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De Tweede Kamer heeft unaniem het wetsvoorstel Swung-1 aangenomen. 

Daardoor is nu zeker dat de geluidwetgeving op korte termijn drastisch zal 

gaan veranderen. Swung-1 ligt momenteel bij de Eerste Kamer en treedt 

naar verwachting in 2012 in werking. Daarnaast is het wetvoorstel Swung-2 

in voorbereiding. Beide wetsaanpassingen zullen leiden tot grote wijzigingen 

voor gemeenten, provincies, rijksinfrabeheerders en het rijk. Het is zinvol 

hier zo snel mogelijk op te anticiperen. Dat kan veel werk maar ook heel 

veel euro's besparen. Daarbij gaat het natuurlijk om de vraag of het zinnig is 

procedures nog onder het huidige recht te doorlopen, of even te wachten op 

de nieuwe regels. Maar daarnaast gaat het om veel meer. Met Swung kunnen 

straks dingen die nu niet kunnen, maar tegelijkertijd komen er ook nieuwe 

verplichtingen en mogelijk belemmeringen. Het vergt een andere manier 

van denken om de mogelijkheden maximaal te benutten, de nieuwe 

verplichtingen efficiënt op te pakken en nieuwe belemmeringen te 

voorkomen. dBvision is Swung-specialist en staat voor u klaar om u te helpen 

met het anticiperen op de nieuwe regels. 

Concentraties lucht snel helder
Het geluidregister: even doorbijten

CNOSSOS: nieuwe rekenmethode

Nieuwe ontwikkelingen stil asfalt
Doelmatigheidscriterium provincies

Goed voorbereid op Swung?
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dBvision en De Vries Juristen organiseren samen de Masterclass Swung. 

Deze Masterclass is voor medewerkers bij het rijk, provincies, 

gemeenten en adviesbureaus die in hun dagelijks werk te maken krijgen 

met Swung. dBvision en De Vries Juristen hebben beiden in de frontlinie 

gewerkt aan de Swung-wetgeving en zijn daarom goed bekend met de 

nieuwe regelgeving. Na de Masterclass overziet u de complicaties die in 

de praktijk kunnen optreden.

De tweedaagse Masterclass wordt op 17 januari en 7 februari 2012 en op 

25 januari en 15 februari 2012 georganiseerd. U kunt nadere informatie 

over de Masterclass Swung vinden op onze website 

. Daar kunt u zich ook aanmelden. www.swungspecialisten.nl

Inschrijving Masterclass Swung
De staatssecretaris wilde in juni het wetsvoorstel Swung-1 snel door de 

Tweede Kamer loodsen. Toen dreigde het mis te gaan omdat de leden van de 

CDA fractie vonden dat er onvoldoende zicht was op de werking van de wet 

in de praktijk. Zij vroegen de behandeling op te schorten en eerst de 

werking van Swung-1 te onderzoeken in een aantal praktijkvoorbeelden. De 

staatssecretaris heeft daarop gereageerd door een boekje op te stellen. Dit 

boekje is in een recordtijd van 7 werkdagen gemaakt. In het boekje wordt 

op "micro-schaal", op basis van realistische praktijksituaties, stap voor stap 

de werking van Swung-1 in beeld gebracht. Daarbij worden enkele woningen 

door de jaren heen gevolgd. dBvision heeft een bijzonder grote rol gespeeld 

bij het opstellen van dit boekje. Onder andere door dit boekje heeft de 

behandeling door de Tweede Kamer geen vertraging opgelopen. Kort na de 

publicatie, op 30 juni, werd het wetsvoorstel met algemene stemmen 

aangenomen.  

Boekje helpt Swung door kamer

Adviseurs van dBvision geven presentaties op 8 en 9 

november 2011 tijdens het congres  Geluid, Trillingen, 

Luchtkwaliteit en Gebied en Gebouw in Nederland

- Haalbare geluidgrenzen langs het spoor in Europa 

(Edwin Verheijen)
- Aanpassingen van het Reken- en Meetvoorschrift voor 

Swung-1 (Gilles Janssen)

Overzicht projecten 2011
Beleidstudies: 

Geluidmetingen: Geluidkaarten: 

Actieplan geluid: Luchtkwaliteitkaart: 

Gevelisolatie: Geluidregister spoor: Internet applicaties (visualisatie gegevens en resultaten 

milieustudies): Detachering: 

Software: 

Swung-1, Swung-2, Doelmatigheidscriterium provinciale wegen, Programma Hoogfrequent Spoor, Geluidgrenzen spoor Europa. 

Diemen, Rheden, Rijkswaterstaat, ProRail, Provincie Zuid-Holland, diverse projectontwikkelaars. Randstadrail. ProRail, Alkmaar, 

Heerhugowaard, Langedijk, Bergen NH, Heiloo, Castricum, Schermer, Graft-De Rijp, ’s-Hertogenbosch, Gooi- en Vechtstreek (Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, 

Laren, Naarden, Weesp), Zaanstad, Diemen, provincie Zuid-Holland.  ’s-Hertogenbosch, Haarlemmermeer. Nieuwegein. 

‘s-Hertogenbosch. Samenstelling data, Opzet prototype. 

Milieudienst IJmond, ProRail, Rijkswaterstaat, ’s-Hertogenbosch, Gooi- en Vechtstreek en Nieuwegein. Ministerie van I&M, RIVM, 

Rijkswaterstaat, ProRail.  Geluidkaarten/luchtkaarten op internet, 3D-visualisaties, SKM2-rekenhart, prototype geluidregister.

SRM2 onderzoek: 



Nieuw: geluidkaarten op de iPhone

dBvision Nieuwsbrief 2011

Innovatieprijs?

De NSG en dBvision presenteren deze app op het congres Geluid, Trillingen, 

Luchtkwaliteit en Gebied & Gebouw. We dingen met deze app mee naar de 

innovatieprijs van de stichting Innonoise. 

Als u interesse heeft dan bent u van harte welkom voor een demo bij onze 

stand op het congres. Na het congres kunt u voor verdere informatie 

uiteraard contact met ons opnemen.

Alle geluidbelastingkaarten op de iPhone op een centrale website!

Overheden: werkt u mee?

Publiek: werkt u ook mee?

 

Deze nieuwe app, dBview genaamd, stelt de NSG ter beschikking. dBvision 

heeft hiervoor de software gemaakt. Ons doel is om EU-geluidkaarten op 

een handige en gebruiksvriendelijke manier toegankelijk te maken. De 

bediening van onze dBview-app is kinderlijk eenvoudig. Eén druk op de 

knop en u krijgt een plattegrond van de plek waar u bent. Daarbij 

verschijnt een overzicht van alle geluidbelastingkaarten die voor die plek 

gemaakt zijn. Deze geluidbelastingkaarten kunnen vervolgens op de 

plattegrond worden geprojecteerd. Door inzoomen, uitzoomen en 

verschuiven kan ook iedere andere locatie worden opgezocht.

Het zou mooi zijn als alle overheden hun geluidbelastingkaarten centraal 

via dit medium beschikbaar stellen. De NSG roept hiertoe op. Dit maakt het 

voor burgers veel gemakkelijker om informatie over de geluidbelasting te 

vinden. Erg handig wanneer je bijvoorbeeld een nieuw huis wilt kopen. Ook 

voor de overheden zijn er grote voordelen. Dit is immers een unieke manier 

om aandacht te geven aan hun geluidbelastingkaarten. Voor gemeenten en 

politiek is het interessant om een goed beeld te krijgen voor 

gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening.

iPhone-gebruikers die zelf bijdragen aan de geluidbelastingkaarten. Dat is 

de volgende stap waar wij aan denken. Smartphones beschikken standaard 

over een microfoon. Daarmee kan een redelijke geluidmeting worden 

uitgevoerd. Met een druk op de knop meten en het resultaat naar de NSG 

zenden. Zo ontstaat geleidelijk een geluidkaart op basis van metingen. 

Grappige lawaaimakers met nepmetingen worden dan hopelijk voldoende 

weggemiddeld door hun meer serieuze tegenhangers.

EU-geluidkartering 2012
In 2012 moeten veel overheden geluidbelastingkaarten vaststellen en de 

blootstelling aan omgevingslawaai inventariseren. Agglomeraties met meer 

dan 250.000 inwoners, de provincies en de rijksoverheid hebben dit in 2007 

ook al gedaan. Nu zijn ook agglomeraties met meer dan 100.000 inwoners 

aan de beurt.

Karteren anno 2012 is geen herhalingsoefening. Geluidbelastingkaarten 

kunnen wij nu gedetailleerder maar ook sneller en tegen lagere kosten 

maken. Een interactieve website met de geluidbelastingkaarten? Het 

gebeurt inmiddels vrijwel automatisch.

 

Er is een aantal redenen voor bovengenoemde ontwikkelingen. In de eerste 

plaats zijn er nu betere driedimensionale databestanden beschikbaar. De 

rekenmodellen kunnen we nu met automatische conversietools nog sneller 

opstellen dan in 2007. Daarnaast is de betrouwbaarheid van de 

databestanden vergroot, waardoor nauwkeuriger gerekend kan worden. Ook 

is de rekentijd korter. 

Tot slot hebben de overheden nu in het begin van het proces al veel 

aandacht voor het communicatietraject. De vraag naar websites met 

geluidbelastingkaarten is groter geworden. Met een goede aanpak kunnen  

overheden positief in de belangstelling komen. Wij juichen dit toe en 

kunnen u in het communicatietraject met een passende oplossing helpen. 

Concentraties lucht snel helder
Wilt u snel inzicht in de achtergrondconcentratie van de  luchtveront-

reiniging? dBvision heeft daarvoor een handige internettool. De 

achtergrondconcentraties hebben wij geplaatst op de kaart van Nederland 

en satellietbeelden. U kunt een locatie via de postcode opzoeken. Ook 

inzoomen, uitzoomen en verschuiven is mogelijk. Deze tool vindt u op onze 

website onder ‘software/tools’.

De gepresenteerde achtergrondconcentraties komen van het RIVM. Naast 

het actuele beeld betreft het ook de prognose tot en met 2030.

De achtergrondconcentratie bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van 

de buitenlucht. Dicht bij drukke wegen (tot ongeveer 60 m van 

gemeentelijke wegen en 1 km van rijkswegen ) dragen de emissies van 

deze wegen significant bij aan een verhoging van de achtergrond-

concentratie. Op basis van de achtergrondconcentraties wordt duidelijk 

waar in Nederland de schonere en viezere regio’s zijn. Dat is handige 

informatie voor mensen met verhuisplannen.

Voor een meer gedetailleerd beeld zijn de achtergrondconcentraties te 

globaal. De lokale verhoging rond wegen is daarop niet te zien. Deze 

contouren kunnen wij met de NSL-rekentool voor u berekenen. De 

resultaten sluiten dan aan bij het NSL. Een demo hiervan vindt u op onze 

website onder ‘software/demo’s’. Heeft u interesse in deze kaarten? Neem 

dan gerust contact met ons op.
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Nieuwe ontwikkelingen stil asfalt
Bij Rijkswaterstaat loopt een groot aantal projecten dat inspeelt op de 

groeiende behoefte aan stil asfalt op snelwegen. Hierdoor kan de 

toepassing van het inmiddels vertrouwde tweelaags ZOAB verder 

geoptimaliseerd worden en komt er ruimte voor nieuwere asfaltsoorten. 

Voor de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat treden 

wij op als projectleider om deze projecten te coördineren. 

Tweelaags ZOAB met een fijne toplaag is 1 dB stiller dan het gebruikelijke 

tweelaags ZOAB. Maar wat zijn de risico’s? Zijn de levensduur en het 

drainerend vermogen bijvoorbeeld wel voldoende? Een secure afweging van 

de voor- en nadelen moet resulteren in een toepassingskader van deze 

tweelaags ZOAB variant met een fijne toplaag. 

Een andere ontwikkeling betreft nieuwe testen met Dunne Geluidredu-

cerende Deklagen. Het doel is om meer kennis te ontwikkelen over  deze 

Dunne Deklagen gedurende langere tijd tijdens normaal gebruik.  

De bezuinigingsplannen van de rijksoverheid vormen een ‘bedreiging’ voor 

de monitoring van de ruim 150 grote proefvakken waarmee Rijkswaterstaat 

asfaltinnovaties in de praktijk test. DVS is daarom op zoek naar een 

slimmere en meer kosteneffectieve manier om asfalt langdurig te testen. 

Hiervoor wordt samengewerkt met de Deense zusterorganisatie DRI.

In steeds meer contracten wordt de aannemer verantwoordelijk voor 

beheer en onderhoud van asfalt gedurende lange tijd. Met geluid wordt 

daarbij thans geen rekening gehouden. Door de invoering van Swung-1 

verandert dit. Wanneer treden de plafondoverschrijdingen op? Biedt stiller 

asfalt een oplossing? Dat kan vroegtijdige vervanging van het wegdek door 

de aannemer betekenen. Hoe moet dit met de aannemer worden geregeld? 

Rijkswaterstaat ontwikkelt hiervoor nu een strategie.

CNOSSOS: nieuwe rekenmethode 
Vanaf 2017 gelden waarschijnlijk nieuwe Europese voorschriften voor het 

karteren van omgevingslawaai. Het is verstandig om daar bij de lopende 

geluidkarteringsronde in 2012 rekening mee te houden. 

Momenteel buigen de EU-lidstaten zich over een concept-voorstel voor 

aanpassing van de Richtlijn Omgevingslawaai. Tot nu toe staat het de 

lidstaten vrij welke rekenmethode ze kiezen, maar dat gaat veranderen. 

Vanaf 2017 lijkt de methode CNOSSOS-EU verplicht te worden, ook voor 

Nederland.  

CNOSSOS koppelt een nieuw bronmodel aan het Franse overdrachtsmodel 

(NMPB 2008). Bronbeheerders en agglomeratiegemeenten hebben er 

voordeel bij als de invoergegevens van de huidige karteringsronde goed 

gedocumenteerd en bewaard worden. Dit is geen verplichting vanuit de 

Richtlijn. Maar om de effecten van de actieplannen van 2012 correct te 

kunnen interpreteren bij de volgende karteringsronde (2017) moeten 

effecten van een verschil tussen de rekenmethodes worden uitgesloten. Dit 

betekent dat de actieplannen van 2012 straks nogmaals met CNOSSOS 

doorgerekend moeten worden. 

Met CNOSSOS is het ambitieuze geluidmodel Harmonoise (2005) definitief 

aan de kant gezet. Alleen voor het bronmodel van railverkeer zijn enkele 

elementen uit Harmonoise overgenomen. Het bronmodel van wegverkeer is 

duidelijk geënt op het bestaande Nederlandse SRM2-model. 

Vanzelfsprekend is dBvision goed op de hoogte van de ontwikkelingen en 

staan onze adviseurs u graag bij. 

Het geluidregister: even doorbijten
Met een stevige beat op zijn koptelefoon werkt Rob van Loon van dBvision 

moeizaam door de data van het spoor heen. Hij staart naar het 

beeldscherm en werkt nog een ´missing link´ in de gegevens weg. Iedere 

dag komen hij en zijn collega’s bij dBvision en andere adviesbureaus weer 

een stukje dichter bij het einddoel; een volledig gevuld geluidmodel van 

het Nederlandse spoor. 

Nog een paar maanden en dan is het geluidregister van het spoor gereed. 

Met het geluidregister kan straks de hoogte van de geluidproductieplafonds 

worden uitgerekend. Vervolgens kan de geluidemissie van het spoor aan de 

plafonds worden getoetst. 

Er komt een geluidregister voor de spoorwegen en voor de rijkswegen. Wij 

werken aan het spoorse geluidregister. Dit landsdekkend geluidmodel kent 

een hoog detailniveau, betrouwbare gegevens en een exacte geografische 

ligging.

De invoering van de geluidproductieplafonds en het geluidregister betekent 

een essentiële nieuwe insteek in de beoordeling van geluid. Het 

geluidregister geeft straks duidelijke informatie die nodig is bij de 

ontwikkeling van bouwplannen langs het spoor. Geen moeilijke zoektocht 

meer naar vervoersprognoses. Geen discussie meer over de 

betrouwbaarheid. En geen frustraties meer omdat prognoses plotsklaps 

anders kunnen worden. Er komt een eenduidige en heldere set aan 

gegevens die straks via internet op te vragen is. 

Bovendien geeft het geluidregister een duidelijke geluidgrens voor het 

spoor en de omgeving. Geen sluipende geluidtoenames meer. En geen 

juridisch geharrewar of dit wel of niet toelaatbaar is. We zijn er trots op 

dat we aan deze ontwikkeling mogen meewerken.

De provincies zijn bezig hun wegennetwerk te karteren. Bij deze ”tweede 

tranche” gaat het om een aanzienlijk deel van alle wegen. Bij 

overschrijding van de plandrempel gaan de provincies voor het actieplan 

maatregelen afwegen. Om deze afweging objectief, reproduceerbaar en 

snel te doen, ontwikkelt dBvision in opdracht van het IPO een 

doelmatigheidscriterium. 

Het is voor de provincies belangrijk om daarin het eigen beleid op te 

nemen. Provinciale wegen zijn anders dan rijkswegen. Daarom is de 

bestaande Regeling doelmatigheid geluidsmaatregelen onbruikbaar. dBvision 

ontwikkelt een flexibel criterium. De systematiek achter het criterium is 

voor elke provincie gelijk. Maar elke provincie kan eigen kentallen 

invoeren. De provincie kan ook kosten voor gevelisolatie meewegen, of 

cumulatie met ander geluid. Het criterium is afgeleid van de genoemde 

Regeling. Dat heeft namelijk een sterke juridische status en is gebaseerd 

op uitgebreid onderzoek. Het is een voordeel om daar bij aan te sluiten. 

dBvision ontwikkelt op basis van de wensen van de provincies een semi-

automatisch hulpmiddel voor deze afweging. Elke provincie kan het eigen 

beleid instellen en rekenresultaten voor varianten van maatregelen inlezen. 

Automatisch volgt uit deze varianten het doelmatige maatregelpakket. 

Hiermee krijgen provincies meer houvast bij hun afwegingen en 

tegelijkertijd alle ruimte om eigen beleid uit te voeren. 

Doelmatigheidscriterium provincies



Deze folder geeft u een indruk van het werkveld en de aanpak van 

dBvision. Wilt u meer informatie en/of gebruik maken van de 

kwaliteiten van dBvision in uw projecten? Neem dan contact met ons 

op.

iPhone app´s van dBvision
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Contact 

Vernieuwde app voor SRMi-berekeningen 

Op locatie of tijdens een overleg is het soms nodig om de 

geluidbelasting te kunnen schatten. Of om een idee te krijgen wat het 

effect van een andere snelheid, intensiteit of voertuigcategorie is. U 

bent dan op zoek naar een akoestische zakrekenmachine. dBvision heeft 

vorig jaar een iPhone app gepresenteerd die precies dat is: een handige 

en snelle manier om een geluidbelasting te kunnen uitrekenen, 

rechtstreeks op de iPhone of iPad. De app werkt met de SRM-1 

rekenmethode en geeft u de mogelijkheid om snel een antwoord te 

krijgen op zowel emissie- als immissieniveau. Zo heeft u direct een idee 

van het effect van een dunne deklaag of van dubbellaags ZOAB. Voor 

spoorweglawaai geldt hetzelfde voor de aanleg van een stiller spoortype 

of de inzet van stiller materieel.

Afgelopen jaar heeft dBvision een update van de SRMi-app uitgebracht. 

U kunt nu kiezen uit meer wegdektypen, de gebruikersinterface is 

verbeterd en u kunt nu ook de gecumuleerde geluidbelasting 

uitrekenen! Er is ook een handig venster om geluidbelastingen op te 

tellen en een weeg- en straffactor toe te passen. 

Verschillende (EU)geluidkaarten bekijken en vergelijken. Deze 

mogelijkheid biedt de nieuwe app, die dBvision samen met de NSG heeft 

ontwikkeld. Deze app, ‘dBview’ genaamd, is onze inzending voor de 

Innonoise innovatieprijs. U schakelt eenvoudig tussen de geluidkaarten 

van verschillende instanties en u krijgt zo een idee van de verschillende 

Nieuw, geluidkaarten op de iPhone 

dBvision

Groenmarktstraat 39 E: info dBvision.nl

3521 AV Utrecht W: www.dBvision.nl

T: 030 2970391

@

bronnen op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau. Daarnaast kunt u uw 

favoriete ondergrondkaart gebruiken. De app is binnenkort beschikbaar voor 

de iPad, de iPhone, voor OS X en is bovendien via een website op internet 

te benaderen. Meer over onze dBview-app leest u elders in deze 

nieuwsbrief. Heeft u interesse in een specifieke geluid-app voor uw 

organisatie? Neem dan contact op met dBvision.

Telefoon E-mail

T: 06 29076165 E: edwin.verheijen@dBvision.nl

T: 06 29076160 E: elly.waterman@dBvision.nl

T: 06 29076161 E: frank.elbers@dBvision.nl

T: 06 29076164 E: geraldine.woestenenk@dBvision.nl

T: 06 29076162 E: gilles.janssen@dBvision.nl

T: 06 29076163 E: henk.dekluijver@dBvision.nl

T: 06 29076158 E: koen.lammertsvanbueren@dBvision.nl

T: 06 15896350 E: rob.vanloon@dBvision.nl

T: 06 15896349 E: ruben.vanmoppes@dBvision.nl

T: 06 29076167 E: sander.buitelaar@dBvision.nl

T: 06 29076159 E: stijn.vanlier@dBvision.nl

T: 06 29076166 E: wiebe.vangolde@dBvision.nl

Een groeiend aantal klanten van dBvision vraagt 

om een objectief aantoonbaar gecertificeerd 

kwaliteitssysteem. dBvision heeft daarom het 

bestaande systeem met succes laten toetsen door 

SGS. Op basis van deze toets ontvangt dBvision in 

2011 het ISO 9001 certificaat.  

ISO 9001 kwaliteitssysteem
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