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I NL E I D I N G
De beantwoording van bovengenoemde
min of meer academischevraag was feitelijk niet de aanleiding voor het onderzoek. Voor de gemeenteApeldoorn waren
er drie praktische punten waarvoor zij
een geluidskaartwilde gebruiken. Het
ging om het volgende:
- inzicht in de actuele geluidssituatie
voor:
. een prioritering van de aanpak van
geluid;
. een onderbouwing voor het geluidsbeleid (hogere waarden en'Stad en
Milieu'-prolecten);
- actualisatievan de saneringslilsten
voor railverkeerslawaai en wegverkeerslawaai;
- voorbereiding op de geluidskartering
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die Apeldoorn als 2e tranche gemeente
in 2072 moet verrichten.
De gemeenteraad had toestemming gegeven voor het opstellen van een geluidskaart met als doel om deze drie punten in
te vullen. De raadsledenwenste daarbil
wel inzicht in de betrouwbaarheid van de
geluidskaart en wilden dat daarvoor controlemetingen werden gedaan en hinderbelevingsonderzoek werd uitgevoerd. Dit
gaf ons de gelegenheidom inzicht te krilgen in de betrouwbaarheid van geluids-

kartering. Het onderzoeksresultaat is
uiteraard niet alleen relevant voor de
Apeldoornse situatie maar heeft een algemene geldigheid.Dat is de aanleiding
voor het schrijven van dit artikel.
WERKWIJZE
R :E K E N E NM, E T E NE N
HI ND E R E N QÊUT E
Voor dit onderzoek is een computersimulatiemodel van de gemeente
gemaakt. Daarmee is een geluidsbelastingkaart bepaald van wegverkeer, raiiver-
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'Vergeliiking

met biootstelling-responsrelaties van Miedema e,a.' verderop in dit
artikel nog nader in.
Er zijn biina ó50 enquêtesingevuld, waarvan zo'n 450 via de website. Het betreft
ca. 1olovan de huishoudens in Apeldoorn
verspreidover heel Apeldoorn(zie figuur
4). Van de ingevulde enquêteskonden
circa ó00 stuks worden gebruikt in het
onderzoek. Niet gebruikt zijn enquêtesdie
zijn ingevuld met een postcode buiten de
gemeente en enquêteformulieren die
onduideiijk zijn ingevuld. In een aantal
gevallenwas per huisadres meer dan één
enquête ingevuld. Per huisadres is dan
één formulier gebruikt (wiilekeurig
gekozen).
F I G U U R 2 . E E N V A N D E V I J F M E E T L O C A T I E S( A N K L A A R S E W E G )

keer en de industrieterreinen waarvan het
'geluidsbeheer'
door de gemeentegebeurt.
De berekeningenvoor weg- en railverkeerslawaai ziin uitgevoerd met het
StandaardKarteringsMethode-l rekenhart
van dBvision. Voor industrielawaai ziin de
rekenresultatenuit de Geonoise-modellen
van de gemeentegebruikt. De contouren
van het vliegveld Teuge zifn afkomstig van
de provincie Gelderland.
Zoals eerdervermeld was een tweede
onderdeelvan het onderzoek het uitvoeren van geluidsmetingen.Deze dienden
ter verificatie van de simulatieberekeningen. Hiervoor ziin op vijf locaties langs
verkeerswegengeluidsmetingenuitgevoerd. De metingen zijn uitgevoerd conform de meetmethode uit het Standaard
Reken- en Meetvoorschrift WegverkeersIawaai 2002.
Naast berekeningen en metingen, is
onderzoek gedaan naar de hinderbeleving.
Hiervoor heeft dBvision in november
2005 een geluidshinder-enquêteuitgevoerd. Het enquêteformulier is weergege-

ven in figuur 3. De vraagstellingis gebaseerdop ISO/DTS 75666 (2003) maar is
niet exact geliik hieraan. De scores9, 10
en 11.op de schaal van 1-11 worden
beschouwd als ernstige hinder. De enquête is afgenomen via de gemeenteliike website. Daarnaast konden mensen zonder
internet de enquête per post insturen. De
medewerkers van de gemeente Apeldoorn
hebben uitermate hun best gedaan om de
aandacht te vestigenop dezeenquête.
Aan het onderwerp is bifvoorbeeldop de
regionale televisie (TV-Gelderland) een
nieuws-item besteed.Daarnaast is op een
koopavond een ludieke actie in het
gemeentehuisgehouden waarbij mensen
werden aangespoordom de enquête ter
plaatse in te vullen. Het invullen van de
enquête was vrijwillig. Dit is relevant
omdat het daardoor geen willekeurige
steekproefvan de bevolking betreft. De
respondenten hadden immers een zeker
'motief'
om deel te nemen aan de enquête. Op dit punt en de eventueleinvloed
op het resultaat gaan we in het tekstkader

Onderzocht is of de geluidsbelastingkaart
representatief is voor de geluidshinderbeleving. Hiervoor is de correlatie tussen de
hinderscoresen de berekendegeluidsbelasting beschouwd. Per respondent is de
geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer, railverkeeren industrie op de
woning berekend, De woninglocatie konden we achterhalen omdat de geënquêteerden ook gevraagd was om hun postcode en huisnummer op te geven, waarna
uit een koppeling met het digitale
adreslocatiebestandvan de gemeentehun
woonlocatie bekend was.
Voor iedere respondent is de berekende
geluidsbelastingvergelekenmet de ingevulde hinderscore voor de genoemdedrie
bronnen.
Opgemerkt wordt dat bij dit hinderbelevingsonderzoekook het geluid van brommers/scooters,buren, evenementen,
horeca en overigebedriiven is meegenomen. Omdat dezegeluidsbronnen niet
zijn opgenomen op de geluidsbelastingkaart kon geen vergeliiking worden
gemaakt tussen de betreffende hinderscoresen de geluidsbelasting.

WegveÍ|rcer2003
Lden
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echter nog nader onderzoek plaats te vinden naar de hinder voor en na het treffen
van maatregelen.

I GK A A R T E N
GE L UI D SBEL A S TN
Eén van de resultaten van het onderzoek
is een geluidsbelastingkaartals gevolgvan
het wegverkeer.Deze kaart is weergegeven
in figuur 5. Vergelijkbarekaarten ziin,
zoals vermeld, ook gemaakt voor railverkeer en industrielawaai. Het voert echter
te ver om dezeallemaal in dit artikel te
tonen. In figuur ó is wel het geluid van
het vliegveld Teuge weergegevenmet daarbij ook de geregistreerdeklachten in 2002
en 2003.

TEUGE
F I G U U Ró , K L A C H T E NV L I E G V E L D

M E T I N G EVNE R S U B
SEREKENINGEN
De resultaten van de geluidsmetingenzijn
weergegevenin tabel 1. In dezelfdetabel
zijn ook de berekendewaarden weergegeven. Uit een vergelijking van beide resultaten blijkt dat de gemeten geiuidsbelasting binnen een nauwkeurigheid van 2 dB
overeenkomt met de berekendewaarden.
Een niveauverschilvan 1 dB is (bii een
continue geluidsbron) in een laboratoriumomgeving net waarneembaar.Een
verschil van 2 dB is dus klein te noemen.
Geconcludeerdwordt daarom dat het
gehanteerderekenmodel goed bruikbaar is.
DE R Z OKE
HI ND E R B LEE VN
I GSON
VERSUB
SEREKENINGEN
heeft geresulDe geluidshinderenquête
teerd in figuur 7. In deze figuur is weergegeven hoeveel procent van de mensen
ernstig gehinderd is door één van de
genoemdegeluidsbronnen. Mensen kunnen gehinderd zijn door meer dan één
geluidsbron. Het totale percentagevan
alle bronnen opgeteld bedraagt daarom
meer dan 1000/0.Uit figuur 7 bliikt dat
wegverkeervoor de meestegeluidshinder
zorgt. Meer dan 6o0/ovan de respondenten geeftaan ernstig gehinderdte zijn
door het wegverkeer(excl. brommers en
scooters).De brommers/scooters staan
met bijna 50o/oop de tweede plaats,
gevolgddoor burenlawaai (x12o/o).
Spoorweglawaaizorgt met +10% gemeentebreedvoor minder hinder maar uit een
nadere analysebleek wel dat lokaal, dicht
bij het spoor, duidelijke knelpunten zijn
aan te wiizen. Wii constateerdendat deze

percentageshoger ziln dan de landelijk
gemiddeldehinderscores.Op dit verschil
gaan we in het tekstkader 'Vergeliiking
met blootstelling-responsrelatiesvan
Miedema e.a.' verderop in dit artikel nog
nader in.
In dit onderzoekzijn per respondent de
hinderscoresvergelekenmet de berekende
geluidsbelastingvoor zijn of haar woning.
Daaruit is duideliik geblekendat de mate
van geluidshinder correleert met de berekende geluidsbelasting.Het bliikt enerzijds dat meer mensen gehinderd zijn bij
een hoge berekendegeluidsbelastingen
tevens dat de hinder dan ernstiger is.
Figuur 8 geeft hiervan een beeld voor
wegverkeer(excl. brommers en scooters).
Wij merken op dat de analyseis uitgeHet totavoerd per geluidsbelastingklasse.
le percentageper klassetelt op tot 100%.
Van alle respondenten in de klassevan
65-70 dB Lo.. geeft 7Oo/oaan zeer gehinderd te ziin (score 11). Het percentage
zeergehinderden(score 11) neemt af
naarmate de geluidbelastinglager is. Bij
50-55 dB L4., is dit bijvoorbeeld nog
maar 25o/o.
De gevonden correlatie betreft een
belangrijke constatering. Dit betekent dat
de gehanteerdecomputersimulatiemodellen geschikt zijn om geluidsknelpunten te
lokaliseren. Waar een hoge geluidsbelasting wordt berekend,blijken de bewoners
immers ook veel hinder te ondervinden.
Dat suggereertdat een computersimulatiemodel ook een geschikt instrument is
om het effect van maatregelenvoor de
vermindering van de geluidshinder te
voorspellen. Om dit te bevestigendient

geluidbelasting
cemeten
Geurdbron

P R A K T I S CG
HE B R U I V
KA N H E T
ONDERZOEKSRESULTAAT
De beschouwing van de betrouwbaarheid
van de geluidskaartenis interessantvoor
de geluidsdeskundigen,maar het ging de
gemeenteraadvan Apeldoorn zoals
vermeld om de praktische bruikbaarheid
van de kaarten. Daar gaat dezeparagraaf
op in.
Dit onderzoek heeft de gemeenteinzicht
gegevenin de actuele geluidssituatie.
Daaruit is geblekendat bii de aanpak van
geluid aandacht nodig is voor 1) wegverkeergeluid:personenauto's,vrachtauto's
en bussen,2) brommers/scooters,3)
geluid van de buren en 4) spoorweggeluid. Dezelijst geeftde volgordeaan
waarin hinder en de mate van hinder
optreedt. Dit is echter niet het enige dat
een rol heeft gespeeldbij de prioritering
van de gemeenteApeldoorn. Ook andere
aspectenzoals praktische oplossingsmogelijkheden, beschikbaarbudget (kosten/
baten) en wettelijke verplichtingen, zoals
sanering, spelen daarbij een rol. Naar
aanleiding van de uitkomsten uit het
onderzoek heeft de gemeenteApeldoorn
besloten om de volgende acties uit te
voeren:
1. De aanpak van lawaai door brommers
en scootersdoor samen met de politie
de geluidscontroleste intensiveren.
2. Het toepassenvan stil asfalt bij knelpunten zodra het asfalt moet worden
vervangen (onderhoud).
3. Plannen voor een geluidsschermlangs
de A1 dat naast het oplossenvan de
sanering ook de luchtverontreiniging
vermindert. Wij merken op dat door
dezegecombineerdeaanpak dit scherm
hoger op de prioriteitenlijst voor het
saneringsbudgetis gekomen.
4. Het doorzettenvan de saneringen
daarbij inzet op het ISV-budget.In dat
kader is de geactualiseerdesaneringsiiist ingediend voor railverkeerslawaai.
Die voor wegverkeervolgt voor 1 ianuari 2009.
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F I G U U R7 . R E S U L T A A G
T ELUIDSHINDERENQUÊTE

Opvallend is dat een directe aanpak van
burenlawaai,hoewel een ernstigebron van
hinder, niet in de actlelijst voorkomt. Voor
een gemeenteblijkt het moeilijk om praktisch iets tegen burenlawaai te doen. Het
is voor een groot deeleen sociaalprob l e e m .D a a r n a a sst p e e l tn a t u u r l i j kd e
bouwtechnischeisolatie van woningscheidende constructie een rol, Hiervoor zijn
geengemeentelijkeeisen maar nationale
eisen (Bouwbesluit).Het Bouwbesluitis
echter ingericht op het waarborgenvan
een minimum kwaliteitsniveauen is
onvoldoendeom burengeruchtte voorkomen. Bovendienzijn er veel oudere woningen die voor het Bouwbesluitziin
gebouwd.Met een geluidslabelhoopt de
gemeentewel iets te bereiken op dit vlak.
Met dezeinformatie kunnen bijvoorbeeld
'geluidsgevoelige
mensen' kiezenvoor een
woning met een betere geluidskwaliteit.
Daarnaastwordt verwacht dat woningbouwers, door de versterkteaandacht en de
invloed op het aankoopgedrag,woningen
gaan bouwen met een hogerekwaliteit dan
de minimaal vereistegeluidskwaliteit.
CONCLUSIES
Geconcludeerdwordt dat de computersi-

F I G U U R8 . V E R D E L I N GH I N D E R S C O R P
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mulatiemodellen een geschikt middel zijn
voor de lokalisatie van knelpunten. De
rekenresultatenkomen overeenmet de
metingen en er ls een goedecorrelatie
tussen de berekendegeluidsbelastingen
de mate van hinder.
Er zijn echter twee belangrijkegeluidsbronnen die niet uit de geluidsbelastingkaarten blijken. Het betreft enerzijdshet
geluid van brommers en scooters.Deze
bron zit niet in de geluidsbelastingkaart
omdat de intensiteitgegevens
niet beschikbaar zijn. Anderziidsgaat het om de problemen rond burenlawaai die niet uit een
geluidsbelastingkaart
bliiken. Beidepunten

zijn echter wel, zoals bliikt uit onze
geluidshinder-enquête,belangrijke oorzaken van overlasten dienen daarom een
plek te krijgen in het geluidsbeleiden het
actieplan van de gemeente.wij pleiten
voor een intensievecontrole en handhaving van het lawaai van brommers en
scooters,de toepassingvan stille asfalttypen en daarnaastvooÍ een verbeteringvan
de geluidsisolatievan de woningscheidende constructie bij nieuwbouw. Dit laatste
kan via de overheid (aanscherpingBouwbesluit) of door marktsturing. Daarvoor
dienen koperswel voldoende informatie
over de geluidskwaliteitte krijgen.
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