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Afblaasgeluiddemper. Voor het effect zie fig. 4 
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fig. 2 
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Afblaasgeluiddempers; a. met middenstuk; b. '"pijpenbundel'". 
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fig. 3 
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Afblaasgeluiddemper volgens fig. 2a, echter met smoorplaat, straalbreker en geluidisolatie 
aan de buitenzijde. 
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fig. 6 
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Spectra van afblaasgeluid op 1 m afstand van de onderzijde van de geluiddemper volgens fig.2a, 
met smoorplaat en straalbreker; de curven tonen het effect van de bekleding. 



fig. 7 

-~ - .7 ,-
I 
I 

~ I 
I 

hoqe druk 

·tI' ·~ 

I ~ ·I I I I 1--
. I 

Schets van een labyrinth-ldep voor het afblazen van gas waarbij geen critische snelheden 
optreden. 
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In een laboratoriumopstelling gemeten isolatiewaarden van een pijpbekleding als aangegeven 
in de grafiek. 

123 



fig.10 

124 

dB 

40 

20 

10 

0 

-10 

-20 ,,.?. 

~ aafbonc en 

/~ \ 1\ 
-.... / \ 

/ \ I 
\ I 1', \ I 

J~_ x I \ I ' I V -k öeta'!_ banden 

~, y 
\ ,') 
\ J \ 
\ 

• 
,I 
J 

\25 2!:>0 500 1000 2000 4000 aooo ~z 

f.-equrc:ntie 

Vergelijking van octaaf- en 1/3 octaaf-analyse van de isolatie van een pijpbekleding van 50 mm 
steenwol en 1 mm staalplaat. 
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Leidingschema van compressorstation '"Ravenstein'" van de N. V .Nederlandse Gasunie 
schaal 1 : 500. 
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Berekende geluidspectra van het leidinggeluid op 500 m afstand met en zonder akoestische 
isolatie. De berekening is gebaseerd op de meetresultaten van een proefisolatie, aangebracht 
op de binnen het compressorgebouw gelegen gedeelten van de zuig- en persleiding van één 
compressor. 
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DE KOSTEN VAN LAWAAIBESTRIJDING 

door ir J.A.Beuken, vic•voorzitter Bureau Milieuhygiëne van de Raad van Nederlandse Werkgeven
verbonden. 

Oe programma-commissie van deze Eindhovense cursus heeft naar mijn mening een zeer logische gedach
tengang gevolgd, door na de verschillende vraagstukken die met lawaai te maken hebben, ook speciaal 
aandacht te laten besteden aan de kosten die gemaakt moeten worden om deze storende geluidovervloed 
te voorkomen, respectievelijk tot aanvaardbare waarden te beperken. Om dan ook aan het einde van de 
lezingen hiervoor een plaats in te ruimen, is een bijzonder goede vorm van afsluiting. 

Indien de vorige sprekers goede voornemens bij u als toehoorders gewekt hebben, om bijdragen, in welke 
vorm dan ook, te gaan leveren, dan moet men zich terdege realiseren dat bij de uitvoering van uw plannen 
in vele gevallen niet aan financiële consequenties te ontkomen zal zijn. 
Daar het kostenvraagstuk bij vele oplossingen een grotere of kleinere rol speelt, heb ik dan ook de uitnodi
ging om hieraan een beschouwing te wijden, gaarne aanvaard. 
Hoewel ik van het nut van een soort samenvatting over het kostenvraagstuk direct overtuigd was, moet ik 
bekennen dat ik op het moment van aanvaarding niet over voldoende materiaal beschikte om een verant
woord verhaal voor u te kunnen houden. Dankzij de hulp en ervaring van verschillende instanties heb ik 
wel wat bij elkaar kunnen brengen, al is de oogst niet zo spectaculair als ik gehoopt had. 
Stelt u zich vooral niet voor dat ik, aan het slot van dit driedaags symposium gekomen, u aan het einde van 
de rit, zoals gebruikelijk bij een taxi, op een meter de geldswaarde van de prestaties kan laten aflezen. De 
vorige sprekers hebben u duidelijk en uitvoerig overtuigd van de grote variaties in het ontstaan van geluid
hinder, doch eveneens in de uiteenlopende middelen ter beperking of opheffing ervan. 
Het is zodoende uitgesloten dat in vergelijking met de km-prijs van een taxirit, het mogelijk is een vaste 
geldswaarde te bepalen voor iedere decibel bereikte verlaging van het geluidniveau. Men zal nooit kunnen 
bereiken deze kosten uit één model af te leiden. 
Bij een betoog speciaal aan kosten gewijd zal men mogen verwachten dat reeds spoedig cijfers geprodu
ceerd zouden worden. Ongetwijfeld zal ik u enkele voorbeelden met cijfers niet onthouden, maar hiermede 
niet komen alvorens op kostenfactoren gewezen te hebben die ook bij de sanering van andere milieu
hygiënische toestanden in den regel onvoldoende onderkend werden. De op zichzelf goede en aanvaardbare 
plannen worden vaak daardoor niet in een redelijk tempo uitgevoerd. Nog te veel wordt het standpunt inge
nomen, zoals wij dit bij de lucht- en waterverontreiniging-bestrijding meemaken, dat men verwacht : als er 
maar eenmaal een wet van kracht is, dan komen alle onderwerpen, dikwijls van veelzijdige samenstelling, 
vanzelf wel in een bevredigend stadium. Men hoopt dat er spoedig uitzicht is op bevredigende resultaten 
en die ook voor het publiek duidelijk merkbaar zijn. Natuurlijk is een goede en duidelijke wettelijke 
basis nodig om de lawaaiproblemen aan te pakken, maar er is heel wat meer nodig dan alleen een wet, 
met dikwijls daaraan verbonden uitvoeringsbesluiten. In het rapport van de Gezondheidsraad inzake 
Geluidhinder dat de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne op 4 januari 1972 aan de Tweede 
Kamer heeft aangebaden wordt gezegd: 

"Door wettelijke maatregelen die de maximaal toelaatbare geluidproductie vastleggen, zou de overheid 
deze lawaaibestrijding bij de bron kunnen afdwingen. Het is redelijk dat de kosten hiervan ten laste komen 
van de gebruiker van de geluidsbron." 

Dit is één van de weinige opmerkingen die in dit rapport over kosten gemaakt worden, in het overigens 
rijk gedocumenteerde stuk, dat primair geschreven is ter bescherming van de volksgezondheid. 
De opmerking die over "kosten" gemaakt wordt past geheel in het voor de lucht- en waterverontreiniging 
gekozen uitgangspunt "de vervuiler betaalt ! " 
Een uitdrukking die voor verkeerde uitleg vatbaar is, o.a. door diegenen die menen "als je maar betaalt 

mag je lawaai maken". 
Om in principe de directe kosten van de lawaaibestrijding ten laste van de gebruiker van de geluidsbron te 
brengen, is volkomen juist, maar het is. niet zo'n eenvoudige zaak als b.v. bij de PTT, waar ook de gebruiker 
voor een bepaaldè dienst betaalt, ook als de kosten stijgen en flinke tariefsverhoging nodig is ! Het is 
duidelijk dat het kostenaspect van een doelmatige geluidhinderbestrijding veel verder gaat dan de directe 
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kosten voor de gebruiker en ik stel er prijs op om enkele kostenveroorzakende onderwerpen te noemen. 
onderwerpen waarvan de kosten niet rechtstreeks door de gebruiker vergoed kunnen worden. Toch zijn 
deze van groot belang om de te nemen maatregelen in betrekkelijk korte tijd algemeen ingang te doen 
vinden, zodat de beoogde resultaten op dit gecompliceerde terrein niet alleen bereikt, maar ook gehand
haafd blijven. 
De centrale overheid zal in de komende jaren meer geld aan de studies voor de lawaaibestrijding moeten 
besteden. Ik ben er niet in geslaagd, cijfers te produceren over wat in de afgelopen jaren hier te lande eraan 
gedaan is. Wel kreeg ik enkele getallen in handen betreffende de Verenigde Staten. In 1971 werd door de 
Federal State$ 37,1 miljoen besteed aan programma's die verband hielden met lawaai. 
Het verloop van voorafgaande jaren was als volgt: 
1970: 35,2 miljoen 
1969: 28,5 miljoen 
1968: 11,3 miljoen 
Een geleidelijke stijging tot het bijna viervoudige in 4 jaar tijd. 
De 37,1 miljoen vergeleken met luchtverontreinigingbestrijdingstudies in datzelfde jaar: $ 163 miljoen en 
waterverontreinigingbestrijding : $ 829 miljoen, respectievelijk bijna het 5-voudige voor lucht en 25-voudige 
voor water. Het is misschien interessant te vermelden dat de NASA (National Aeronautics and Space 
Administration) het leeuwendeel van dit budget opeiste, in 1971 85%. Dit ging voornamelijk naar het 
programma van rustige motoren en het programma van Super Sonic Transport. 
Men zou kunnen zeggen dat deze laatste onderwerpen in een klein land als het onze niet zelfstandig bestu
deerd behoeven te worden, maar in het betreffende Amerikaanse rapport wordt er wel in het bijzonder 
de aandacht op gevestigd dat in de komende jaren meer geld nodig zal zijn om de lawaaihinder veroorzaakt 
door wegen, industrie en andere onderwerpen, centraal te bestrijden. 
In de Amerikaanse publicatie worden de departementen van Verkeer, Defensie, Volksgezondheid, Milieu
hygiëne, Economische Zaken, Volkshuisvesting, CRM en Binnenlandse Zaken genoemd. 
Ook dit voorbeeld wijst ook voor ons land op de veelzijdige, noodzakelijke overheidsbemoeienis met het 
lawaai probleem. 
Een tweede onderwerp dat nu kosten met zich meebrengt en later, als de sanering tot goede resultaten 
heeft geleid, vergeten kan worden, is het volgende bericht uit Japan in de Haagsche Courant van 4 okto
ber 1972: 
"De gevolgen van geluidhinder in de buurt van vliegvelden uiten zich ook bij pasgeborenen. Een recent 
onderzoek in Japan heeft dat aan het licht gebracht. Dr Skiichi Ando van de universiteit te Kobe ontdekte 
dat 40% van de kinderen die in de buurt van het vliegveld Osaka werden geboren een te laag geboorte
gewicht hadden." 
Een symptoom van de urgentie van het probleem , maar zeer moeilijk in concrete kostencijfers vast te 
leggen. 
Een ander, zeer belangrijk punt dat grote kosten met zich meebrengt en bij een snelle doeltreffende sane· 
ring absoluut nodig is, is een efficiënt contröle- en adviesapparaat. Hoewel het niet uitgesloten is dat hier 
en daar uit ambtelijke organisaties personeel na opleiding beschikbaar gesteld zal kunnen worden, zal dit 
ongetwijfeld onvoldoende zijn en zullen rijks-, provinciale en gemeentelijke budgetten rekening moeten 
houden meteen post voor de daarvoor nodige deskundige staf. 
Onlangs hoorde ik de uitspraak van een overheidsvertegenwoordiger, sprekende over de overlast van de 
bromfietsen, dat dit zo'n massale overtreding is, dat de overheid er zich maar bij neerlegt. Een constatering 
die geen oplossing vormt. 
Met de talrijke andere geluidsbronnen bewijst dit, dat met wettelijke voorschriften alleen niets bereikt wordt 
als de overheid niet over een passend uitvoeringsapparaat beschikt om met de nodige deskundigheid bij in 
werking treden van een wet de uitvoering afdoende ter hand te nemen. 
Mijn laatste onderwerp in deze opsomming van kosten die de saneringsmaatregelen met zich meebrengen 
wordt gevormd door de juiste voorlichting. 
Het is een zware opgave om te komen tot een zekere mentaliteitsverandering. 
Praktisch iedere burger dient zich af te vragen hoe hij kan bijdragen aan lagere geluidsantwikkeling in zijn 
huiselijke omgeving, bij zijn werk, bij zijn vervoer. 
Prestatie wordt dikwijls inherent verklaard met geluid, de huisvrouw meent soms dat een stofzuiger die 
minder lawaai produceert ook minder zuigkracht levert; een snelheidsmaniak kan niet zonder uitlaat
kanonnades. 
Op deze terreinen moet veel veranderen en op steeds weer terugkerende spots op radio en televisie en 
liefst ook in de schrijvende pers zou hierop meer de aandacht gevestigd moeten worden. Dit zal geld kosten, 
maar is het zo vreemd dit voor zo'n urgent probleem te besteden, a.ls wij zien dat andere onderwerpen als 
b.v. land- en tuinbouw, kortom agrarische onderwerpen nog steeds en bijna dagelijks door middel van 
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auditieve of visuele publiciteitsmedia onder de aandacht van het grote publiek gebracht worden? Als het 
geen nieuws is heeft de schrijvende pers in de regel minder belangstelling, maar met als voorbeeld land
en tuinbouw ligt hier een duidelijk terrein voor radio en televisie. 
Ook bij het onderwijs op de verschillende niveaus, lager, middelbaar, hoger, kan en moet meer aandacht 
aan het lawaaiprobleem besteed worden. 
Bij het vorige onderwerp heb ik gewezen op de noodzakelijke mentaliteitsverandering bij velen van onze 
medeburgers. Daarbij doet zich een duidelijk onderscheid voor tussen bestaande toestanden of gebruiken 
en het totstandkomen van nieuwe situaties. Deze splitsing geldt niet alleen voor de individuele handelingen 
van onze medeburgers, maar ook voor instanties die beslissen over nieuwbouw, nieuw vervoersmateriaal, 
etc., etc. 
De bestaande toestand te saneren is veel en veel moeilijker dan bij nieuwe activiteiten van meet af aan zich 
af te vragen wat gedaan kan worden om geluidoverlast te beperken. Dit onderscheid tussen bestaand en 
nieuw wordt dikwijls onvoldoende ingezien. Zoals reeds gezegd, er wordt te veel vertrouwd op de wet die 
komen moet en waarvan voor nieuwe situaties alles verwacht wordt, maar onvoldoende rekening wordt 
gehouden met de aanpassingsmoeilijkheden van bestaande situaties en met de daaraan verbonden zeer 
uiteenlopende kosten. 
Het is in de regel veel kostbaarder, bestaande situaties te veranderen dan bij nieuwbouw met de vereiste 
geluidbeperking direct rekening te houden. In principe blijft het juist dat de veroorzaker deze kosten 
draagt. Wat de gebruiker van de installatie echter voor zijn rekening tot stand brengt is in feite van alge
meen belang. Men zou naast de wettelijke noodzaak nog mogen verwachten dat de overheid de te nemen 
stappen nog stimuleert door bepaalde faciliteiten op kostengebied als vervroegde afschrijvingen, forfaitaire 
aftrekmogelijkheid of dergelijke te verlenen. 
Wat staat sommige ondernemers echter bij het totstandkomen van de Wet selectieve investeringsregeling 
te wachten? In plaats van faciliteiten ter aanmoediging van milieubeschermende investeringen is in de 
wet allerminst duidelijk dat voor bepaalde streken van ons land investeringen op het gebied van milieu
bescherming hierbuiten zullen vallen. Milieubescherming wordt niet als één van de uitzonderingen met 
name genoemd, zoals wel is geschied voor de gebouwen van de openbare dienst en van bedrijfsgebouwen 
voor land- en tuinbouw. De wet beoogt concentratie van activiteiten te beperken die de aantasting van het 
leefmilieu veroorzaken. De milieu-investeringen onder de bepalingen van de wet te brengen zou feitelijk 
in strijd zijn met de strekking van de voorgestelde wet. 

Nadat ik deze algemene aanbevelingen heb opgesomd om met deze kostenfactoren mede rekening te hou
den bij het toekomstige beleid en het daaruit voortvloeiende beheer, wordt het langzamerhand tijd het 
kostenprobleem meer specifiek te gaan behandelen. Daartoe herinner ik mij een paar historische voorbeel
den, die op zichzelf aantonen, dat ook reeds in het begin van deze eeuw in ons land aan lawaaibestrijding 
iets gedaan werd. 
In het begin van deze eeuw kon men in de grote steden bij een stalhouderij bij een stadsrit extra bestel-
len: "op gummi". Men kreeg dan een koetsje uitgerust met volrubber banden in plaats van de gebruikelijke 
smeedijzeren band. Het is mij niet gelukt in het Gemeente-archief te Rotterdam te achterhalen wat de 
meerkosten van de rit op gummi bedroegen. Op zichzelf een goed voorbeeld van lawaaibestrijding bij de 
bron, waarbij twee partijen gediend werden, degene die vervoerd werd betaalde iets meer voor het meerdere 
comfort, hoewel zeker niet comfortabel volgens huidige maatstaven; daarnaast was de omgeving verlost 
van het geratel van de onbeschermde wielen op de straatkeien. 

Het tweede voorbeeld, dat helaas ook niet bij navraag door kostencijfers tot uitdrukking kwam, was de 
mogelijkheid om in geval van een ernstige zieke de straat of weg voor het betreffende pand over een bepaalde 
afstand met zand en stro te laten beleggen, om zodoende het geluid van het passerende verkeer te dem-
pen. Dit laatste voorbeeld toont aan dat indien de bron samengesteld is uit talrijke mogelijkheden, de be
scherming van een object dat door de hinder getroffen wordt ook een oplossing kan vormen. 

Vandaar dat ik de nu volgende voorbeelden in vier groepen wil verdelen en deze als volgt wil aangeven: 

1. de keuze van systeem om een bepaalde doelstelling te bereiken; 

2. akoestische maatregelen om de invloed van de bron naar buiten te verminderen; 

3. tijdens de overdracht van bron tot waarnemingspunt beschermende, niet geleidende constructies 

toepassen; 

4. bescherming van het waarnemingspunt tegen van buiten binnendringen van geluid. 

Deze splitsing in 4 categorieën geeft de mogelijkheid, bij de keuze van onderwerpen deze in rubrieken 
onder te brengen. In de praktijk zal ook vaak een combinatie van maatregelen tot het gewenste doel lei
den, terwijl de maatregelen niet alle in dezelfde groep thuishoren. 
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Het volgende schema geeft de mogelijkheden aan. 

2 

1. De keuze van systeem om een bepaalde doelstelling te bereiken 
De meest voor de hand liggende oplossing is: 

4 

de geluidsproduktie bij de bron te beperken. Maar daaraan vooraf gaat de keuze van het systeem om 
een bepaalde prestatie te bereiken. In de praktijk zal de keuze van zo'n systeem niet alleen afhanke
lijk zijn van de geluidsontwikkeling, waarbij het lawaai zowel verminderd of versterkt als neveneffect 
resulteert. Hierbij valt helaas de conclusie te trekken dat het kostenvraagstuk van de geluidoverlast niet 
altijd domineert. Een paar voorbeelden: 
In een recent verschenen boekwerk "Rotterdam-Europoort 1945-1970" wordt vermeld dat 
"in deze verslagperiode het klinken in scheepsbouw en bij staalconstructies praktisch geheel ver
dwenen is door het toepassen van elektrisch lassen. Een technische ontwikkeling die een belangrijke 
bijdrage levert tot milieubescherming die de vroeger ondervonden geluidhinder met genoegen doet 
vergeten". 
Indien voor een ogenblik de verdere voordelen van lassen boven klinken buiten beschouwing worden 
gelaten en wij ons op het verschil in kosten dat de lawaai-irritatie meebracht richten, dan is de con
clusie dat er hier praktisch geen kostenverschil is en ook niemand naar het oude handwerk van klinken 
terug wil, niet alleen als constructiemiddel en zeker ook niet als schadeberokkenaar aan het mense
lijk oor. 

Een tweede voorbeeld waar de keuze van systeem voor een bepaalde prestatie positieve invloed op 
meer geluid heeft is de toepassing van luchtkoeling bij chemische fabrieken. Dit wordt veroorzaakt 
door de strengere eisen die aan de lozing van koelwater gesteld werden ter voorkoming van te hoge 
chemische en thermische belasting van het oppervlaktewater. Dit heeft bij vele bedrijven geleid tot 
snellere invoering van luchtkoeling. Indien geen speciale maatregelen worden genomen vormt bij 
een conventionele raffinaderij de luchtkoeling de grootste geluidbron, groter dan het overige geluid, 
veroorzaakt door fornuizen, fakkels, motoren, compressoren, etc. etc., 
Wij hebben hier te maken met de introductie van een gewijzigde methode van koelen, ter vermijding 
van andere storende milieu-effecten. 
Het is mogelijk aan geluidsvermindering bij luchtkoeling te doen. Van 't Sant geeft daar inlichtingen 
over en komt in een grafiekje tot de volgende kosten. 
Bij vermindering van 10 dB(A) ca 10% hogere kosten, maar bij 20% hogere kosten slechts ca 12 dB(A) 
vermindering. Men mag hier stellen dat bij bestaande fabrieken een verlaging in alle gevallen tot · 
10 dB(A) mogelijk is, bij nieuwe constructies misschien tot 15 dB(A), in zeer bijzondere gevallen 
misschien 20 dB(A), maar daarbij vestigt Van 't Sant er wel de aandacht op dat men zich af moet 
vragen of de hiermede te maken kosten wel economisch gedragen kunnen worden. 
Hieruit blijkt dat bij stijgende resultaten de kosten veel en veel sterker omhoog gaan. De laatste 
loodjes wegen het zwaarst. Een bevestiging vond ik ook in een artikel van ir P. Smagghe in het 
Ingenieursblad van de Koninklijke Vlaamse I ngenieursvereniging, waarbij hij o.a. aangeeft hoe de 
prijs stijgt van reduceerventielen die een geluid geven van 112 dB(A), nl. met 310% indien het geluid 
wordt teruggebracht tot 88 dB(A). Op zichzelf betekent dit een aanzienlijke prijsstijging van een 
belangrijk onderdeel van een installatie, maar de invloed op een totaalproject zal procentueel meest
al zeer gering zijn. Indien men echter offertes naast elkaar legt zonder in de specificaties een geluid
eis te stellen, dan bestaat de kans dat apparatuur geïnstalleerd wordt die vroeg of laat tot gefundeerde 
klachten aanleiding geeft. 
Ook in ons dagelijkse leven kennen wij talrijke geluidmakende apparaten, zoals huishoudmachines, 
hobby-apparatuur, tuin-apparatuur, bouwmachines, etc. Deze worden op kostenvergelijkende basis 
dikwijls aangeschaft door bepaalde eigenschappen te vergelijken, echter te weinig wordt de geluids
preduktie als belangrijk argument voor aanschaffing naar voren gebracht. Natuurlijk zal de rustige 
constructie iets meer kosten, het moet de mentaliteitsverandering van de kopers zijn die het ver
hoogde kostenelement zonder weerstand doet accepteren en milieubewust dan aan rustige appara
tuur de voorkeur geeft. 
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Bij de beperking bij de bron mogen als voorbeelden niet ontbreken de gebruikelijke eenheden in het 
verkeer: vliegtuig, schip of boot, auto. Er zijn voor het publiek moeilijk duidelijke zuivere meerkos
ten te produceren bij aanschaffing van deze eenheden, indien zij aan strengere geluideisen in de toe
komst moeten voldoen. De zaak is echter overal, juist ook voor andere milieubelastende factoren, 
in beweging. Bij het wegverkeer valt het zwaartepunt van de studies op de uitlaatgassen, bij het 
luchtverkeer in het bijzonder op de toepassing van rustige motoren. 
Wat te bereiken zal zijn is nog zo onbekend dat ik nergens betrouwbare kostencijfers in vergelijking 
met verbeteringen heb kunnen vinden. 
Voor automobielen verwacht men dat in tegenstelling tot het streven naar lichtere constructies het 
motorblok stijver ontwikkeld zal moeten worden om de trillingen te reduceren. Ventilatorlawaai 
terug te brengen door hoge toerensnelheid te beperken. Uitlaat en inlaat schijnen voldoende te zijn 
beschermd door knalpot en luchtfilter. Tenslotte mag niet vergeten worden dat het geluid van ban-
den domineert bij snelheden boven de 50 km per uur. De oplossing van het laatste euvel moet ge
zocht worden in profilering van de banden en wegconstructies. Deze laatste vallen onder de volgende 
te behandelen groepen. Ondanks de onmogelijkheid concrete cijfers te noemen kan wel gezegd wor
den dat door de enorme aantallen voertuigen en de nog steeds stijgende markt het totale bedrag van 
de te besteden kosten zeer hoog zal zijn, maar dat per voertuig en derhalve per gebruiker de invloed 
van de verhoogde aanschaffingskasten op de kosten per km feitelijk een te verwaarlozen factor zal zijn . 
Voor de beperking van het vliegtuiglawaai vond ik een geruststellende conclusie van Rol Is Royce 
bij monde van M. J. T. Smith: 
"To-day there are advanced technology engines capable of powering subsonic aircraft which could 
gradually replace the existing fleets of noisy jet aircraft. The .eventual result of such re-equipment 
would be a noise environment that would virtually silence the critics. Given sufficient encouragement 
therefore, manufacturers of engines and airframes could make a very real contribution to the 
solution of one of to-day's major environmental problems." 
Voor de toekomst klinkt dat hoopvol en ieder zal daar gaarne rekening mee houden. Maar wat de 
vervanging van de huidige motoren de luchtvaartmaatschappijen zal kosten, dat vermeldt Mr. Smith 
niet, maar ik dacht te mogen aannemen dat dit bij een enigszins omvangrijke luchtvloot in de hon
derden miljoenen guldens gaat lopen. Ook hier moet men echter weer bedenken dat ondanks deze 
enorme investeringskosten de km-prijs die de gebruiker betaalt voor hem slechts een fractie omhoog 
zal gaan. 

De Urgentienota milieuhygiëne van Minister Stuyt, op 4 juli 1972 aangeboden aan de Tweede 
Kamer, zegt hierover het volgende: de afname in geluidproduktie van de nieuwe generatie passagiers
vliegtuigen (met uitzondering van de supersone verkeersvliegtuigen) ten opzichte van de oudere 
typen zal voorts op middellange termijn een gunstige invloed op de lawaaibelasting rond vliegvelden 
uitoefenen. 
Dit onderdeel over de bron wil ik niet afsluiten zonder nog een kostenfactor te noemen. 
Verschillende ondernemingen zijn volkomen milieubewust en willen daarom op de hoogte zijn welk 
aandeel hun bedrijf als bron aan de geluidbelasting van de omgeving bijdraagt. Er moet zodoende 
gemeten worden om die vraag juist te beantwoorden en niet zomaar eens incidenteel, maar dag en 
nacht bewaking met registratie van de meteorologische omstandigheden. Indien het gaat om grote 
industriële complexen met een assortiment aan verschillende activiteiten en bij gebrek aan regionale 
metingen, gaat men ertoe over een cordon van meetpunten rond het fabrieksterrein te installeren. 
Verschillende grote industrieën hebben dit gedaan, Hoogovens heeft onlangs de kosten van aanschaf
fing gepubliceerd: met het operatief maken van 4 meetposten was een bedrag van f 250.000,- ge
moeid. 

2. Akoestische maatregelen om de invloed van de bron naar buiten te verminderen 
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De grote verscheidenheid in onderwerpen van lawaaihinder komt in dit onderdeel in al zijn gradaties 
naar voren. De marineman die belang heeft in de trillingvrije voortstuwing van zijn vaartuig, om zijn 
aanwezigheid zo lang mogelijk te verbergen; de o.ndernemer die bekritiseerd wordt over zijn bijdrage 
de rust van de omgeving te verstoren. Ook hier geldt weer het grote verschil in kosten om bestaande 
situaties te verbeteren tegenover het geringer bedrag dat ermede gemoeid is, indien men bij de bouw 
of bestelling met het geluidaspect voldoende rekening had kunnen houden. Een typisch voorbeeld 
hiervan noteerde ik bij één van onze grote werven. Bij het uitvoeren van een scheepsproject van 
f 400.000,- was onvoldoende rekening gehouden met geluidoverlast in de verblijven; de toestand 
was onhoudbaar en derhalve onaanvaardbaar. Een rectificatie moest plaatsvinden, kosten: 
f 100.000,- of 25% van de bouwsom. Was één en ander direkt bij de opdracht geschied, dan waren de 
meerkosten belangrijk minder geweest, n.l. f 30.000,- of slechts 7*%. 



Een voorbeeld van afscherming van de bron, maar dan veroorzaakt door een groot aantal variabele 
bronnen, vormt een onderdeel van de veel besproken en na lange discussies door de Rotterdamse 
Gemeenteraad goedgekeurde bouw van een Botlektunnel, de rivierkruising van de Oude Maas. 
De bouw van deze tunnel ontneemt een woonwijk een groenstrook tussen de nu bestaande weg en 
de bebouwing; ter compensatie zal als geluiddemper een aarden wal met beplanting worden aange
legd over ca 1 km waarvoor de kosten op 4 miljoen worden geschat. 
Een tweetal geheel verschillende voorbeelden van voorzieningen bij de bouw, waar kostencijfers 

van bekend zijn: 
ir S. Riemens gaf onlangs voor de nu bijna 3 jaar oude IJsselcentrale als geluidreducerende maatrege
len een bedrag van 2 miljoen gulden op, tegenover de bouwkosten van 26 miljoen gulden, of te wel 
8% van de totale kosten. Een tweede gegeven kreeg ik van het Ingenieursbureau Protech International 
B.V. te Schiedam, dat voor de Gasunie de Gas Compressor Stations te Beverwijk en Ommen ont
wierp. Als bijzondere voorzieningen ter geluidwering werden de volgende gegevens verstrekt: 
Zowel de in- als uitlaatkanalen van de hoofdmachines werden voorzien van geluiddempers. Ter we
ring van de geluiduitstraling van de generatorturbine werd om dit gedeelte een akoestische omkasting 
aangebracht. De voor de landelijke omgeving waarin de gascompressor-stations gelegen zijn geldende 
stringente eisen ten aanzien van de geluidoverlast konden slechts nageleefd worden, indien de 
turbine-compressoreenheden opgesteld werden in een compressorgebouw, waarvan de bouwelementen 
zeer goede akoestische eigenschappen bezitten. Geluiddempers werden, bovendien geïnstalleerd voor 
de startturbines, de oliekoelers en diverse aan- en afzuigkanalen. De kosten van extra voorzieningen 
benodigd ter bestrijding van lawaaioverlast bedroegen 12 à 14% van de aankoopwaarden van een 
hoofdmachine compleet met bijbehorende hulpinstallaties en apparatuur. Op de totale investerings
kosten exclusief grond van 25 en 48 miljoen waren deze percentages 4 à 5%. 
Dit waren beide ook voorbeelden, waarbij direct bij de bouw de nodige voorzieningen aangebracht 
werden. Moeilijker zijn aanvullende voorzieningen, niet alleen uit een technisch oogpunt bezien, 
maar ook omdat de voorzieningen getroffen moeten worden als later een conflictsituatie ontstaat. 
In het laatste geval blijft het niet bij de bevoegde autoriteit en de vergunninghouder, maar komt als 
derde het publiek, dat overlast ondervonden heeft en steun zoekt bij de door hen gekozen politici. 
Een dergelijke situatie doet zich voor bij Sensdorp in het Gooi. Gevestigd in de vorige eeuw als 
eerste industrie ter plaatse in het toenmaals 5000 inwoners tellende Bussum. Sedert 10 jaar wordt 
er nachtarbeid verricht, echter niet op zaterdag en zondag, met uitzondering van een paar roerwerken, 
die niet meer dan 20 dB(A) veroorzaken en die bij het chocoladeprocédé niet gestopt kunnen wor
den. De klachten van de bevolking zijn: stank, stof en lawaai . 
Door een nieuwe hinderwetvergunning die nodig was op grond van uitbreiding, is men voor stof en 
stank wel tot overeenstemming gekomen hoe de voorzieningen moeten worden, maar ten aanzien 
van het geluid zijn moeilijkheden, die indien deze niet worden opgelost tot 's nachts stoppen zou
den leiden, met alle consequenties daaraan verbonden. 
De Gemeente eist aan de straatkant een geheel dichte muur met dubbele beglazing, met geschatte 
kosten van f 250.000,-, terwijl dit de voor het procédé benodigde natuurlijke ventilatie uitsluit. 
De firma Sensdorp heeft aangeboden, daarbij geadviseerd door een Duits bureau, geluid-absorberende 
panelen aan te laten brengen, die het geluid binnen de fabriek tot aanvaardbaar niveau kunnen ver
minderen, kosten f 60.000,-. 
Indien de Gemeente zich op doel-voorwaarden gericht had in plaats van op middel-voorwaarden, 
was de oplossing sneller nabij geweest. Nog moet ik opmerken, dat de smalle drukke straat langs de 
fabrieksramen slecht bestraat was. derhalve ook het straatlawaai ter plaatse de klachten verergerde. 
De besparing, die men door de doelvoorwaarden zou kunnen bereiken was zeer opmerkelijk, een paar 
ton meer voor een onvoldoende oplossing zal in hoger beroep nu critisch bekeken moeten worden. 

3. Tijdens de overdracht van bron tot waarnemingspunt beschermende niet geleidende constructies 
toepassen 
Een paar typische kostenvoorbeelden: Bij de keuze van plaveisel leidt de toepassing van asphalt in 
plaats van klinkers tot aanmerkelijke reductie van het straatlawaai. Bij navraag bij de Dienst Gemeente
werken Rotterdam bleek dat de kosten, beide met behoorlijke fundatie en afwerking, momenteel ge
lijk waren nl. 50-60 gulden per m2, derhalve in feite een kosteloos voordeel om waar mogelijk 
asphalt toe te passen. 
Indien vroegere bezoekers aan New York zich ook het oorverdovende lawaai herinneren, die het oude 
subway-verkeer op de stalen viadukten in de 1e en 2e Avenue veroorzaakte, zullen zij zich afvragen 
wat de voorzieningen voor het 2 km betonviaduct van de metro in Rotterdam-Zuid gekost hebben 
om dit bouwwerk voor een druk treinverkeer voor de omgeving acceptabel te doen zijn. 
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De voegloze sporen hebben f 580.000,- extra gekost, met alle andere geluidvoorzieningen totaal 
1,5 miljoen op de totale bouwkosten van het viadukt van 18 miljoen, derhalve ruwweg 8% voor 
geluidbeperking. • 

In dit hoofdstukje had ik wat gegevens willen gebruiken, die ik gehoopt had te krijgen van ir Kraaij
vanger, een van de architecten van het Rotterdamse concertgebouw De Doelen. Mijn vraag was of 
het mogelijk was een kostencijfer te geven van alle voorzieningen, die bij de bouw zijn aangebracht 
om geluidinvloeden van buiten en andere binnengeluiden volkomen te elimineren, om ongestoord 
van de muziek te kunnen genieten. Helaas was die yraag niet te beantwoorden, omdat reeds bij het 
ontwerp zoveel plaatsbepaling van eenheden was toegepast dat het niet mogelijk was de voorzieningen 
uit te splitsen. 
Op zichzelf een belangrijke conclusie: dat bij geslaagde objecten reeds bij het ontwerp zeer veel aan 
geluidwering kan worden gedaan. Hoewel er voor mijn onderwerp geen kosten in te vinden zijn, mag 
ik voor geïnteresseerden de richtlijnen van de Gezondheidsorgan isatie TNO noemen, waar zeer vele 
behartenswaardige voorbeelden op het gebied van industrieel lawaai gegeven worden. 

4. Bescherming van het waarnemingspunt tegen van buiten binnendringen van geluid 
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Men zou deze groep de laatste beschermingsgordel kunnen noemen om te voorkomen, dat het onge
wenste geluid het oor zou kunnen bereiken. 
De meest directe bescherming, de meest doeltreffende, de goedkoopste maar ook de meest verwerpe
lijke zou zijn het gebruik van oordoppen. 
De afstand van de bescherming tot het oor zullen wij derhalve groter dan nul moeten kiezen, hetgeen 
dan ook in de praktijk gebeurt. In het passagiersvliegtuig geen oordoppen meer en wij vinden het 
thans heel gewoon in het vliegtu ig een gesprek te kunnen voeren , terwijl wij veel lawaaiveroorzakend 
vervoerd worden. 
In onze hedendaagse personenauto valt hetzelfde te constateren : het lawaai is voor de omgeving be
stemd en het weinige geluid dat overblijft geeft ons de kans genoegl ijk naar de radio te luisteren. 
Voor beide ontwikkelingen zijn kosten gemaakt, maar het zijn kosten die zo vanzelfsprekend besteed 
zijn, dat niemand dit als een overdreven luxe beschouwt, waarvoor de kosten overbodig zouden zijn . 

Er valt te constateren, oat bij onze vliegende en rijdende verblijfseenheden geluidwerende construc
ties zijn toegepast om ons tegen geluid te beschermen. Hoe staat het met de stationaire verblijfseen
heid : onze woning? Uit het NRC-Handelsblad van 4 oktober 1972 citeer ik het volgende bericht : 

"Amstelveen bouwt geluidwerende huizen 
Het gemeentebestuur van Amstelveen wil, dat in de huizen in de nieuwe wijk Waardhuizen 
in het zuiden van de gemeente geluidisolatie tegen het vl iegtuiglawaai wordt aangebracht. 
Daarmee wordt volgensBen W van Amstelveen een veiligheidsmarge ingebouwd, zodat ook 
in de toekomst de bewoners van de nieuwe wijk in hun huizen geen hinder van overvliegende 
vliegtuigen zullen ondervinden. 
De geluidisolatie zal bestaan uit dikkere ruiten (min. 6 mm), rubber pakking in de sponningen, 
met rubber afgedichte kieren en minder grote raamoppervlak ken. Daarnaa&t wordt de mogelijk
heid ingebouwd in een later stadium mechanische afzuiginstallaties voor de luchtverversing, 
alsmede luchtinlaat via sus-kasten of geluiddempers in de huizen aan te brengen, zodat voor 
frisse lucht de ramen niet langer geopend behoeven te worden." 

Dergelijke extra kosten van f 2.000,- mogen op woningkosten een klein bedrag lijken, indien het 
omgezet wordt in huur van tussen 10 à 15 gulden per maand, worden veelal bezwaren geuit. 
Tijdens de discussie op de studiedag : "Gelu idhinder in het woonmilieu" in juni 1971 stelt de heer 
Mulder de kosten op f 2.000,- als meerkosten voor een geluidschone woning en vraagt "is dit een 
groot bedrag?" Als antwoord geeft hij : "wil men goedkoop een slechte woning of wat duurder 
een goede woning kopen? " 
Voor verdere details over hetgeen voor deze meerprijs geleverd wordt mag ik verwijzen naar het 
betoog van de heer Mulder tijdens deze studiedag. 
Bij mijn speuren naar kosten opleverende voorbeelden heb ik ook contact gezocht met architect 
De Jong van het Samenwerkende Architectenbureau du Pon & V . Maurik te Haarlem, die het 
Hilton Schiphol Hotel ontworpen en gebouwd hebben. 
In de persberichten over de opening van dit hotel had ik zeer gunstige kritiek gelezen over de rust in 
dit hotel, met andere woorden er werd niet gesproken over storende geluidhinder. Ik nam aan dat 
talrijke voorz ieningen waren aangebracht om dit gunstige resultaat te bereiken en mijn vraag was 
dan ook: hoeveel minder zou dit zelfde hotel gekost hebben, indien het op de Veluwe zou zijn ge
bouwd. 



Dat verschil in prijs zou een interessante bijdrage tot het thema van mijn voordracht betekenen. 
De heer De Jong heeft mij uitgelegd, dat een antwoord op deze vraag niet te geven was, omdat een 
hotel op de Veluwe heel andere eisen stelt dan een hotel op een vliegveld. Als voorbeeld werd ge
noemd dat daar een geheel gesloten gevel niet in aanmerking komt en bijv. de baleons heel andere 
gevelconstructie met zich mee zouden brengen. Ook de voorbelasting in zo'n recreatiegebied is veel 
lager en eist binnen weer andere voorzieningen. 
Het zou zelfs denkbaar zijn dat een op de Veluwe ontworpen hotel duurder zou uitkomen. Hoewel 
ik niet met kosten thuis kwam, was het interessant enkele uitgangspunten ten aanzien van het geluid 
bij de Schiphol-bouw te noteren. Men is uitgegaan van de hotelkamers, om deze zo rustig mogelijk 
te houden en dag en nacht dit principe door te voeren. 3 categoriën vielen te bestrijden: 

a. de invloed van weg- en luchtverkeer 
b. binnengeluiden: liften- deuren- watervoorziening- toiletten 
c. air-conditioning van de kamer zelf. 

Teneinde de individuele temperatuurkeuze op grond van de aard van het hotel aan de kamerbewoner 
over te laten, werd de Venkel-unit gekozen, terwijl een belasting van 28 dB(A) als maximum werd 
aangewezen. Hoewel bij vol toerental deze grens werd overschreden, werd bij de middenstand deze 
niet overschreden, wegverkeerlawaai kwam er niet bovenuit. 
Voorts vielen mij op de bijzondere gevelpanelen met weinig glas en geen bewegende delen; verdere 
details wil ik u besparen over deze interessante bouw op deze betrekkelijk moeilijke plaats. 
Ook dit 4e onderdeel van mijn voorbeelden sluit ik hierbij af en wil alvorens tot mijn conclusie te 
komen nog één oorzaak van geluidhinder noemen, die om te voorkomen toch een plaats in het 
kostenpakket dient in te nemen. Het is een verschijnsel dat ook voorkomt bij de andere milieubelas
tende zaken als luchtverontreiniging -waterverontreiniging - bodemverontreiniging. 
Bij het gebruik van toestellen of het drijven van inrichtingen kan men spreken van de normale toe
stand, waarbij het voorwerp op grond van de keur of de fabriek op grond van de vergunning een be
paalde milieubelasting veroorzaakt, Nu zijn wij heden ten dage wel iets gewend aan alle automatische 
bijsturende en bijstellende mogelijkheden, maar er blijft nog een groot aantal gevallen waar de mens 
de situatie kan beiiwloeden. 
De zorgvuldigheid van handelen heeft op het milieu invloed en wij zullen met elkaar de moeite moe
ten nemen en ook kosten moeten maken de gevoelens van vele medeburgers te veranderen om te 
bereiken dat de mentaliteit ten gunste verandert. De overlast die bromfietsen dagelijks veroorzaken 
is een treffend voorbeeld van de noodzaak dat hieraan iets zou moeten gebeuren. 
Dan blijft er nbg een situatie te signaleren, dat is de overlast die kan ontstaan bij het functioneren 
van veiligheden. Ook hier zullen hier en daar kosten gemaakt moeten worden, indien de frequentie 
en de tijdsduur van deze overlast aanleiding geeft tot gemotiveerde klachten. 
Met het signaleren van de laatste omstandigheden, zoals bijv. stoom afblazen, het funktioneren van 
veiligheidsfakkels, zijn er verschillende processen en operaties die door wijziging van bestaande syste
men tot kostenverhoging zullen leiden. 
Hiermede wil ik mijn bijdrage tot het kostenvraagstuk besluiten. 

Staat u mij toe mijn conclusie te trekken. 
Mijn opdracht luidde te bewijzen dat bij een goede benadering de kosten van lawaaibestrijding veelal klein 
zijn en bijdragen tot een goede verhouding met de omgeving, een en ander te illustreren met voorbeelden. 
Ik heb geprobeerd aan de gestelde vraag te voldoen. Al moest ik u in mijn inleiding reeds waarschuwen uw 
verwachtingen niet al te hoog te spannen. 
De oplossing van het lawaaiprobleem wordt bij vele projecten gevormd door een complex van arrangemen
ten, overwegingen en maatregelen, die vaak niet afzonderlijk in kosten ten opzichte van het geheel zijn 
weer te geven. Wel heb ik getracht uw bijzondere aandacht te vragen voor kosten, die in een wat ruimer 
verband gemaakt moeten worden om een doeltreffend programma, steunend op wettelijke grondslag, maar 
ook op de goede wil van onze medeburgers te doen slagen. Ik ben er niet in geslaagd per categorie veroor
zakers van lawaai de kosten bij veranderingen of bij nieuwe aanschaffingen in cijfers te geven. Evenmin 
een schatting te geven voor de noodzakelijke overheidsuitgaven. Toch wil ik niet eindigen zonder een totaal 
geldsbedrag te noemen als een schatting voor de kosten die de lawaaibestrijding ons nationaal zullen vragen. 
Op het ogenblik neemt men aan, dat van het nationaal inkomen 3- 3*% besteed zal moeten worden voor 
milieuverbetering of in geldswaarde 4- 5 miljard gulden. 
Dit bedrag moet dan verdeeld worden over lucht, water, bodem en geluid. Realiseren wij ons dat bij geluid 
de emissies en immissies in fysische grootheden worden bepaald,in tegenstelling tot de drie overige milieu
aantastingèn waar de stoffelijke materie de oplossing veel gecompliceerder maakt. Ik waag het erop het 
aandeel voor het geluid in de totale milieuverbeteringskosten op ten hoogste 15% te schatten. 
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Dit zou betekenen dat wij met elkaar, verkeer, industrie, burgerij, ca 600 miljoen gulden per jaar moeten 
opbrengen om de lawaaihinder afdoende te onderdrukken. 

Het is mijn oprechte wens, dat de overheid spoedig de nodige middelen ter beschikking krijgt om, 
steunende op een goede samenwerking tussen technici en juristen, tot een beleid te kunnen komen om 
doeltreffend het lawaai het zwijgen op te leggen. 
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SLUITINGSWOORD 

dQor prof. ir J. K. Nisuwenhuizen 

Wij zijn nu aan het einde van onze driedaagse cursus. 
Het is mij gegeven nog even met u hierop kort terug te zien. 

In de 108 deelnemers zijn eigenlijk alle geinteresseerden van de werktuigkundige aspecten van de lawaai
bestrijding vertegenwoordigd. Enkelen van u zijn in dienst van de met het toezicht belaste overheid, enkelen 
maken en anderen zijn verbruikers van lawaai-producerende apparaten. Opvallend vind ik ook het grote 
aantal deelnemers dat afkomstig is uit de bouwwereld, met name uit betonfabrieken en dergelijke. 

Uiteraard hebben we getracht een programma te bieden dat aan ieders wensen voldeed en natuurlijk zijn 
we daarin niet geslaagd. Sommigen van u hebben het peil van de cursus te laag, anderen wellicht te hoog 
gevonden. Diegenen van u die binnenkort zelf moeten gaan meten, zouden natuurlijk graag een soort meet
praktikurn hebben zien ingelast. 
U begrijpt dat dit met zo'n groot gezelschap niet goed mogelijk is. 

Niettemin menen wij dat wij, met uitzondering van de praktijk, de verschillençle kanten redelijk hebben 
kunnen belichten. Ik hoop dat u in staat zult worden gesteld hetgeen u hier hebt opgestoken in de praktijk 
ook toe te passen. Want u mag wel weten dat het bijbrengen van kennis geen doel maar een middel is om 
te komen tot een vermindering van de geluidhinder in ons land. 

Gedurende de laatste dagen is er gesproken over lawaaibestrijding achteraf en over die in de ontwerpfase. 
Velen van u, de verbruikers van lawaaimakende apparaten, hebben uitsluitend te maken gehad met de 
lawaaibestrijding achteraf. Lawaaibestrijding in de ontwerpfase I ijkt iets voor de constructeur, niet voor 
de verbruiker. 

Toch is dat niet juist en in dit verband wil ik u herinneren aan eeh paar opmerkingen die de heer Tepe 
gisteren heeft gemaakt. Wel twee of drie maal heeft hij laten merken dat een lawaaiarm ontwerp niet altijd 
kan worden uitgevoerd, omdat de fabrikant het dan niet voor een concurrerende prijs kan leveren en dan 
een deel van de markt verliest. En eigenlijk is dat treurig en een duidelijke tekortkoming van de consument. 
Die moet immers bereid zijn wat meer te betalen voor apparatuur waarmede hij minder ziekteverzuim krijgt, 
minder ruzie met de buren heeft of die er aan kan bijdragen dat hij een vergunning ingevolge de hinderwet 
krijgt. Hij behoort, naast de technische prestaties van een apparaat, ook te specificeren wat de maximale 
geluids.intensiteit ervan mag zijn. 

Toch zullen in de huidige situatie een aantal bedrijven niets aan hun lawaai kunnen doen, omdat dat hun 
concurrentie-positie slecht maakt. Hier ligt dan duidelijk een taak voor de overheid, die reële en haalbare 
normen moet voorschrijven waaraan alle bedrijven zullen moeten voldoen. 
En dat reëel en haalbaar, eigenlijk met enige moeite haalbaar, dat is de kwintessens van de zaak. Legt men 
namelijk de norm te zwaar, dan heeft dit geen zin, omdat men of het bedrijf moet sluiten of ontheffing 
vraagt en krijgt. 

Tenslotte zullen er onder u enkelen zijn die wel graag geluidmetingen willen verrichten en aan geluidbe
perking willen doen, maar die er eenvoudig de mogelijkheden niet toe hebben. Men mist de tijd, de meet
apparatuur of men heeft gewoon te weinig ervaring op dit punt. Wat die mensen kunnen doen is duidelijk. 
Zonder reklame te maken kan ik u wel zeggen dat de belangrijkste adviesbureaus op dit gebied aan de cursus 
hun bijdrage hebben geleverd. Bij hen kunt u vanzelfsprekend in de meeste gevallen wel terecht. Daarnaast 
zal in bepaalde omstandigheden ook de T.H. u nog wel even van dienst willen zijn. 

Ik hoop dat u bij uw werk zoveel resultaat zult hebben dat wij voor een eventuele volgende cursus op dit 
gebied geen belangstelling meer van u zullen krijgen. Ik wens u daarbij veel succes. 
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