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Geluidregister ++
Projecten 2013
Hier leest u over enkele projecten die wij dit jaar
hebben uitgevoerd.
Actieplannen: Het jaar 2013 stond voor veel
gemeenten en provincies in het teken van het
actieplan. dBvision kreeg het vertrouwen van
de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland,
Limburg en Drenthe om bij te dragen aan hun
actieplannen. Ook gemeenten schakelden ons
in, zoals Arnhem, Zaanstad, Nijmegen,
Hilversum, Zwolle, Apeldoorn en ‘s Hertogenbosch. Door het gebruik van een geautomatiseerde maatregelenafweging konden wij de
plannen op tijd afronden.
Detachering: Adviseurs van dBvision zijn in
2013 ingehuurd door Movares, dat zeer
succesvol is bij het verwerven van grote
projecten. De geluidafdeling had behoefte aan
extra menskracht met specifieke deskundigheid en vaardigheden.
Brandweerkazerne: Een interessant project,
nieuwbouw van een kazerne. Het geluid van de
uitrukkende brandweerauto’s hebben wij
berekend bij de omliggende woningen. De
kazerne heeft ook ruimtes waar de
dienstdoende brandweermannen rusten. Wij
berekenden het geluid op de gevel en gaven
advies over een wenselijke binnenwaarde.

Rekenblad

Geluidmetingen: Munisense en dBvision
hebben langs het spoor een permanente
geluidmeetpost geïnstalleerd. De resultaten
komen ‘live’ beschikbaar via Geluidregister++.
Dat levert inzicht hoe metingen zich verhouden
tot het geluidproductieplafond.

Geluidregister-viewer met Aswin-rekenblad
Geluidregister++ biedt op eenvoudige en heldere manier inzicht
in de gegevens van het geluidregister. Met het rekenblad kunt u
direct een indicatieve berekening doen van de geluidbelasting
door het railverkeer voor uw bouwplan of voor een bestaande
woning.
Met de geluidproductieplafonds en het
geluidregister is een belangrijke sprong
voorwaarts gemaakt bij de bescherming
van de bewoners. Er zijn nu heldere
grenzen voor de geluidruimte. De
geluidsanering is goed geregeld. De
bouwmogelijkheden langs spoor en
rijksweg zijn helder. Het officiële
geluidregister op internet bevat alle
gegevens die nodig zijn.
Superspecialisten
Het gebruik van de geluidregisters blijkt
echter niet eenvoudig. Voor spoor is een
plug-in vereist, die niet altijd geïnstalleerd
kan worden. Bovendien is het geluidregister alleen te gebruiken door
superspecialisten. Vooral mist men het
vroegere Aswin-rekenblad waarmee de
spoorgegevens inzichtelijk werden en
waarmee snel een SRM1-berekening kon
worden uitgevoerd. Hierin voorziet het

rekenblad van Geluidregister++.
Geluidregister++ biedt de oplossing
Ons nieuwe systeem geeft iedereenop
eenvoudige wijze toegang tot de
gegevens uit het geluidregiste.
Bovendien kunnen gebruikers met het
rekenblad een indicatieve berekening
doen van de geluidbelasting.

Geluidregister++ geeft inzicht in de
?
gegevens van bebouwing, zoals
geluidgevoeligheid (via het BAG).
Geluidregister++ bevat de geluid?
zones. .
Verder richten wij een helpdesk in voor de
beantwoording van uw technische en
juridische vragen over het geluidregister
en het gebruik daarvan.
Geluidregister++ voor rijkswegen

Verder gaan wij de resultaten van
geluidmeetposten op aanvraag koppelen
aan Geluidregister++.
Interesse?
U kunt zich aanmelden voor Geluidregister++ via www.geluidregister.nl. Het
eerste half jaar is het gebruik gratis.
Daarna kunt u besluiten of u een
abonnement wilt nemen. De kosten
daarvan zijn lager dan de kosten die u van
Aswin gewend was.

De ontwikkelingen staan niet stil. Ons
plan is om in de loop van het jaar ook het
geluidregister van de rijkswegen op te
nemen in Geluidregister++. Dan kunt u
met het rekenblad een indicatieve
berekening doen van de geluidbelasting
van de rijkswegen.

?
Geluidregister++ is direct op internet
toegankelijk zonder plug-ins.
?
De gegevens uit het geluidregister
komen duidelijk in beeld.
?
Geluidregister++ bevat de brongegevens van het geluidregister; ook
die van eerdere versies.
Geluidregister++ bevat een rekenblad
?
(op basis van SRM1) met een
indicatie van de schermwerking.
Geluidregister++ bevat de EU?
geluidbelastingkaarten.

Spoor: ProRail stelt een milieueffectrapportage
op om meer goederentreinen te laten rijden in
het kader van het Programma Hoogfrequent
Spoor. dBvision voerde een studie uit naar de
geluidaspecten voor trajecten in OostNederland. Ook werden wij ingeschakeld bij de
informatieavonden.
Emplacementen: In opdracht van de
internationale unie van spoorwegen UIC
maakten wij een overzicht van geluidmaatregelen voor emplacementen. De UIC kreeg
inzicht in de bestaande en nieuwe technieken
die binnen en buiten Europa worden toegepast.
Dit draagt bij tot een snellere en bredere
toepassing van nieuwe uitvindingen.
Opsporen saneringswoningen: Woningen op
de eindmelding zijn soms onvindbaar in de
BAG. dBvision is op een slimme manier gaan
zoeken naar een deel van deze spookwoningen. Speurwerk met als doel het juridisch
risico voor de opdrachtgever bij het opstellen
van saneringsplannen te verkleinen. Van alles
kwam naar boven: Woningen die niet meer
bestaan of met een typefoutje in de postcode,
woningen die een ander adres kregen, zijn
opgesplitst, afgebrand of omgebouwd naar een
Burger King. Speurwerk door het hele land.

Luuk Hajema, Omgevingsmanager Aanpak Ring Zuid Groningen:
dBvision heeft het project ondersteund bij de communicatie over
het aspect geluid. Daarbij is voor een volle zaal vol
geëmotioneerde mensen op een prettige manier goed antwoord
gegeven op vragen. De adviseur maakte makkelijk contact en kon
putten uit parate kennis die toereikend was. De uitstraling was
prettig en de manier van communicatie serieus.

G

Cursus GIS voor
milieumedewerkers
GIS wordt steeds meer gebruikt bij milieuonderzoek, maar is voor veel mensen nog
erg nieuw. dBvision biedt samen met ESRI een praktijkgerichte driedaagse cursus
aan, waarmee u leert milieugegevens via GIS te visualiseren en te analyseren.
Meer informatie? Bel 030 2970391 of stuur een e-mail naar info@dBvision.nl.
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Presentaties van dBvision adviseurs
Wij nodigen u uit voor de onderstaande presentaties tijdens het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit op
5 en 6 november 2013.
?
Akoestisch onderzoek onder de Swung wetgeving,

verschillen met de Wet geluidhinder
?
Grenswaarden:

peakshaving of gezondheid

?
Discussiesessie

validatiemetingen GPP’s met expertpanellid

Elly Waterman
Sander Buitelaar
Edwin Verheijen
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Gevelisolatie en sanering

Resultaat actieplannen
Provincies en gemeenten worstelen met de ambities in hun
actieplannen. Ze zien omgevingslawaai als een probleem, maar
de nu vastgestelde maatregelen zullen niet leiden tot een grote
afname van de geluidhinder.
Wij helpen onze opdrachtgevers bij het
formuleren van de motivatie om, ondanks
de huidige economische tegenspoed,
toch te investeren in geluidmaatregelen.
In overleg met de provincie of gemeente
formuleren wij de doelstellingen voor de
geluidmaatregelen.
De gezondheidseffecten van geluidhinder
drukken wij onder andere uit in de DALY.
De DALY (het verlies aan gezonde
levensjaren) kan vervolgens in geld
worden uitgedrukt. Het verminderen van
het aantal DALY’s door het treffen van
geluidmaatregelen levert dan ook geld op.
Daarnaast adviseren wij om vooral een
doelmatigheidsafweging te maken in het
actieplan. Daardoor wordt een beperkt
budget optimaal gebruikt. Het is
doelmatiger om het geluid in een grote
woonwijk terug te brengen dan bij enkele
geïsoleerd liggende woningen, ook al
hebben die een zeer hoge geluidbelasting. Soms blijkt het zinvol om de
plandrempel los te laten, en het actieplan
te richten op de grootste concentraties
van geluidgehinderde bewoners.
Ondanks de huidige crisis voorzien vrijwel
alle actieplannen van provincies en
gemeenten investeringen in geluidmaatregelen. Dat lukt vooral door “werk
met werk te maken”. Gepland groot
onderhoud aan wegen wordt dan
gecombineerd met het vervangen van de
bestaande wegdekverharding door een
stiller type.

Stiller asfalt is aangelegd en er komt ook nog
een geluidscherm, maar de grenswaarde wordt
nog niet gehaald. In een andere situatie zijn er
geen mogelijkheden voor geluidbestrijding bij
de bron of in de overdracht. Dan volgt als laatste
stap: geluidisolatie van de gevels. Zijn naast
andere beglazing, kierdichting en suskasten
ook constructieve ingrepen nodig? En hoe
verloopt de communicatie?

De actieplannen die dBvision voor
gemeenten en provincies heeft opgesteld
gaan vooral uit van maatregelen in de
vorm van stillere wegdekken. Wij voorzien
dat dit op de lange termijn een gunstig
effect zal hebben. Door de grotere markt
voor stille wegdekken zullen leveranciers
de kans krijgen om te investeren in een
kostenverlaging en vooral in een
verbetering van de levensduur.

Met het Meerjarenprogramma Geluid (MJPG) worden de
saneringsplannnen voor de rijkswegen en spoorwegen uiterlijk in
2020 vastgesteld. Ook gemeenten zijn druk bezig met het
verkleinen van hun saneringsvoorraad.

Wij zien dat de iets kortere levensduur van
stillere wegdekken ten opzichte van een
standaard wegdek voor veel van onze
opdrachtgevers acceptabel is. De
voordelen van een stiller wegdek worden
dan ook algemeen erkend.

Geen zorgen, rustig slapen
Bij een succesvol project zijn alle bewoners en eigenaren
tevreden. De wijze waarop is gecommuniceerd en hoe de
aannemer heeft gewerkt zijn hierbij zeer bepalend. Met de
betrokkenen neemt dBvision daarom vooraf het proces door en
zorgen wij voor een goede afstemming. Wij geven toelichting op
de maatregelen en leggen uit wat die voor de bewoners en de
eigenaren betekenen. Kortom: onze adviseurs hebben pas een
goede nachtrust als de bewoners dat ook hebben.
Pas bij een goede nachtrust voor de bewoners zijn onze
opdrachtgevers - sterk betrokken zoals zij zijn bij de bewoners in
hun project - eveneens tevreden.

Strategie van dBvision
Om gevelisolatieprojecten van begin tot eind in goede banen te
leiden volgt dBvision een strak geregisseerd plan. Dit plan volgt
de wettelijke procedures op de voet. Daarnaast houden wij
rekening met de wensen van de opdrachtgever.
Sommige opdrachtgevers willen geheel “ontzorgd” worden en
alle contacten met de bewoners, eigenaren en aannemers
zoveel mogelijk uitbesteden. Andere opdrachtgevers houden
graag zelf de regie en schakelen ons alleen in voor de meer
technische aspecten. Onze flexibele aanpak houdt hier rekening
mee.

Wilt u ook het beste rendement halen uit
het budget voor maatregelen van uw
provincie of gemeente? dBvision heeft al
vele provincies en gemeenten
ondersteund in dit proces. Bent u
benieuwd wat uw mogelijkheden zijn?
Neem dan contact met ons op.

Inzicht in de voortgang
Onze grote ervaring met databases passen wij ook toe in
gevelisolatieprojecten. Wij geven de opdrachtgever hiermee
real-time inzicht in de voortgang van het proces bij elk adres.
Daarmee heeft u alles bij elkaar: contactgegevens, geluidbelastingen op de gevel, foto’s, de voorgestelde maatregelen,
speciale wensen van de bewoners en natuurlijk de voortgang en
de stappen die nog genomen moeten worden..

Idee voor de verkiezingen
Het maken van een actieplan is voor
sommige gemeenten verplicht. Maar
waarom geen vrijwillig actieplan?
Bestuurders kunnen met acties gericht op
minder geluidhinder scoren bij hun
kiezers. Een actieplan met het oog op de
verkiezingen van 5 maart 2014 is via
dBvision haalbaar.

Transitie van kantoren naar woningen
In 2012 stond 15% van de kantoren leeg. Net als het jaar daarvoor
is de huurprijs van kantoren omlaag gegaan. Door deze
leegstand komt de leefbaarheid rond deze kantoren in het
geding. De markt werkt het overschot aan kantoren snel genoeg
zelf weg. Zowel gemeenten als projectontwikkelaars zoeken naar
mogelijkheden om deze kantoren te transformeren naar
woningen. Aspecten als geluid en luchtkwaliteit spelen daarbij
een belangrijke rol.
Veel kantoren zijn gebouwd op zichtlocaties. Zo een locatie heeft vaak als
nadeel een hoge geluidbelasting op de
gevel. Voor de kantoren was dat geen
(juridisch) probleem.
Bouwbesluit
De verandering van het Bouwbesluit in
2012 heeft de transitie van kantoren naar
woningen makkelijker maakt. De geluidwering van de gevels hoeft in dat geval
niet te voldoen aan de nieuwbouweisen,
maar aan het ‘rechtens verkregen
niveau’. Voor de woningen mag worden

uitgegaan van de eisen die golden tijdens
de verlening van de bouwvergunning van
het kantoorpand. Soms zijn helemaal
geen eisen voor de geluidwering van
toepassing. Voor het wooncomfort kan
het verstandig zijn om dan toch
maatregelen te treffen. dBvision kan u bij
deze afweging ondersteunen en
eventueel ook de maatregelen bepalen.
Wet geluidhinder
Bij transitie van kantoren naar woningen
gelden de strenge geluideisen voor de
geluidbelasting op de gevel uit de Wet

geluidhinder nog steeds. De grenswaarde
voor wegverkeer is 48 dB en voor
spoorverkeer 55 dB. Ontheffing tot
hogere geluidniveaus is onder voorwaarden mogelijk.
Lokaal geluidbeleid
Een deel van de ontheffingsvoorwaarden
is bij gemeenten vastgelegd in het
hogerewaarden beleid. Veelal is dit beleid
opgesteld voordat de vastgoedcrisis
begon, waardoor het beleid vaak niet is
afgestemd op transities van kantoren
naar woningen.
Gemeentelijk geluidbeleid werkt daardoor
in veel gevallen belemmerend. Bepalingen over gebiedgerichte geluidgrenzen,
geluidluwe gevels en geluidluwe buitenruimten kunnen de mogelijkheden voor
projectontwikkelaars drastisch beperken.
Om interesse van projectontwikkelaars in
de herontwikkeling van leegstaande
kantoren te vergroten is het van belang
dat gemeenten het bestaande geluid

beleid kritisch tegen het licht houden en
waar mogelijk verbeteren.
Aantrekkelijke woningen
Het blijft van belang om aantrekkelijke
woningen te realiseren, ook voor de
geluidbeleving. Er zijn creatieve aanpassingen mogelijk om dat te bereiken. Naast
loggia en voorzetgevel bieden afschermende gevelvormen of afscherming aan de
gevel extra mogelijkheden.
Luchtkwaliteit
Het is algemeen bekend dat de concentraties fijn stof dicht bij drukke wegen
duidelijk hoger zijn dan de gemiddelde
regionale waarden. Toch vormt de
luchtkwaliteit op de meeste transitielocaties in juridische zin geen probleem.
Er wordt immers bijna overal aan de
grenswaarden voldaan en het toetsen van
de concentraties aan de eisen is volgens
de Wet milieubeheer veelal niet verplicht
voor kleinschalige woningbouwprojecten.

Bij de toekomstige bewoners kunnen er
toch zorgen zijn over de luchtkwaliteit,
zodat er reden is om dit aspect wel te
onderzoeken. De luchtkwaliteit is dan in
beeld zodat de bewoners hierover ingelicht kunnen worden. Ook kan het aspect
luchtkwaliteit dan beter bij de transitie
worden mee genomen, zodat de
ventilatielucht vooral vanaf de ‘schoonste’
gevels wordt toegevoerd.
dBvision is in 2013 voor zowel projectontwikkelaars als gemeenten actief om
nieuwe oplossingen aan te dragen
waardoor transitie van kantoren naar
woningen in de versnelling komt. Graag
denken wij ook met u mee. Wij zetten
graag onze kennis in om nieuwe
oplossingen te realiseren.

Swingen met de Swung database
Geluidonderzoek langs rijkswegen of spoorwegen vraagt om een uitgebreide en betrouwbare
administratie van gegevens over adressen en rekenresultaten. Dit jaar introduceert dBvision
daarvoor de Swung database. Deze database is de opvolger van de Wet geluidhinder database en is
bruikbaar voor zowel wegverkeer als spoorverkeer.

Swung database
gegevens geordend

De Swung database is opgezet in
Microsoft Access en heeft een open dataformaat waarmee toegang vanuit een
GIS-viewer mogelijk is. Het systeem heeft
de volgende functies:
Administratie. Adressen, gebruiks?
functie, bijbehorende rekenpunten en
rekenresultaten (o.a. koppeling van
rekenpunten aan adressen).
Automatisering. Uitvoeren van de
?
wettelijke toetsing uit de Wet milieubeheer aan de hand van rekenresultaten
op rekenpunten in combinatie met de
gebruiksfunctie.
Afweging maatregelen. Deze
?
database is ook een onmisbaar hulpmiddel bij de uitvoering van het doelmatigheidscriterium door berekening van de
geluidreductie en het aantal maatregelpunten per adres en opgeteld per cluster.

Ervaring met Swung

Visualisatie.
?

Er is er nog geen blauwdruk voor het uitvoeren van geluidprojecten bij spoorwegen en rijkswegen onder de Swung
wetgeving, die sinds juli 2012 van kracht is. dBvision heeft
gewerkt aan de eerste spoor- en rijkswegprojecten die onder het
nog nieuwe hoofdstuk 11 van de wet milieubeheer zijn
uitgevoerd.
Daarbij hebben wij onze opdrachtgevers
geadviseerd over de keuzes die onder
Swung mogelijk zijn.
De inhoud van een geluidonderzoek lijkt
nu in meer detail te zijn voorgeschreven in
de wet- en regelgeving. In de praktijk
komen er echter nog diverse situaties
voor waar bewegingsvrijheid is. Dan

Swungspecialisten
Bij dBvision werken de echte Swungspecialisten. Van onze hands-on ervaring
en juridisch inzicht in projecten rond
rijksinfrastructuur kunt u ook profiteren.
Niet alleen door ons in te schakelen bij uw
projecten. Wij delen onze kennis ook
graag met u, bijvoorbeeld in de
masterclass Swung. Kijk daarvoor op
www.swungspecialisten.nl

moeten keuzen gemaakt worden;
bijvoorbeeld bij het bepalen van de
grootte van de clusters in doelmatigheidsberekeningen. Daarbij blijft gezond
akoestisch verstand onontbeerlijk.
Door Swung is minder veldwerk nodig als
de geluidproductie met het project binnen
de vastgestelde plafonds past. Op
informatieavonden bleek verder dat de
nieuwe wetgeving goed aan bewoners is
uit te leggen. Wel zijn er nog steeds veel
regels, weetjes en details.
Als het project ook ingrijpt op een
provinciale of gemeentelijke weg wordt
het complex. Op die wegen is de Wet
geluidhinder van toepassing. Bij het
naast elkaar toepassen van de Wet
milieubeheer en de Wet geluidhinder
wordt heel duidelijk hoeveel er gewijzigd
is met Swung.

De resultaten van
berekeningen en de effecten van maatregelen worden gevisualiseerd.

Spoortrillingen eindelijk op de kaart gezet
Het berekenen van de trillingssterkte die treinen veroorzaken bij
woningen is veel complexer dan bijvoorbeeld het berekenen van
de geluidbelasting van die treinen. Een gevolg is dat trillingsonderzoek in de praktijk vrijwel altijd op metingen wordt
gebaseerd. Het rekenen met modellen is echter onontbeerlijk om
een prognose voor de toekomst te kunnen geven.
Er bestaan diverse geavanceerde
rekenmodellen om voorspellingen te
kunnen maken voor spoortrillingen bij
woningen. Die modellen hebben heel veel
invoergegevens nodig voor een lokale
situatie. Voor landsdekkende trillingsanalyses en scenariostudies naar
trillingen was er tot voor kort geen
oplossing. dBvision heeft nu een eerste
stap gezet naar een landsdekkend
rekenmodel voor spoortrillingen.
Een van onze opdrachtgevers had
behoefte aan een indicatief rekenmodel
dat de trillingssterkte in de omgeving van
het spoor beschrijft als gevolg van het

railverkeer. Op basis van de uitkomsten
van het model zouden locaties met
potentieel hoge trillingssterkten moeten
kunnen worden onderscheiden van
locaties waar minder kans op sterke
trillingen is.
Niet te verfijnd en niet te grof
Elders ontwikkelde rekenmodellen voor
trillingen blijken ofwel veel te verfijnd (zeer
specifieke invoerdata), ofwel te grof (geen
lokale informatie), omdat ze met andere
doelstellingen ontwikkeld zijn. Voor deze
opdrachtgever heeft dBvision een nieuw

Rapportage. Uit de database volgen
?

rekenmodel ontwikkeld dat op basis van
een bodemkaart en treingegevens de
trillingscontouren berekent voor heel
Nederland.

tijdens een van onze detacheringsprojecten, is ingebed in het bestaande
geosoftwaresysteem van de opdrachtgever.

Het rekenmodel beschrijft de trein als een
bewegende massa die als gevolg van
oneffenheden van treinwielen en
spoorstaven een verticale aanstootkracht
uitoefent op het spoor.

Het bepalen van de trillingssterkte in
gebouwen met verschillende hoogten en
(vloer)constructies is nu als een GISnabewerkingsslag mogelijk, maar dit kan
worden geïntegreerd in de rekensoftware.

Voor de bepaling van de trillingssterkte op
enige afstand van het spoor wordt de bij
specialisten goed bekende Barkan-relatie
gebruikt in combinatie met gemeten
kentallen voor verschillende bodemtypes.
Hiervoor gebruiken wij de modelaanpak
die is ontwikkeld aan de technische
universiteit van Stockholm (KTH). De
uitvoer van dit nieuwe rekenmodel is een
kaart van Nederland met daarop de
globale trillingscontouren van het spoorverkeer. De rekensoftware, geschreven

lijsten met het resultaat van de wettelijke
geluidtoets per adres. Ook de resultaten
van de doelmatigheidsafweging worden
met één druk op de knop gerapporteerd.

Swing viewer
De Swung database biedt voordelen als
het gaat om betrouwbaarheid, eenduidigheid, controle van kwaliteit en snelheid.
Door een goede aansluiting met GIS zijn
er controle- en presentatiemogelijkheden
die voorheen onbenut bleven. Voor
controles en visualisaties van de resultaten raden wij gebruik van de Movares
Swing viewer aan.

Swing viewer
resultaten zichtbaar

De Swung database is in 2013 gebruikt
door vier verschillende adviesbureaus in
projecten voor Rijkswaterstaat en
ProRail. Bij de ontwikkeling van de database heeft de de inbreng van gebruikers
centraal gestaan.
De Swung database is per projectlicentie
verkrijgbaar. Meer kunt u vinden op
www.dBvision.nl.
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Detachering en projectleiding
Druk of tijdelijk een gat in de bezetting? dBvision geeft tijdelijk
ondersteuning in de vorm van detachering. U zet onze adviseurs
in als onderdeel van uw organisatie. U profiteert van de
kwaliteiten van dBvision in uw projecten. Ook in 2013 is dBvision
bij projecten ingezet. Ditmaal niet alleen bij overheden, maar ook
bij adviesbureaus.
Door onze adviseurs via een detachering
in uw project in te zetten, beschikt u voor
de door u gewenste periode en met de
door u gewenste tijdsinzet over een direct
inzetbare specialist of projectleider op het
gebied van geluid en luchtkwaliteit.
Daarbij bieden wij zowel medior als senior
adviseurs aan met als expertise geluid,
trillingen en/of luchtkwaliteit.
dBvision heeft veel ervaring met
detachering en projectleiding bij zowel
rijksoverheden, gemeenten als adviesbureaus.
Bij detachering en projectbegeleiding

richten wij ons op het verkrijgen van de
door u gewenste eindproducten. Uw zorg
voor het specificeren, begeleiden en
toetsen van de benodigde, veelal
complexe, technische deelproducten,
alsmede het selecteren van de beste
leveranciers, nemen wij graag op onze
schouders. Daarnaast zorgen wij tijdens
het werk voor kennisoverdracht aan uw
vaste medewerkers.

Contact

Uiteraard werken wij hierbij graag bij u op
locatie. Indien u dat wenst kan een deel
van de werkzaamheden ook bij ons op
kantoor worden uitgevoerd.

Deze nieuwsbrief geeft een indruk van het werkveld en de
aanpak van dBvision. Wilt u meer informatie? Of wilt u
gebruik maken van de kwaliteiten van dBvision voor uw
projecten? Neem dan contact met ons op.

Adviseurs van dBvision hebben tijdens
hun detachering altijd toegang tot
aanvullende kennis van collega’s bij
dBvision en tot onze data, software en
rekenfaciliteiten.

dBvision
Groenmarktstraat 39
3521 AV Utrecht

Wij kunnen u in contact brengen met onze
tevreden opdrachtgevers, zodat u
overtuigd raakt van onze kwaliteit .
ing. Sander Buitelaar
06 29076167
sander.buitelaar@dBvision.nl

Detachering bieden wij u aan op basis van
de traditionele detacheringscontracten op
basis van regie. Maar detachering bieden
wij ook aan op basis van een vaste prijs
voor een vast gedefinieerd werkpakket.

ir. Frank Elbers
06 29076161
frank.elbers@dBvision.nl

Communicatie over
geluid en trillingen

drs. Wiebe van Golde
06 29076166
wiebe.vangolde@dBvision.nl

ir. Gilles Janssen

Geluidhinder gaat gepaard met veel emoties. Terwijl in
tracébesluiten, MER-onderzoeken en andere plannen vaak de
harde cijfers regeren, stelt de omwonende de vraag:
“Ja, maar wat betekenen die getallen nou voor mij?” Of:
“Waarom komt er geen scherm bij mijn huis, maar wel
verderop?”.
Ook in 2013 zijn de adviseurs van
dBvision ingezet op diverse bewonersavonden van Rijkswaterstaat en ProRail.
Bijvoorbeeld voor de tracébesluiten
Schiphol-Amsterdam-Almere, de A7/A28
in Groningen en de MER over Goederenvervoer per spoor in Oost-Nederland. Bij
deze bijeenkomsten zijn omwonenden en
belangengroepen via presentaties,

posters en uiteraard één op één
gesprekken geïnformeerd over de
achtergrond van de decibellen.
De adviseurs van dBvision zijn hier in hun
element. Kernwaarden voor ons zijn het
begrijpelijk maken van onze grote
inhoudelijke en technische kennis. Daarbij zijn wij in staat ons goed in te leven in

de positie van de omwonenden van een
project, waardoor wij begrip kunnen tonen
voor de zorgen die bewoners hebben.
Internet
Communicatie betekent ook steeds
vaker: informeren via internet. dBvision
heeft verschillende online applicaties
waarmee bewoners, maar ook overheidsmedewerkers - vanaf hun bureaustoel
bijvoorbeeld - snel kunnen zien (of zelfs
horen!) wat de geluidbelastingen zijn en
waar maatregelen komen. Ook wordt
zichtbaar welke maatregelen dat zijn. Zo
brengt dBvision de abstracte wereld van
de decibellen terug naar de werkelijke
beleving van mensen.

06 29076162
gilles.janssen@dBvision.nl

ir. Henk de Kluijver
06 29076163
henk.dekluijver@dBvision.nl

drs. Koen Lammerts van Bueren
06 29076158
koen.lammertsvanbueren@dBvision.nl

ir. Stijn van Lier
06 29076159
stijn.vanlier@dBvision.nl

dr. ir. Rob van Loon
06 15896350
rob.vanloon@dBvision.nl

ir. Ruben van Moppes
06 15896349
ruben.vanmoppes@dBvision.nl

dr. Edwin Verheijen

Maatschappelijk verantwoord
dBvision werkt maatschappelijk verantwoord.
Onze adviseurs reizen bij voorkeur met het openbaar
vervoer en met de fiets, ook bij het woonwerkverkeer. Ons kantoor is energiezuinig en goed
met het OV bereikbaar. Onze projectdossiers zijn
volledig digitaal. Ons papierverbruik is dan ook
minimaal. Als we al papier gebruiken, dan is het
milieuvriendelijk papier. Zo is deze nieuwsbrief
gedrukt op volledig chloorvrij, recyclebaar FSC
papier.
Daarnaast heeft dBvision sinds 2011 een ISO 9001
kwaliteitssysteem, gecertificeerd door SGS.

Het meten van de tevredenheid van onze
opdrachtgevers staat centraal in ons kwaliteitssysteem. Wij evalueren onze projecten met de
opdrachtgevers. Ook al zijn onze opdrachtgevers
zeer tevreden, wij leren constant van onze ervaringen
en verbeteren onze producten zo nog verder.

06 29076165
edwin.verheijen@dBvision.nl

drs. Elly Waterman
06 29076160
elly.waterman@dBvision.nl
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