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A. De Adviesaanvrage

In zijn brief san 13 noembcr 19o8, nr, 83173, heeft deStaatssecretaris san Sociale Z.ken en Volksgezondheid tande voorzitter van de Gezondheid’ tad het verzoek gericht ad‘des uit te brengen over n het 1&ang san de olkgezondheidte nemen maatregelen tot hctcugeling van de lawaaiproduktieen het bestrijden van de geluidhinder.
De brief luidt als volgt:

,,Gaarne vraag ik Uw aandacht voor het volgende.De toenemende lawaaiproduktie en de daaruit voortvloeiende geluidhinder dreigen verontrustende sormenaan te nemen, Industriële vestigingen, het gemotoriseerdeserkeer waaronder Je luehtsaart
-, het gebruik sanmechanisch eercedschap bij huizenbouw en wegenaanleg,kunnen als de belangrijkste lawaaibronnen worden aangemerkt.

Daarnaast moet worden geconstateerd dat de overbevolking in ons land een meer compacte woningbouw tengevolge heeft, waardoor ,.geluidhinder” eveneens in hetwoonmilieu van het individu is binnengedrongen.Geluidhinder belemmert het indisidu in zijn hehoefteaan .,privacy” en kan dientengevolge aanleiding geventot psychische klachten. Bovendien kan lawaai, boveneen bepaalde intensiteit, tot omatische verschijnselen enafwijkingen leiden. In dit verband kan onder meer worden gewezen op de lawaaidoofheid.Het nemen san maatregelen tot beteugeling san delawaaiproduktie en tot het bestrijden san de geluidhinderis, in het belang :rn de v’dksgezondheid, een dringendeaangelegenheid geworden.
Gelet op het hierboven vermelde komt het mij wenselijk voor dat de Gezondheidsraad zijn oordeel geeft:

a. over het verband tussen psychische enof lichamelijke afwijkingen enerzijds en de mate van het lawaai ende geluidhinder, waaraan het individu wordt blootgesteldanderzijds:

b over het aangeven van methoden, waarmede lawaaien geluid kunnen worden gemeten in samenhang met dehierboven genoemde gevolgen;
c. over richtlijnen met betrekking tot grenzen vantoelaatbaarheid san lawaai en geluid voor het individuin zijn woon- en leefmilieu,
Een adsies terzake zie ik met belangstelling tegemoet.Ik deel U mede dat tk le Minister vsn Verkeer en Waterstaat san de inhoud san dele adviesaanvr:ue op de hoogteheb gebracht, zulks n ‘.erhand met diens activiteiten ophet gebied san stiegtuialaaaai.”.

Ten einde de talrijke facetten van de hsatrijding van de geuidhinder zo g vd mieehjk te helchvn werd een muitidiscipli—
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naire adviescommissie arnengesteld voor dit aan de Staatsse
cretaris uit te brengen adies.

De eerste vergadering ‘van deze commissie vond plaats op
3 februari 1969.
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B. Samenstelling
van de commissie

Ter beantvsoording san de advieaansrage heeft de soorzitter van de Gczondheidsraad op 3 februari 1969 de Commissie Geluidhinder en 1 awaaibestrijding ingesteld, die alsvolgt ssas samengesteld:
Dr. Em. Hammelhurg, keel-, neus- en oorarts, Vooritrer;specialist afdelingschef, Gcmeentczickenhuizen ‘s-Gras enhage:
A. van Vianen. oiaal gnee-,kundigc. Secrctaris:secretaris bij de Gezondheidsraad:
Drs. C. Bitter, psycholoog;

in algemene dienst bij het Instituut voor Gezondheidstechniek TNO Delft;
Ir. J. van den Eijk;

hoofd Afdeling Geluid en licht van het Instituut voor Gezondheidstechniek TNO Delft:
Jhr. Mr. G. Th. Gevers Deynoot;secretaris bij de Gezonclheidsraad;
Dr. E. H. Huizing, keel-, neus- en oorarts;lector keel-, neus- en oorheelkunde Rijksuniversiteit Leiden;Hr. H. W. Jansen;

inspecteur van de volksgezondheid in algemene dienst, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu (sectieWonen);
Mr. 1. A. C. de Jonge;

hoofd van de Afdeling Bestuursaangelegenheden van deRijksplanologische Dienst;
Ir. 0. 1. Kleinhoonte van Os;onderdirecteur van de Technisch Physische Dienst TNO—THDelft;
Prof. Dr. Ir, C. W. Kosten;

hoogleraar in de theoretische en toegepaste natuurkunde(akoestiek, bouwfy sica), ‘Technische Hogeschool Delft;Dr. H. J. Köster, keel-, neus- en oorarts; ‘s-Gravenhage;Dr. M. Ph. Lansherg. keel-, neus- en oorarts:directeur Nationaal Luchtvaartgeneeskundig CentrumSoesterherg;
Dr. H. A. van 1 eeuwen, bedrijfsarts;Bedrijfsgeneeskundige Dienst Dordrecht;Dr. Ir. R. Plomp;

hoofd Afdeling Audiologie van het Instituut soor Zintuigfysiologie TNO Soesterherg;
Mr. H. C. G. L. Polak:

wethouder Gemeente Rotterdam;Dr. A. F. Sanders, psycholoog;hoofd Afdeling Experimentele Psychologie van het Instituutvoor Zinturrzfysiologie INO Sceseeiherg;Ir. M. H. Steenhergen;
plv. directeur-generaal van de Arbeid, Minitere van SocialeZaken,
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C. Samenvatting

1. Inleiding
liet bestrijden van ivwaai en geluidhnder is noodzakiijk terhescheiming san de nens ifl zijn leefmilieu. Steeds meermensen immers blijken zich op enigerle wijze door geluid gehnderd te voelen. Dit VOrd aeiiristreerd door knnt:nartikJen en interviews en iit sieds meer acties van !okale en regionale cornités die ten strijde trekken tegen ireds aanwezigegeluidoverlast of tenen plannen die weer een nieuwe bevolkingsgroep met geluidhinder bedrei een.In dit Rappoit worden dc in ons land bestaande voorschriften met betrekking tot de bestrijding an lawaai en geludhinder aan een beschouwing orderwoi pen. Naar anieidingvan daarbij aangetroffen eemen worden dit Rapport voorstellen geformuleerd nm de bestaande wetgeving encrztjds memeer nauwgezetheid te doen utvoeren, anderijds op diversepunten inn te vullen of te verbeteren. Foch ZUI!Cfl alle maatregelen slechts dan een optimaal effect sorteren ndien overheiden burger hun vrantwoordelijkherd hij het besnijden van degeluidhinder met overtuiging nans aarden. Doelmatge oor!ichting van het publiek is daartoe noodzakelijk. Hierbij kan metvoordeel de Nedeilandse Stichting Gelurdhinder worden ingeschakeld.

Het bestrijden van geluidhinder is ten dele een internationaal probleem o.a. door het binnenkomen van verkeersmiddelen en machinerieën van buiten de grenzen. Verschillendeorganisaties houden zich dan ook bezig met de normalisatievan meetmethoden en voorschriften op internationaal niveau

II. De invloed an geluid op de mens
Door het waarnemen van geluiden onderhoudt de mens onafgebroken een onmisbaar en waardevol contact met de wereldom hem heen. Deze geluiden beïnvloeden de gehele mens enkunnen soms ongewenste gevolgen hebben.Zo heeft geluid een grote inlced op de psyche van de mensen kon hurderen, ongeacht de ciutidsterktc. Lawaaoveriastkan de communicatie tussen de mensen ernstig erstoren. hetgeen vooral in het werkmilieu (scholen en fahu leken) tot ongewenste toestanden kan leiden. Geluid heelt een duidelijke invloed op de werkprcstatic. FOt kan bijv. het concentratievermogen beperken. zodat intensieve Jenkrbeid ttudie, inspectiewerk) erdoor wordt bemoeilijkt. Verder tocit men z’ch doorhet ondervinden van geluidhinder in de eigen woning beroofdvan het recht op privacy Nog ernstiecr is de invloed van _eluid Wanneer het de slaap verwtoort. hetgeen reeds het vet alkan zijn bij geluidnisaus van 45 di3t A). Ook h t vegetatiesezenuwstelscl reageert al op geluiden van dit niveau, zOals blijktuit pupilre icties, blodd; ruk- en posi igscenimelingen.ren slotte kan geluid h t achoorov aan onherteb,iar 13e-schadugen. indien dit lange Ijd n en -eluidniveau in hocrd.un St) dB ) svodt hlootestJd. Door veu-sciiiflepclg snor-
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zorgsmaatregelen is het eLhter mogelijk om de kans op gehoor-
beschadiging in bedrijven met een hoog geluidniveau aan
zienlijk te verkleinen.

111. Het meten an geluid en geluidhinder

Er zijn batrekkelijk eenvoudige en weinig kostbare instru
menten in de handel waarmede de sterkte van een geluid kan
worden gemeten. In internationaal verband zijn aanbevelingen
opgesteld voor het meten en beoordelen van geluidsterkten in
verschillende situaties.

Om kwantitatieve gegevens te verkrijgen oser de mate van
hinder die bepaalde geluiden veroorzaken, moet men gebruik
maken van de uitkomten van enquêtes. Op deze wijze kan
men dan vaststellen in welk opzicht en welk deel van een be
paalde bevolkingsgroep gehinderd wordt door geluiden
waarvan de sterkte door metingen bekend is. Mede op grond
hiervan kan men grenzen van toelaatbaarheid vaststellen.

IV. Aspecten van de geluidhinderbestrijding

Lawaaibestrijding begint bij de bron, die het geluid produ
ceert. Vaak maken voertuigen (hijv. trams), weiktuigen (in
fabrieken) en apparaten (bijv. wasmachines, stotzuigers) veel
meer lawaai dan nodig is omdat hij hun constructie aan dit
facet geen aandacht werd besteed. Dit kan dikwijls met weinig

moeite en kosten worden vermeden. Door wettelijke maatre
gelen die de maximaal toelaatbare geluidproduktie vastieggen,
zou de overheid deze lawaaibestrijding bij de bron kunnen af
dwingen. Het is redelijk dat de kosten hiervan ten laste komen
van de gebruiker san de geluidbron, Toch is het mogelijk om
met tustige werktuigen nog hinder te veroorzaken. bijv. door
een onredelijk of onzorgvuldig gebruik. Hiertegen moet men
van overheidswege kunnen optreden.

Helaas verkeert men vaak in de ongunstige situatie dat de

hinder van een bestaande geluidbron redelijkerwijs niet meer

kan worden weggenomen, noch bevredigend bcperkt. Het ver
beteren van een dergelijke situatie brengt dan hoge kosten met

zich mede die vermeden hadden kunnen worden indien tevoren

aan de geluidhinderaspecten oldoeride aandacht was besteed.

Dit financiële aspect is een sterk motiet om bijv. in bestem

mingsplannen deze problemen reeds in een vroeg stadium

onder ogen te zien.

V. Verkeersgeluiden

De door het wegverkeer veroorzaakte geluidhinder dient be

streden te worden door een combinatie van de volgende maat

regelen:

a. stcRclmatie verlaging van de hij de typckeuring gehan

teerde eisen omtrent de maximale geluidsterkte;



b. een etficiënte conroTeop de geluidproduktie van motorvoertuigen en bromfietsen in het verkeer;
c. krachtig optreden tecen overtreders ‘van de artikelen inhet Reelement Verkeersreeels en Verkeerstekens. waarin erboden is onnodig geluid te maken;
d, bij het ontwerp van wegen en van woonwijken terdegerekening houden met het geluidaspcct en in bestaande situaties, waar nodig. corrigerende maatregelen treffen.
De geluidhinder door vlieetuigen dient bestreden te wordenconform de aanbevelingen van de ..Adviescommissie Geluidhinder door Vliegtuigen”: de door deze commissie aanbevolengrens van toelaatbaarheid mag niet .‘erhoogd of oveischredenworden, ntegendeel: waar de situatie dit maar enigszins mogelijk maakt, moet een lagere grenswaarde worden aangehouden. De technische mogelijkheden tot lawaaibestrijdingmoeten ten volle worden benut.

Ten einde geluidhinder door railvoertuigen te vermijdenmoeten technische maatregelen aan het materieel verplichtworden gesteld, via een wettelijk vaçt te leggen maximaal toelaatbare geluidproduktie. Passende maatregelen aan de baanen een verantwoorde situering van het tracée en emplacementzijn voorts noodzakelijk. De geluidhinder door signaalbellenbij automatische overwegen dient ten spoedigste te wordenbeëindigd.
Om geluidhinder door vaartuigen te bestrijden dienen voorschriften te worden oDgesteld in7ake de toelaatbare maximalegeluidprodukte. Voorts moet worden gezocht naar methodenbrugwachters op de nadering van een schip te attenderenzonder dat de gehele omgeving wordt gealarmeerd.

VI. Industriegehilden
Bij het construeren van machines en werktuigen wordt totnu toe in het algemeen weinig aandacht besteed aan de lawaai-bestrijding. Niet alleen in verband met het voorkémen van gehoorbeschadiging hij de gebruiker van dergelijke technischevoortbrengselen is het noodzakelijk tot voorQchriften te komeninzake toelaatbare ge!uidnivcaus. ook ter beteugeling ‘van delawaaihindcr is dit dringend gewenst.

Een mogelijkheid daartoe kan worden gevonden door wijziging of aan ulljng van de .Wet op de Gevaarlijke Werktuigen’.
Daar bil onoordeelkt’ndig of onzormuldig en ondoordachtgabruik van op richielt ‘.rij rust:ge toestellen toch aanmerkelijke hinder kan worden veroorzaakt, is het nodig de gebruikers te doordnngen van de noodzaak van lawaaibestrijding.Op grond ‘van de Veilielieidswet 1934 is het moaelijk in deindustrie miatregelen te verlangen ter heteugeling van lawaaien ter beschermina van het •ehoor. Daarnaast kan periodieke‘vudiometrëche controle noodz ikelijk zijn.



Drze ehqi5che mii re ien zu°en dikwijls tevens een ver
ge’. eI ee hebben .in het a’saai dat naar buiten

treedt .aei’ door de emaceendea mndcr hinder ouders naden.lc de o’nwenenden hirsd.uiijke geluid kin a’orden be
streden door s oor’ aden die aan de sergun tung ingevolee de
Hinderet erJen verbonden. De sereunninger!enende in
at mde ‘n vr uw” dle evelien het eemeentebestuur) moet de
t reunni ag weigren indien ernsti,e geluidhinder wordt ver
‘z ‘eht en er geen redelijke voorwaarden ter heteugeling
deervan kunnen sotden gestel 1. Stringentere toepassing van
de wet en ren intensieve controle op de naleving enan is
noodzakelijk.

ilepa ode industridie ecn’ iterten vallen thans niet onder de
Hi rdernet omdat zij slechts tijdelijk op een bepaalde plaats
worden uirecoefend w’er,enbouw ed.) en de tegenwoordige
Hirrderwetprocedure te seel u1d .‘ou seigen. Wijzrging van de
Hïnderwt in Wer t ege dat in deze gev’dlcn ren verkorte pro
cedu’e mogelijk wordt, is urgent De uitzondering van de hier
brdoelde ,.mobiele ach’. iteiten” in het Hinderbesluit moet
dan vervallen.

VEl. WoongetuMen

seluiden kunnen de rust en de sfeer binnen de woning em
stio verstoren, In een eroot deel van de bestaande woningvoor
raad moet de geluidwerinit onvoldoende worden genoemd, het
geen kan worden afeeleid uit het hoge percentage klachten
over geluidhinder. Dit houdt 0e ‘,erb md met het toenemend
u,ntal geiurdbrcrnen in de wonineen zoals stofzuigers, wasma

chines, electro-akoestische en hobby-apparatuur. Ook liften,
erwarmins- en overige technische instailaties voor gemeen

sehappelijk gebruik produceren geluid. Binnen afzienbare tijd
moeten voor al deze ge!uidhronnen eisen worden gesteld
met hertekking tot hun rnaxmale ge!uidproduktie resp. toe
laatbare aeiuidniveaus. Een goede geluidisolatie tussen wo
nin’en maar ook binnen de woning is noodzakelijk. De uit
1962 datetende Nederlande Norm .,Celuidwering in wo
rtin gen” Nl N 1070 geeft richtlijnen om bij de constructie van
woningen ton bepaalde eisen van geluidwering te voldoen. De
Norm onderscheidt een klarse ,,matig” en een klasse ,,goed”.
5CTCCZiCfl echter tele r’ ouwe woningen op het tiik van de ge
trtwer!ne zelfs niet ron le ei’en voor de klasse ,.matig”

blijken t’ soldoen, mert het veirticht worden om de bouw
plannen ‘.ddr le ,anv :ng en Je i’ere’k’e r’eiuidwcring vddr de
upkvedr’a van dc hou t’ dekundie te Taten controleren. Wil
Toen overigens wetkel’k bevredigende siwities bereiken, dan
z ii Je geludistilade nee 3 b 6 dB beter moeten zijn dan vereist
is roer Je kksse

De elU cten ordona de woningen ken men op grond van de
hinderwet bestrijden veor7over deze afkomstig zijn van hin
t! rwetpichtge inrichtingen” Het rerkt ersiaw’tai, afkomstig

in ‘vCCI lui gen. ken ian handen worden g’legd voorzover dit



mogelijk is up grond san de soorschriften van het Vegenver
kcersreglement.

Er moeten voorschriften komen met betrekking tot de
overige geluidbronnen in de open lucht die buiten deze twee
genoemde categorieën sallen. De beste resultaten worden
echter bereikt indien bovendien reeds bij de stedebouwkundige
planning en de ruimtelijke irdening terdege — dat wil vooral
zeggen tijdig rekening wordt gehouden met de geluidaspecten.

VIII. Geluidhinder en ruimtelijke ordeningij de voorbereiding van bestemmingsplannen dient de ge
luidhinder integraal te worden betrokken.De scheiding tussen geutdgevoeHge elementen (woonge
bieden, recreatiegebieden eni.) en de geluidbelastende cle
inenten (bepaalde industrieën, snelserkeer enz.) kan met plano
logische rechtsmiddelen worden verzekerd.Gezien het karakter san geluidhinder zal men zich niet al
leen bij het vaststellen van het gemeentelijk bestemmingsplan,
maar ook bij het vaststellen van het streekplan met de geluid
hinder moeten bezighouden. Een goede benadering om met de
bestrijding van geluidhinder een effectief begin te maken is een
indeling van de bestemmingsplannen in zones, die ieder hun
eigen maximum geluidniveau hebben (woonbebouwing 40
dB(A), stilte-behoevende elementen 35 dB(A) enz.).

IX. Aanbevolen maatregelen
Bij de beschouwingen in dit Rapport is een aantal leemten

in de bestaande voorschriften naar voren gekomen. De com
missie doet een aantal concrete voorstellen om in deze tekort
komingen te voorzien.Daarnaast heeft de commissie een aantal voorstellen gefor
muleerd voor nieuw te treffen maatregelen.De wijze van handhaven van de voorschriften veidient de
bijzondere aandacht.

De commissie is van oordeel dat slechts door realisatie san
het gehele pakket van deze aanbevelingen de geluidhinder met
terdaad wordt bestreden.

Bijlage

Thans bestaande wettelijke maatregelen op grond waarsan
bescherming tegen geluidhinder mogelijk is.



D. Het rapport
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T. Inleiding

1-let is reeds lang bekend dat ae!mdbtder hndt tot eet oelens
t in odiehagen. tot sertoogde p000hite, tot een vermioderd
arberdsvermo’cn. Ook de oorm4io siaap kin d.sr elutJen
worden eehuderd, Vii non p .ai en pons stellen aan het le—
weet, dan zijn sti 0 gente maaLregLleo n ig op tChliSCh, pia
nolugisch en uridseh .e.hed N eb to uc ioren en ervoer
en idihtt ie, noch iii de tersehikonde s0cr ren van het maat—
scheppelt,k (eten. nog het gin of het genoeen van de een
woi den verkregen ten kostc . tn d5. rust of pos tcy van de

ander.
Geluidhinder is ‘en niejnationaal probleem Verschillende

organisaties zijn p dr .ehi.d actief. eo:- d
— Wereld Gezondheids Organisatie (Vt HO.)— Raad van Europa

Organsatie voor Econontisohe Samenwrking en Ontwik
keling (O.E.S.O.)

Internationale Burger Luchts aart Oreamsatie l.C.A.O.)— Europese Economische Gemeenschappen (EEG.)— Internationale Organisete ‘oor Noirnalisat.e (l.S.O.).
In bijna alle landen bestaan maatregelen op het gebted san

de oestrtjding van geluidhinder. D0 ‘ ‘iO coat tot stand ge
komen op grond von gepubliceerde ,dvezen, zoals:Noise, Final Repoit, Londen 1963 til

— Ja hitte contre le bruit en Stisse. Bern T Q53 (2)— Effects of noise on hvuith, Straatsburg 1 968, Raad san
Europa (3).

Bij het opstellen van haar ads ies hLelt de commissie mede
van deze rapporten gebruik gemaait.Ook in ons land bestaan voorschr tten ter b strij Ing v n la—
waaioserlast. Deze zouden mver cffcct surreren indien zij beter
werden nageleefd dan nu het ge al is, Daarr’aa t moeten zij in
bepaalde opzichten teurden ‘rangesuld, hijv. door uitbretdina
van het begrip hinds_rwerpltchtige inrichtingen. Voorts dient
een aantal nïeusse voorschriften te wor5tcn opoesteid it do
d to nog bestaande icemten op te lln. hij ve om de iOVSCO
overia,t door kermien, pecdbo’en. dr’.’el’are t do’s enz. te
bestrijden.

Overigens kuitnen niea’rgeien siechls i in een optimaal ef
fect sorteren indten te bed efl her’r hun seravoordeijk
heid hij het test ij’ln v n le rclilhpder onvorden. M..t
medewerking san een ort ot a nt .1 .‘rg. not s en o crihre 1’
chemen is in 1970 de Nvdrl oP ,e t’.h it ii 0 tu.dhiridr p
gericht 1.. creror: at. uu;’vrvg, p t .\ ‘ 1v .3., P t.., 220 te

-Grv.tonh.te) Dv.zc Stehting .vett heb en Jei 0.0 e
perende en adsserende rol te spheen lot roblemente’rvtLnd
de bestri;ding t in de gehiidhioder.
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11. De invloed van
geluid op de mens

Het horen is van grote betekenis oor de mens. Vooral doorhet gehoor staan wij oortdurend in cuntact met de wereld omons heen. Door geluiden met een alarmerend karakter wordenwij gewaarschuwd voor naderend gevaar. Door de combinatievan horen en spreken hebben wij de mogelijkheid tot communicatie met de medemens.
Geluiden beïnvloeden de gehele mens. Geluidimpressiesdoen zonder ophouden hun invloed gelden, omdat wij het gehoorgaan niet kunnen afsluiten. Wat wij horen kan diverse reacties oproepen. Wij reageren met onze psyche (genot, ergernis, opwinding, vermoeienis, waakzaamheid). met onsspierstelsel t het richten van het hoofd naar de gcluidbron, hetvcrchrikt ineenkrimpen) en met vegetatieve reacties (pupillen, hart- en vaatstelsel).

De World Health Organization definieert gezondh&d als hetlichamelijke. geestelijke en sociale welzijn van de mens en nietslechts het ontbreken van ziekte of gebrek. Uitgaande vandeze definitie kunnen geluiden onze gezondheid nadelig beïnvloeden door:

1. ons te hinderen
2. rust en slaap te verstoren
3. het vegetatieve zenuwstelsel te belasten
4. de communicatie te verstoren
5. de arbeidsprestatie te beïnvloeden
6. het gehoororgaan te beschadigen,
Deze indeling van de invloeden van geluid is enigszinskunstmatig, gezien de onderlinge relaties die tussen deze facetten bestaan. Gemakshalve willen wij echter deze puntenelk apart behandelen.

Ad 1. Ongewenst geluid hindert. Hinder kan worden ondervonden bij elk geluidniveau en dit hangt niet alleen af vande aard van het geluid maar evenzeer van de instelling van dewaarnemer ten opzichte van de geluidbron. Wat sommigemensen ergert. wordt door anderen niet opgemerkt of als onvermijdelijk aanvaard. De mate van hinder is afhankelijk vande mens die het geluid hoort en van de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt. Overigens is het een feit dat plotselingoptredende of oarcg&matige geluiden meer storen dan regel-matige geluiden, Geluiden welke veel hoce tonen bevatten.toren meer dan die. welke voornamelijk itit lage tonen bestaan.
Geluiden kunnen worden ervaren al een inbreuk op de privacy. Zij kunnen emotionele effecten tewecebrengen, afhankelijk van de informatie die zij geven. Zwakke geluidenkunnen toch een grote hnder erc.orzaken. Daarnaast moetworden opgemerkt dat zich een schijnbare gewenning aan beraalde geluiden kan ontwikkelen. Va,tk betekent dit echter eenueruçten ‘n een ‘ituatic waaraan men meent niets te kunnen



s ‘randeren. In adere ge iden . n lit .anleidng zijn tot het
kkri s n ee e e ciens. ‘r ss n de wrksjtujtje

iis n Oct ..zin,
-- ai.d e:et i i;t ‘in Lsv -neurcse mag worden ee—

prLcn. s lew .u soms :oh en .l ingri ke factor hj het tot
tjnd komen in gsi m.i:che en neurot sche klachten
oa. f’oneurosc) 1. 2).

d 2. Voldoende en ongetoorde slaap is van het grootste
briaqO voor de gezoodh id, Or. o doende sia ip leidt tot ser
miaderd pr st stieserrnr een niso.,iteit ei segetatieve labili
tat. Gç.iud ken de sia p ertorvn ot zeits belemmeren. Bij
.en ndrz ek nink dat 5fl der precfr’ersonen reeds hij een
eelud .n 45 dB t ,\ t n,peonisen ci touwie. [)it geluid
de dcpte s .m de sleep !Insie efn leedt. kan eleetro—ence—
falog! au-ch worden ,taestcd.. knderzjds kin men aan
seorid:ren en vuiijkniaug -ehtcrgr’ndeclud — mits n!et al te
iud — es ermert. eerel aan n;tuirlijke geluiden zoals van een
watere al. v in regen of s ‘in wind, (k 4, 5).

d 3. Bij andere ondcrzoekin’ien is gebleken dat geluid een
invloed heeft op het eegvtatiese zenuwstelsel. Deze komt tot
uiting in de sorm van een peritere s isocenstrietie met verho—
zing in de hod- en !iqiorJrek en een toeneming van de
hortfrequerte. Gewenning treedt niet op. Werknemers, die ja
renlang in een lawaaiige nduar’c s erkzaam zijn. ertunen nog
steeds rlezcltde vegetailese rezetues als anderen die voor het
cert een onrustige omoeving even en werken.

Vegetatieve reacties blijken onethankelijk te zijn van de sub
ectieve beoordeling en het heirLifende geluid (6).

Ad 4. Fen van de meest voorkomende en meest storende
me loeden san ad utd is d e op de comm unie ttie zoals in het
gi sprek. bij het cel-mik e ifl de leid m of hij het genieten van
r rio of teicvisieproerammas. Er s hier dus sprake van
hinder zowd in de heioensfver ts p de huieliike sfeer. Een
voorbeeld brerven is de la-idem rie op scholen wordt onder
vinden in het vel îd v n sv ze erkeer en n overkomende
e aztia’ep: hre leveeen s do sams gcheel onmogelijk en
moet worden ondLrbrokcn. in ons land heeft dit al enige
m tIen t t nox1stiiat es g leid, waaraan in de pers uitgebreid
aandacht werd geschonken.

Fen in ‘Lr voorh c1d is de commuic-stiaverstorirg in ar
beidsaroeden door hedrijfsiawaal Bij een .nderzoek in een
ederI inds tex0lbvdrrjt hickvn de h ‘ee er!hdd en aard van de
er monroe .taz hij t’s ze reepen ‘irl-e’iers, Je hij essee erschil—
terde I.w anneats l.tzfde werk vet rcrten, urteen te
lopen. te de groep met het hoo,te aeirrini\ eau biLek duj
.lelijk mrzkr te werden eproken d n n de .sodcre groep.
Het svaren ‘rorti Ic orniec eonteten die semminderden
Vo wts is is het iai ai, :ed eeco 1 ie deze groep minder
hecht en r .s en rit r p t enen ren cce olg’ van het lawaai
geisoli’erd geraakt (7)



Ad 5. Onder een aantal omstandigheden heeft geluid eendu:deljjk nLgatief etfect op de werkpresratie t 8). In de eersteplaats is aangetoond dat plotselinge geluidstoten de verweiking‘van informatie onderbreken, Dit kan in sommige situaties gevaarlijk zijn, bijv. het autorijden tijdens het naderen van een‘ liegtuig.
Verder is gevonden dat atbeid waarbij intensieve concentratie is vereist, hijv. studie en inspectie-arbeid, in kwaliteitvermindert als men is blootgesteld aan niet-continu geluid sanwisselend nis eau of monotoon geluid van hoog nis eau (8). Dekans op het maken van fouten neemt toe, de gedachtengangwordt sneller onderbroken en de innerlijke rust, waarmede hetwei k dient te worden verricht, wordt verstoord.Soms heeft geluid een stimulerende invloed op het werk,maar alleen bij overwegend motorische routine-arbeid (muziekbij het werk).

Ad 6. Het is reeds lang bekend dat ten gevolge van expositie aan geluid van hoog niveau een verlies san de gehoor-functie optreedt door een onherstelbare beschadiging van dezintuigcellen in het binnenoor.
De omvani van deze schade is afhankelijk van:

— het geluidniveau
— de expositieduur
— het frequentiespeetrum van het geluid
— de individuele gevoeligheid
Men kan de geluiden die het gehoororgaan beschadigennader preeiseren met behulp van de in Hoofdstuk III besproken octaafbandspeetra en geluidwaarderingseurven.In de bedrijfsgeneeskunde stelt men (le veilige grens op 80dB(A). Indien dit niveau gedurende de hele werktijd wordtowrsehreden, kan na verloop van tijd bij een aantal der fabreksarbeiders gehoorserlies worden aangetoond.Tabel 1, ontleend aan de ISO Reeommendation nr. 1999,(1971) (9) ,,Asçesrnent of noise-exposure during work forhearng consers ation purposes”, geeft de ins bed van hetwerken in lawaai aan. Hierin is uitgegaan an groepen arbeiders die ien aantal jaren in een zeker geluidnis eau hebben gewerkt. .angenomcn is dat zij op 1 8-jarie leeftijd met serkenbegonnen. Opgegeven is eik percentage san de groep slechthorend is geworden: dat wil zeggen dat zij een gehoorerlieshebben s in tcnmnste 25 dl3, gemiddeld over de frequenties00, 1000 en 2000 Hz. Aangezien ook een zeker percentagevan hen die niet in sterk lawa ii werken op latere leeftijd slechthorend wordt, is dit laatste percentage ter sergelijking vermeld. Men kan derhalse soor elke situatie itlezen welk percentage méér mensen door het lawiai slechthorend is geworden.



3 7 13 33%
6 13 22 43%

1 20 4 45 62%
1 45 64 76 87%

Tabel 1: Percenrat’e slechthorenden als functie mn leeftijd ençeluidntvsau

geluidniveau in dB(A) leeftijd in jaren

18 28 8 48 58
80 of minder

85
95

105

Uit deze tabel blijkt dat van de arbeiders die gedurende hunleven met langdurig aan meer dan O dB(A) zijn blooteesteld,33 pet, der 58-jarigen slechthorend wordt icef:ijdsverschijnsel). Neemt men daarentegen een groep textielarbeiders,die dagelijks in een ge{udniveau van 95 dBç A) werkt, danvindt men in dezelfde groep 58-jarigen reeds 62 pet. slechthorenden. Door het lawaai is dus het percentage slechthorendenmet 29 toegenomen, dat wil zeggen bijna verdubbeld.Ook buiten de industrie komen geluiden met een hoog ni‘eau s’cor. In de regel worden daarbij geen extreme waardenbereikt en is de expositieduur kort. Het is echter de vraag ofdeze relatief gunstige omstandigheden in de toekomst zo zullenblijven. Toenemende lawaaiproduktie rondom industrieën. bijhet verkeer weg-. tr&n- en vliegverkeer), in de vermaakssector (beatmuziek ed.) erz., bergt het gevaar in zich dat deverhouding tussen expositieduur en geluidniveau ongunstigwordt en dat gehoorheschadiging optreedt. Er zijn duidelijkeaanwijzingen dat het slecht horen op hogere leeftijd in onze samenleving voor een deel wordt seroorzaakt door de voortdurende en jarenlange geluidbelasting in het dagelijks leven(10.11).
Aangezien in de praktijk — afgezien van de werksituatie inde industrie — het nadelig effect van geluid hoofdzakelijk bestaat uit geluidhinder, zal onder deze meer algemene naam inde volgende hoofdstukken de problematiek verder worden besproken.

Conclusies
1. Gelud is een essentieel dement in de menselijke samenleving. (Juid kan echter ongewenste effecten hebben in deorm an hrdcr. verstorine in de slaap. belasting an het vegetatiese zenuste1sel. verstoring van de communicatie, beïnvloeding van de arbeidsprestatie en beschadiging van het gehoor.

2. Gchoorhschadiving kin svordn vewkomcn door het1angdurig werken in een omee ‘ng met een geluidniveau vanmeer dan dB(Ai te ‘ nmtjden.
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Til. Het meten van geluid
en van geluidhinder

1 Het meten van geluid

De sterkte van een geluid — het 2L1u1dduLnIveau — wordt
uit5edrukr in decibeis. 0 dB o1nt ongeveer met de gehoor-
drempel bij een frequentie iuonhoogte) van lOdO Hz voor de
mens met een gemiddeld normaal eehoor overeen. Bij een ni
veau van ongeveer 120 dB ordt Je pijngrens voor het gehoor-
orgaan bereikt. Aangezien bij eenzelide geluiddrukniveau hoge
frequenties hinderlijker zijn dan age, wodt in geluidmeters
een zogenaamd A-filter ir’gebouwd, dat de gevoeligheid van
het menselijk oor nabootst. Men meet dan het geluidniveau in
dB ( A).

Er zijn nog andere systemen ontwikkeld cm de hinderlijk
heid van een geluid in ién getal uit te drukken. Deze zijn
echter met wezenlijk nauwkeuriger. Van een beschrijving
wordt derhalve afgezien 1),

De volgende tabel geeft een indruk van enkele geluidniveaus:

0 dB(A) gehoordrempel
20 dBA) zacht fluisteren, stille tuin
40 dB(A) rustige woonstraat
60 dB(A) normale gespreksterkte
80 dB(A) druk straatverkeer, zeer luide radiomuziek in

huis t hoven dit niveau kans op gehoorbescha
diging bij blootstelling van 5 uur per dag ge
durende de hele werkweek, jaren achtereen)

100 dB) kogelmolen cementfabriek, pneumatische driE
boor op 1 meter afstand

120 dB(A) vliegtuig op korte afstand, beathand

Heeft men behoefte aan een nauwkeuriger beschrijving van
geluidverschjnseIen, hijv. voor het aangeven van technische
maatregelen voor lawaaihestrijding, dan moet het geluidspec
trum worden bepaald. Dit geeft het verbind tussen geluidni
veau en toonhoog:e. Daartoe wordt het meetinstrument achter
eenvolgens algetemd op verschillende delen van het toon
hoogtegebied waarvoor het menselijk oor gevoelig is. Men ver
deelt dit gehele gebied, dat van circa 16 Hz tot 1600t) Hz
loopt, veelal in octaven en meet in elk octaaf het eeluidniveau
afzonderlijk. Tezamen vormen die vvaarden ht octaatbandspec
trum. Figuur 111/1 toont voc rheelden van ctaithandspectra.

Voor het meten van geluidniveaus zijn meetinstrumen en in
de handel. Ze worden onderscheiden in twee uauwkeurigheds
klassen — normaal en precisie — waarvoor de eien internatio
naal zijn v istge-’eld 2). Een aantal .in deze ins’r-umenten
heeft ingebouwde octaafhandtdters.

reneinde de uitkomsten van geluidmetingen onderling ver
gelijkbaar te maken, is in rterritional . erhand een aantal
aanbevelineen vactgesteld voor het meten an eludterkten in
verschillende situaties (3). Voor een deel zijn deze nor vien
door het Nederlands Norma1tsatie Instituut tevens als Neder
landse norm uitgebracht.
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Geluiddruknh eau in octaafbanden

—5 2
t.o.,. 2. î

FEQurNiE

Figuur 111/ 1: Voorbeelden van geluidspectra

2. Het meten van geluidhinder

Mensen verschillen in hun reacties op geluid.
De voornaamste methode om kwantitatieve gegevens te

krijgen over de hinder die bepaalde geluiden in hun omgeving
veroorzaken, is het houden van enquêtes, met name het onder
vragen van mensen naar hun reacties op die geluiden. Op basis
van de dntwoorden kan worden vastgesteld in welke mate men
een bepaald geluid hinderlijk vindt. Die hinder kan bijv. be
staan uit het verstoren van rust of slaap, het verminderen van
de wrkprestatic. het belemmeren van de communicatie of het
opwekken van ergernis.

Om dc relatie tu’en de hinder en de eluidsterkte te vinden
dient men menen Ie enquêteen die aan uiteenlopende geluid
terkten zijn hlootgeseid. Zo hLeft men n Nedcriand enquêtes
iahouden m.ur de geluidhinder in meergezinswu!iingen 4 en
naar de geluidhinder door ‘legtugen ‘5). om een zo goed
mogelijk beeld over de hinder te verkrijgen vraagt men zowel
naar de mate waarin men zich gehinderd voelt alsook naar de

60

20

70

50

40



directe gesoigen van het geluid in kwestie, te weten hoe vaak

de slaap, de communicatie en de arbeid worden verstoord. Uit

de antwoorden op deze laatste specifieke vragen wordt een z.g.

hinderscore berekend. Bij een hindercore van 100 pct. hebben

alle ondervraagden op alle vragen naar specifieke storing posi

tief geantwoord: bij een hinderscore van 25 pet. is dit slechts

soor een kwart van het aantal totaal gestelde vragen het geval.

In figuur 1112 is een voorbeeld gegeven van de bij enquêtes

naar vliegtuiglawaai gemeten hinder als functie van de fysische

lawaaibelasting. Er bestaat een internationaal aanbevolen vra

genlijst ten gebruike bij de enquêtering naar vliegtuiglawaai

6); de in Nederland gcbruikte vragenlijst komt bijna geheel

daarmede overeen,

c

0
0

e

0

c

1’

Figuur III 2: De hij de enquête naar ge

luidhinder door sliegtuigen rond Schiphol

in 1963 gevonden hinder als functie van de

lassaaihelasting. Uitgezet is het percentage

bewoners die zich a ik ge\toord voelen hij

gesprelc slaap of hezieheden. tontlecnd aan

.,Geluidhinder door Vli,gtuigen”. ,\dvies

colnm:ssie Geluidhinder door Vliegtuigen,

juni 1967)

t. Conclusies

1. Gelmdniveaus kunnen op eenv oudige wijze worden ge

meten, Hirtoe zijn irtternation tal genormaliseerde meetinstru

menten en -mehoJen orIvs ikk.1d.

0

11
20 50 50 50 100%

— gemiddelde reiotiee hinder score
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2 Voor het beoordelen an de mate van geluidhindermoet men ochruk maken an enquêtes.1. Belïssingen omtrent de erenzen van toelaatbaarheidom geluicluiveaus kunnen worden eenomen op grond van deuitkomsten hij deze beide metinaen.
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IV. Aspecten van de

geluidhinderbestrijding

1. Bron-gebruik-situatie

Een geluidbron kan bij een bepaald gebruik in een zekere

situatie aanleiding geven tot geluidhinder. De bepalende fac

tor kan daarbij de orinodige geluidsterkte van de bron, het

onredelijk gebruik en, of de ongunstige situatie zijn. Een

voorbeeld moge dit toelichten.
In een woonwijk wordt ernstige geluidhinder ondervonden

van het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Het is duidelijk

dat deze hinder zijn oorzaak sindt in de volgende omstandig

heden:

a. De bron

Vele voertuigen zijn kennelijk onnodig luidruchtig: van dit

feit kan elkeen zich gemakkelijk overtuigen door enige tijd

het verkeer te beluisteren: er blijken dan relatief lawaaiige en

relatief rustige voertuigen te zijn.

b. Het gebruik

Bestuurders van bromfietsen en van motorvoertuigen to

nen vaak te weinig zelfbeheersing. Zij veroorzaken geluidhin

der door het ongeduldig claxoneren zodra een medeweggebrui

ker niet onmiddellijk wegrijdt als zijn rijrichting wordt vrijge

geven, het ,,wegscheuren” bij stoplichten, het monteren van

.,sportuitlaten”, het veranderen van bromfietsuitlaten, het rij

den met rammelende lading, enzovoorts.

c. De situatie

Druk doorgaand verkeer door een woonwijk is verwerpe

lijk: dit verkeer heeft geen directe relatie met die wijk en

wordt daardoor als een onredelijke indringer, een belager

van rust en veiligheid ervaren.
Bestrijden van de geluidhinder eist dus maatregelen die:

- onredelijk lawaaiige voertuigen uitbannen

— onredelijk gebruik tegengaan

— Uit een oogpunt van geluidhinder onredelijke situaties ver

mijden of saneren.

Natuurlijk is er een onderling verband tussen deze aspecten:

een rustig voertuig zal ook bij onredelijk gebruik veel minder

snel hinder veroorzaken dan een lawaaiig voertuig, terwijl de

situatie hierbij een belangrijke rol speelt. Toch moet men

‘Voor een goed begrip de drie aspecten onafhankelijk van el

kaar beschouwen.
Het spreekt vanzelf dat hetgeen hier over verkeerslawaai

is opgemerkt. eenzcer voor andere vormen van lawaai geldt.

2. I)e bron

Men ondervindt slechts zelden hinder van eigen werkzaam

heden: .,tI. maak geen lawaai, hij maakt lawaai”. Wie gereed-
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schap of een werktuig koopt heeft derl’alve weinig neiging zijn
keus bewust op rustige sserktuigen te laten ‘,allen. Gewoonlijk
suggereert cel lawaai a eet kracht en is het dus eerder een po
sitief dan een negatief attribuut.Slechts als de ervaring heeft
aangetoond dat dit lawaai beperkingen oplegt aan het srije ge
bruik, door weerstand van de omgeving, wordt aan een rustiger
werktuig de voorkeur gegeven.Een voorbeeld hiervan wordt door de automobielindustrie
gegeven: aangezien de automobilist een minimum aan lawaai
de auto op prijs stelt, wordt intensief getracht het geluid
niveau in de auto te beperken. De geluidproduktie naar bui
ten wordt echter veel minder als ongewenst beschouwd, soms
zelfs als gewenst: •.sportuitlaten”. De totale geluidproduktie
van het snel toenemende aantal auto’s te zainen is duidelijk on
toelaatbaar geworden voor de gemeenschap. Daarom moet via
wettelijke maatregelen de industrie worden gedwongen uitwen
dig stille auto’s te produceren. Hetzelfde geldt voor vliegtui
gen. treinen en trams.In andere gevallen komt de drang tot lawaaibestrijding wél
van de koper: zo zijn bij voorbeeld koeikasten voor huishou
delijk gebruik de laatste jaren aanmerkelijk rustiger geworden,
zonder wettelijke maatregelen, alleen op grond van de wens
van de koper. Daarom vragen vooral die bronnen om maatre
gelen die niet zozeer voor de gebruiker dan wel voer anderen
hinderlijk zijn. Men denke behalve aan verkeersmiddelen, gras
maa imachines en huitenhoordmotoren. ook aan elektro-akoes
tische apparatuur in woningen, op kampeerterreinen, in par
ken enz.

3. Collectieve geluidbronnen
Bij sommige lawaaiproblemen is sprake van een enkele ge

Luidhron, waarmede in de naaste omgeving geluidhinder wordt
veroorzaakt. Een voorbeeld hiervan is een lawaaimakende fa
briek, die de naaste buren hinder herokkent. De sanering van
deze situatie is juridisch betrekkelijk eenvoudig. Er is één be
nadeelde partij. er is één beklaagde.Bij andere lawaaipreblemen is echter sprake van hinder
door een totaliteit van gcluidbronnen die ieder voor zich niet
of nauwelijks hinderlijk geluid produceren. De gehinderden be
oren dan ook vaak tot grote bevolkingsgroepen. Een voor
beeld hiervan is het wegserkeer, waarbij het vaststaat dat vaak
ernstige hinder wordt seroorzaakt zonder dat individuele
..schnldigen” of ..slachtoffers” zijn aan te wijzen. Een goede
oplossing is lchts mogelijk als men — ondanks het ontbreken
an indi iduele .,schuld”

— bereid is maatregelen te nemen om
de individuele geluidsterkte te verlagen, ook als hieruit onaan
gename financiële of technische conscquesties voortvloeien.4. Het gebruik

Het hard dichtsiaan van autoportieren ‘croorzaakt hinder.
Sommige auto’s zijn al zo geconstrueerd dat dit hard dicht-
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slaan weinig of Leen laWiai Kan makn. \V, ar dt chter niethet ges al is, maak: het en ejoot er’hil ot het d:h:la to n.het holst an de nacht bij aan t tgul-otn’v cd’aurt, vi JOt ditoverdag plaats’ indt op ecn :rkeertaiie:n naast een drukkeautoweg.
Het ezettelik laten razen an ‘en hromfietsrnorur Is eenander ‘voorbeeld in een handel ng die JOIdCIIvK onnodigehinder ‘veroorzaakt ii vei biedt :vrv 03 ‘ub t, rasp. artkel98, ‘van het RegI ‘inent \ rKaeisraiz ‘lv ‘n V i erstekens aanbromfietsers en bestuuidais van moor’voe tugen onnodig geluid te ‘veroorzaken, De wetgaser ‘crbidt d;s het onredelijkgebruik van een geluidhron ds een inbreuk op de Iceihaarheidvan het milieu. De intentie en Je weteeser is duidelijk: eendoor de wet ‘verboden handeling dent te wo:den nagelaten,ook al is zij onder omstandtghuden vo het gahael niet hinderlijk.

Analoog aan dit bestaande ‘voorschrift moer ook het voorderden hinderlijke gebruik van andere lawaaihrr’nnen kunnenworden bestreden, zoals dat van gr omaam :chi’es, draagbarerado-ontv’vngtoesteiien. spedboren en, Dt soort wettelijkemaatregelen is noodzakelijk: zij hebben ‘voorai een presentievewerking. Daarbij wordt ersan uitgegaan dat op de nalevingvan deze maatregelen door de hev0egdc opvporngsumhtenarennauwlettend wordt toegezien. In sommige landen beschikt menvoor dit doel bovendien over een speciale ,,lawaaipolitie”.Voorts dient de bevolking door pakkende voorlichting zodanigte worden opgevoed, dat onredelijk of onzorgvuldig gebruikvan lawaaibronnen als een asociale daad ‘vvo;Jt beschotiwd.

5. De situatie
Ongewenste situaties dient men sielselmatig mede door planologische maatregelen op ‘verehilleud crrein te ‘ oorkomen.In het aan het begin van dit hoofdstuk gegeven voorbeeldvan doorgaand ‘verkeer door een woonwijk ligt het ‘voor dehand de situatie te saneren door een rondweg om de wijk aante leggen, zoals gelukkig reeds herhaaldelijk om ‘verschillenderedenen neschiedt. Het resterei,dc serkc’cr kan rustiger zijnzowel door heseha0td gahrtik ‘van de ‘ocrtuigen d te dwingenls door de lawoadge uitschietei s order d’ ‘voertuigen te verwijderen. Door goede ruimte):jke ordening, door rekening tehouden met de technische ntv ikkeling en door gerichte op‘voeding ‘van het publiek zou een usgim ,lne s’ruatiC nooit zijnonrstaan. Men dient geen voonwijken p k rre afstand vaneen zware industrie of .an een drukke ,,utsweg te bouwen otomgekeerd. Es enmi n s het ‘verst vnd u urn i eer t P ehotiWslaapkamers onmiddliijk bos en een gra te vai’v’v rmtr asiniellatie of naa’t keukens te plaatsen, of ziekerl:u en en scholenaan invilswegen ‘van steden te bou’ven cnz.

6. Financiële aspecten
Uiteraard br’ngt de bestrijdnr ii geiiPdhndr ‘oniskosten met zich mcc de in de eerste pLats ten 1 iste d nn te



32

komen s a de ernor7 tkr v tn het eluid. Dtt betekentesetiwel er dat aan t UdJen J nl idhoder kunren s or
ornefl t i’epraen, a Uz e1ja. nj d etgeri.jn rtjt typew etat g eant r’ , aan om dt redenduurder a zrn djû n dat mevr kns lj1 tikt leeta nel-un ws erbij Uit een oogpunt san g luidhinder goede
asttnden Cijfi bweai d t osen woonss 1J en en indusir es sti
gtngn, is danrom met pLr aosibnt oer 0 05oct ng dan eenpbin. waarbij dt niet net ,ceaI is. ‘d :1 is tehrerai corrigrienvan ongewenste sitaities in leijs. bntmminaspIannen of hetserheteten een de acludwering in bestaande woningen, in depraktijk technisch moe lijk asdten al nu teelijk en meLstalzeer kostbaar. Dtt serk!aart ook we os m corrgerende matregelen gewoonlijk aLhterwege hlijen. rLt finaneie[ pect sdaarom een sterk agumerit om in Lefl .roeg stadium de problemen van de geiudhinder “der oen te zuen. De nodigemaaeregelen kannen dan ;n d piinren oerden verwerkt.Het nemen san besbssagen met hLstemmingspiannen zal invele gevallen slechts op erantwoorde wijze kannen aesJiedenals alle oor- en nedeten zor uld tegen elkaar zijn .fgewogen. Bij dit afwegen, wai hij technische. poitieke, bestuurhke en ttdri1ke andere oversseginaen n het ‘eding zijn, behoort ook een z.g. kosten-baten-analyse in de bechouwungen teworden betrokken. Zo kan men btjv. hij een soorgesrelde uitbreiding v m een l.ichthaeen berekenen welke t nat cme offersmen zich moet getroosten om de noodzakJijke ,.rust’ in deomgesing te handhaven al moet men hij een dereiijke herekenilig wel uitgaan v in een aantal gegesns dte ecn arbtrair karakter hebben Bij de 1scu’sies oser de se’tgingsplaats V to

een nieuwe imem ithiele luei,theii hij Londen heeft un. dekosten-baten-analyse een be!angiijke rol gespeeld ( 1).
7 Richtlijnen en eisen
Richtlijnen dienen te orden v istgesteld om diegenen behulpzaam te Zijil die beslhsingen in ee band met gelutdhindermoeten nemen. Men denke daarbij aan eraagstukken sanrrdnneiijke ordening, zoals de hsternrning san !rrnden. hetontwrpen S In v.egen. de anitg san lielthasens cd. in dlerichtlijnen kan bijv. warden omschreven elke neeaos in hetatgemeen eecept.ti’el zijn stor geluid dat woningen bhenendrtnzt, ot his wake eist unden hij soorur t-loeIen wordenaeh:tudhaatd :uefl WUOOVt ijken en industriële vLstigngen, sercersaders of viiegviden.

In andere gvnien tnjv, bij de typekmir:ng san werïtuigen— is het daarentegen hfl501 ntet te vonue-n flat ruehtlijren,muar om chrp om- chrecen enen te t,rmrTe en, Wi r tinmoet worden tel tam, fetzJ de ekit oer de eludwering incasingen, voer serkeermkideien 1 ;liegtuiaen) enz.t rmate alLer pri, wordt sutd op en teeit’ ar woon- en
werkkiim at en de uietsi.ehre s n eer us t me poaratuur ditn gJijk naaLt, kunnen en moeten de hier bedoelde u enworden eerzwaard.
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S. Conclusies

1. La’ aail’estrijdiag bCLiflt bij L1C hin. Derha1 e moet voor
werktuigen cLe hinder kiin;i.n croorztken. van os e;hedswe
ge een ten hoogste toelaatbaar geluidniseau worden vastge
steld,

2. Aangezien hij onredei,k gebruik ook met rustige wetk
tuigen geiudhnder veroorzaak kn woi den. zn in ommge
ie allen voorschriften d e dit ‘‘bi id1 aai handen 1egen, op
hun plaats. Daarnaast zijn opsoding en pr paganda noodza
kelijk,

3. Het ontstaan van iiiiwt!es die ae1nidhinder in de hand
werken dient te werden seorkomen.

4. Beperking van gelu;dshinder brengt veelal ‘<oswn met
zich mede, Hoe eerder niet de gelu dsaspecten rekening wordt
gehouden. des te lager zijn deze kosten.

5. Richtlijnen en eisen zijn neodzakjijk in het kader san
een verantwoord milieubeheer. De hierbij gehanteerde grens-
waarden zijn afhankelijk an het gevoerde beleid inzake de
volksgezondheid.

6. Een doeimatige conrrolc op het naleven van de richt
lijnen en eisen is essentieel.

Literatuur
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V. Verkeersgeluiden

Inleiding

Veel geluidhinder wordt ondervonden van de verchil
lende verkeersmiddelen. De meeste 2eluidshlnder wordt door
het wegverkeer vetoorzaakt, onmiddellijk gesoigd door de ge
luidhinder die omwonenden van vliegvelden ondervinden san
opstijgende en landende vliegtuigen. Op de derde plaats komt
het railverkeer dat op somrnmige plaatsen in steden grote
hinder veroorzaakt.

E-{et serkeer te water sormt ook een bron van geluidhinder,
onder andere doordat speedboten in steeds groter aantal de
rust op de voor de recreatie belangrijke plassen en vaarten
verstoren.

Aan het akoestjsch comfort voor de reizigers binnen de
verkeersmiddelen wordt alle aandacht geschonken: de con
currentie tussen fabrikanten van verkeersmiddelen onderling
brengt dit mee. Aan de geluidhinder naar buiten wordt daar
entegen weinig of geen aandacht besteed. De overheid dient
ervoor te zorgen dat vooral op dit aspect wordt gelet.

2. Wegverkeer

2.1. Geluidbronnen

Motor, banden, lading. signaalhoorns. bellen enz. van motor
voertuigen en, of bromfietsen zijn bronnen van geluidhinder.

In het Wegenverkeersreglement (W.V.R.) en in de op
grond daarvan gepubliceerde Beschikkingen van de Minister
van Verkeer en Waterstaat is een aantal voorschriften opge
nomen omtrent de geluidproduktie van motorvoertuigen en
bromfietsen. Enerzijds betreft het hier voorschriften met het
doel de industrie te dwingen rustige voertuigen te produceren
(W.V.R. artikel 66f en artikel 80a, lid 2 sub h); anderzijds
wil de overheid de voertuiebzitters ertoe dwingen hun voer
tuig in een dusdanige staat te houden dat geen onnodige ge
Iuidproduktie optreedt (W.V.R. artikel 66 sub e, en artikel
80a, lid 2 sub c). Ten slotte zijn er voorschriften betreffende
de geluidsterkte van signaalhoorns en bellen (W.V.R. artikel
66, sub c. en artikel 79, lid 2). De tekst van deze artikelen
is opgenomen in de Bijlage.

Het toenemende aantal motorvoertuigen en bromfietsen
zal tot een steeds grotere hinder leiden. tenzij de groei in aan
tal wordt gecompenseerd door een vermindering van de ge
luidproduktie per soerruig. Men kan dit laatste bereiken door
de toegestane maximale geluidsterkte. zoals hij de typekeu
ring van de voertuigen krachtens de bovenvermelde artikelen
san het W.VR. wordt gehantecd. periodiek te verlagen.

Uit de Richtlijnen van dc Raad van de Europese Gemeen
schappen. publikatiebLd nr. L 42 16 hliikt dat in EEG-ser
hand ovcreentemming is bereikt omtrent de bii de typekcu
ring te eehnuken meetmcthode en dc te hanteren arenswaar
den. Fr dient internationaal oserleg te worden geplecod om
deze grenswiarden. overeenkomsti de stand van de techniek.
periodiek te verlagen, hijv met 5 (IB per 5 jaar



Veel hinder wordt veroorzaakt door soertuigen die doorhetzij slecht rnderhoud, bet7ij hcwu’te verandering van hetuitaarsytcern, aanm rienL mer ceIud veioorzaken dan iniigineie toestand, cen hestinuders van deze voertuigendient streng te worden opet eden. Dit s s!echts goed mogelijk als ter plaatse ‘-liet een eenvoudige geluidmetlng geconstateerd kan w5-rden dat het gewijagde uitlaatsvsteem iederdad een belangrijk grotrc geluidpioduktie veroorzsakt. Eenwerkgroep. bestaande uit veitegenssooidigers s in de Rijksdienst voor het Vsegverkeer. van de Centrale Politie Verkeerscommissie en van TNO, is momenteel doende een meet-methode hiervoor te onts.erpen, zowel voor het onderzoekvan bromfietsen als voor motorsoeituigen.
22. Het gebruik
Veel van de geluidhinder die van het wegverkeer wordtondervonden, rin5t zijn oorzaak in onjuist gebruik van devoertiegen.
Het Reglement Verkeersregels en Verkcerstekens (R.V.T.)verbiedt n artikel 93, ub /. de bromfietsers en in artikel 98de bestuurders van motorvoertuigen onnodig geluid te veroorzaken. Het is duidelijk dat hiermede wordt bedoeld het onnodiglang of lrddruchtig onhelast draaien van de motor, of het aanbrengen van veranderingen aan een voertuig die kennelijk onnedige geluidproduktie tengevolge hebben. enz. Het verdientaanbeveling dat de controle op de naleving van de genoemdeartikelen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens wordt verscherpt. Daarnaast is behoefte aan een regeling die de mogelijkheid opent om met objectieve criteria onnodige geluidproduktie vast te stellen,In de staat Californië (U S. A.) heeft men dit probleem opde volgende effectieve wijze opgelost t 1). Daar zijn maximaal toelaatbare eeluidsterkten vastgesteld te meten op circa15 meter uit het midden van de rijbaan. Voor vrachtauto’sen personenauto’s gelden verschillende grenswaarden. Decommissie is van mening dat een dergelijke maatregel inNederland op korte termijn moet worden getroffen.De artikelen 56. 57 en 59 san het Reglement Verkeersregels en -tekens bevatten bepalingen ten aanzien van hetneven v-in geluidsignalen .Men moet een geluidsignaal geventer afwending van dreicend gevaar voor andere wegoebruikers, men mag huten de hehoude kooi een dergelijk signaalgeven om te kennen te geven dat men wenst in te halen. Inalle andere gevallen mogen geen geluidsignalen worden gegeven. Het komt echter veelvuldig voor dat neiuidsignaien‘vo:den gegeven u;t heel andere motieven: juist die — uitverkceoogpunt volkomen oenodge geluiden veroorzakenhoder.

23. De situatie
Ook ls de voertuie-an - saiiitk rustig zin en de bestuur—Iers rtn onnodig eluid srootiaken Kan geluidhinder op-
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treden en wel ils de stt it e te one’itg is. Dt is bijs. het ge—
1 n om es op oi e Is rid is 5cr eer . dis

le s lie d o 1 (Ie o lio’ore 1crge1ike SitU ‘ti”s
ri .ht je ‘ij :eon.d dit hij een ree.en—

‘e.r ‘,-jr e’re •r l 0 ‘or Ui) g;rlsgdcn ger OUf ri
.cn -.‘me r. trad n 250 ‘ier

1 ei’ he rouw 1 t. no dt,kc ijk om dr’, ii ge hinder Ie
miiden. S eclsis ip hen deze frtand 00 meter of meer 5e-

dr:egt is er geen soemenswaardge geluidhinder (1. 2, 3,
4. 5).

e r.nde on.ege t ier in 1cden Linnen worden ver
be:erd duk’r n af neer ‘ n ‘le se t.rde ma strecelen re

effen:

a. Bousvkundrze m ratregelen ro wonbsc’en. \let behulp
esn drahele ie.’ cosrire:es L.rri eluds’’lirte ven en
eevel iod’nr ssorien lmes’reD:J 1 ‘t het tekor aan ‘fsland
ieissen eelt’ dbro”n’ n en ao uime wordt seeorspenseerd.
Teneinde sentirtre n de woonrumten mogeijk te maken
mo ‘tea d sri ra is ullr’nde v or oe n.ren worden getroffen.

h. Bouwkundige man regelen in wegen. Met afscher
mmde constructies .in men de utstraing van het verkeerç
ceinid n rar d aon’e:en ‘erminderen. Ver dit doel kan een
solied e inhouwen san de v g een noodzakelijke ojiussng
lijn.

‘-e Daar bedrijfsruimten n hO :ieemr’eq aanmerkelijk min
der geluidgesoelig zijn dan w’on:uimten kan men de geluid
hinder eseneens bestrijden door de svoonbebousving te ver
sangen dnor bedrijfseehouwen. Deze fun”cren dan tevens als
geluidscherm soor de eraclrter liggende woningen.

Er moet op worden gewe/en dat het effect van hen!antin
gen vaak wordt oserehat: deze hebben ‘lechts een merkbaar
effect ‘.v inneer zij een d.epte hebben van enige tientallen
meters,

Bij het ontsscpen san neuwe wegen of nieuwe woonwijken
dorst terde!e met het geluidhirideraspect rekening te worden
gehouden.

Richtlijnen ite hij zjn:

a. Coneentr itre s in het verkeer. nfst buiten de erenlijke
woonss ijk,

h. Bererhr’g . is de snehed 2 ie ‘coonwijken.
. Een en le Lee ‘i rensdeit iangepete afstand irissen

S eg en Oear’U’,s ii.

d. 1 en goede ii d 1 no s ii le w k liet dc m ‘est tiltehe
heeve’sde cl r ‘nL.n zo s r m g ‘lijk v rn le dr:L e tr. ten
s rwided.

Een _rede rk iii jn le ‘sonbren met de eeiuidze
‘riec Cr1 CriC l 1 ier rteet’Ce/rJde
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f. Een en mdce, waar nodig, aangevuld met bouwkundige
me ttregeen t,jfl e ss’en en, waar hsoiuut onvermijdelijk.
0 k aan de gehu n.

Bij wijzigmg van een bestemminasplan. waardoor een voor
heen hetrekkeijk rustige straat een seel belangrijker verkeers
functie krijgt, meet met een sterke toename van de geluid
hinder rekernn ssc’rden .zehouden. 1)aatom mogen passende
m atre;elen niet achtcwege biijven.Men kan op erond an hcschikhare enquête-resultaten
(2, 5) soor elke situatie een schatting maken van de optre
dende nelu idh’nder en op ‘rond daarvan nagaan of maatrege
ten ter correctie noodzakelijk zijn. Figuur V7 1 geeft het in
Z’seden gevonden seband russen geluidniveau en geluidhin
der bij het wegverkeer. Uiteraard moet het ter plaatse aan
wezige of te verwachten geluidniveau bekend zijn, doch dit
ken hetzij door jr’eting. hetzij door berekening worden bepaald
(3, 4. 5).

De door het wegvefkeer veroorzaakte geluidhinder kan
echter slechts effectief worden bestreden indien men zowel
de geluidbronnen rustiger maakt, alsook een zorgvuldiger ge
bruik van veroersmiddelen afdwingt en ongunstige stede
bouwkundige situaties vermijdt.

3. Luchtverkeer
Het luchtverkeer heeft zch sinds de tweede wereldoorlog

stormachtig ontwkkeld. Deze groei. die gepaard gaat met een
sterke toename van het aantal landingen en starts, brengt
echter voor vele omwonenden van vliegvelden een steeds toe
nemende geluidhinder mede. Aangezien bovendien door het
uitblijven van regelingen op planologisch gebied nieuwe woon
wijken zijn verrezen op plaaIen die veel te dicht bij de lucht
vaartterreinen zijn elegen. 7ijn 7oWel in het buitenland als in
Nederland conflictsttuaties ontstaan. Tenzij men op korte ter
mijn deze planoioische maatregelen alsnog treft, moet wor
den serw:cht dat rond d hichtvaartterreiren die in aanmer
k:ng komen ‘door uLhreiding en rond nog aan te leggen ter
icinen een escatatie van deze conflictutuaties zal optreden.
Fen bijzonder probleem vormt het supersone luchtverkeer
een verbod ligt hier voor de hand.

Ook oor de ,eiudhirder door vliegtuigen geldt dat de
oplossine meet bestaan uit doortastende lavaaibestrijding bij
de bron, beheersing en het gebruik en vermijden c.q. saneren
,in verkeerde situaties.

3.1. Geluidbronnen
In de afeelopen decennia is het geluid van de verkeersvlieg

tuigen st.esk sarker ge’ arden, i&ed de volgende tabel illu-
strcert:



J iar Veel eebuikt t’ ge Gclutdni’eau op 300 rn afstand
hij 1 mding hij start

1935 DC 3 77 dli t ) 83 dli (A)
l95 DC 7 78 dli (Al 93 dB (A)
1970 DC 8 91 dli (Al lOS dB ( \)

De thans door de TCAO (International Civil Aviation Orga
nizationl soorgestelde grenswaarden voor het geluid van vlieg
tuigen komen ongeveer overeen met:

Vliegtuiggewicht Geludniseau op 300 m afstand
bij landing hij start

150000 kg (als DC 8) 83 dli (A) 93 dB (A)
250000 kg (als Bo 747) 84 dB (Al 95 dB (A)

Verwacht wordt dat over 15 h 20 jaar de huidige vliegtuigen
alle zullen zijn vervangen door nieuwe typen vliegtuigen die re
latief minder lawaai maken. Technisch gesproken zou een
groot gedeelte van de huidige vliegtuigtypen van andere mo
toren kunnen worden voorzien die 5 tot 15 dB minder geluid
produceren, doch de kosten daarvan zijn vooralsnog zeer
hoog. Deze maatregel u binnen enkele jaren een aanmerke
lijke verlichting van de geluidhinder rondom vliegvelden
kunnen bewerkstelligen: de noodzakelijke middelen kunnen via
een betrekkelijk geringe tariefsverhoging (enkele procenten)
worden verkregen, doch dit vereist, gezien de vigerende prijs
afspraken. internationaal overleg.

De bovengenoemde eisen voor nieuwe vliegtuigen zijn in de
Verenigde Staten reeds wettelijk ingevoerd: een nieuw vlieg
tuigtype krijgt daar geen bewijs van luchtvaardigheid. tenzij
aan deze eisen is voldaan (6).

3.2. Het gebruik
Natuurlijk speelt het gebruik van het vliegtuig en van het

luchtvaartterrein een belanerijke rol, Men kan door het veran
deren van aanslieg- en sertrekprc’cedures. van het haangebruik
en van de dienstregelingen de lawaaibelasting voor de omge
ving sterk verminderen. Vanzelfsprekend mogen dergelijke
maatregelen niet ten koste van de veiligheid man.

De ervaring met de7e maatregelen op verschillende buiten
1 indse vliegvelden is zeer gunstig geweest. In enkele gevallen,
waar dc bebouwing te dicht bij de vliervelden is eelegen, heeft
men het vliegveld zelfs gedurende de nachtelijke uren geheel of
gedeeltelijk gesloten, zoals te DOsseldorf en te Parijs.

3,3. De situatie
Ook hij voortgezette laaaabestrijding aan de vliegtuigen en

hij verheterd eebruik is het onvermijdelijk dat de directe omge



g en een i.dit iiciretn nes lukt oiijft ‘oer woonheh vtn. klot die -t eer .e care e’e siULtie een b ekenngint ee: en cm hv ce: b ire ons te bepaie, ijs rtchtliinv. ei den neeven dat n st ook n het t’den5de v in deii di ten, ter h ‘d’e en 4 t m en tvr tenitte van t km, aansseasiijde-t gerekend san tt het titende van de hein. seelalen esch ki s s’eor weet hehouw:ng, llinnen deze st:ook ierzken :nderje en t ‘ede ere tis iegtsdaeta ceL van hetnieu.e, minder Itidi l.chttc t pe een deluldrtts tU san meerdan 75 dB IA).
In jiin 067 raeht d. door de Min iiter san ‘s erkcer en\V tersteat ineestelde .Sdsi.scornrntsse (leluidhrder loer\ le.tuLen haar rppiirt ei. in dat repnort werden aanbese—lir ben ed ten os er de te reffen m Ore telen om ernstiee geittidhi teler htiteri !uehr. ‘..rtt i rein en te seorkornen, cq. te be—t ijden. en weiden soorstellen eefo muteerd ot ivijz irg oflanS uihng in best mde we’teiike bep dingen.Men ken deze :t..nbes citen als ‘ tigt arnenv utten:

De Minster. bel st met de zorg voor de votksgezonde d, dient de rcns san toet etthaarh&d van vtiegtuialawaai inwoonwken vast te cellen.
De ,eneemde ede ieseommis ie ede iseert de grens te !eeeenbij een zedenie 1 v t:bekwtng dat seor circa 1 3 der bewont’rs van de woonwijk de toer nleercns is overschrden.lJtt de in het cindrappott v tn de commesie vermelde tzegevensblijkt duidelijk dat htj (leze .irerssuaarde de hinder stier eetenreeds zeer groet i : men zie fbtuur 111,2 die aan dat rapport isenteend. Er zij dan ntek n e ri druk op JeWezen dat een eerhoong v in de7e grens steltit, ewerrelijk s. lnienendn’@l.naatrroe de technische ontwkkeln dit toestaat, moet de7czreiaswr’de WO cten e;ta td, (Om deze ontwikkeling te stimuieCfl lient tnt’rn Itiona ii overleg te worden gevoerd. Fr dteitveows en te worden ‘c’vezen dit zon ei rond Titchteaartter—reren met betrekkelijk weinig verkeer jiS in het evul vanntetsse itchtsaartterre nen velai een lagere grenswa irde kanen dus moet worden gehintre d.

Fteuur V 1 eef een overzicht v in de normen voor vhegt:t e i’uei 7(ati de n Vi rschderde !arden heil ten (7).1 iter uit blijkt dat de oor N derlind voorgestede gersw aar leniet eztreem l23 is:
Deze lawaaihetating wordt t erckend ‘tit.
t. het t ntul ee elieede cl uieen per jaar:

°et tve,.j in de r rte—de wooneeiik door elk dezer
e eroorzi ukt:

C het tijditp cv erop elk lezer liegteigcn oseraliegt;
2. R td ‘ik ht tv tet re:n woidt een zote castgesteld.r tOen ::e nwte s et s s tn to: t ‘bate t tbe int net mie WO ten o. ‘r cht den. Btneea d tze 70e ts

ii ci de t ici wounO bied hij eorh rat uitgeu 1.t t . t nee mdat. ie rieetçc.ten 1 ‘ist te
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worden r egaan of md dud Je iavaaibeLsting hu.ten de
‘oneerers bveden d vastvte Te ç ns t irde hl’t

3. [Je o segrers ii in prin 0e eice iijd on ewijzied
mooen ‘;ijsen. 1 en u:h Ci ‘,,fl ti0\e \CCf 9lOCt

svo den eecompen crd door Jefi ,:na:ia tt

maareCeier de eorleen. S e: nJerng en de seritee:
ss ;kke:ng h t_nehaak cii proceJni e en imp t’1ng s ;n de
dentregeii gen.

uper’uon 1vht

Tijdens de supelsone ‘lucht wor It op de grond onder de
viie baan over een ti rtallen kilom ters b cd ‘ehed een
schokgoif waargenomen de literniate hinderlijk is en oihoe
Isathare seiir(kreactits ;ew’ brenet

Het is noodzakelijk het ureione vrgcer hoven Nederl;nd
geheel ‘e vebicden, met dien ss1sraede dat san do verbod
onder rader te stellen 500 wie den onthefi ing en worden
verieend. tlsmde de Nederland e uehts :artterre:»en voors
hands eestoten te serklaren voor sirpersone civiele iuchtvsar
tuigen. Immers, bij het starten en landen ss ordt a tnnici kelijk
meer lawaai (10—1 Ç dB) ,,eproduceerd dan met subsone ‘ver
keersvijegtuigen.

Deze tiitsprken zijn gebaseerd op de hieroser bstaande
terituur (order andere hootdstrrk 9 v en het 1 eeds hierboven
genoemde rapport ‘ven de .\ds jescerrinissie Celrr:dshrrdcr
door Vliegtuigen’).

4. Rajiverkeer

Hieronder ‘verstaat men 7OWeI het trein’erkcer ‘i het tram

verkeer Beide soorten voertuigen veroorzaken soms eltd
hinder; v ‘d hangt ook h;er if van de ,ituetie. Bijian ter aq
cunstig b1ijken r ngeeitereinen in de nrbijhd van woningen;
met technische mi stregelen aan de voertuigen. geombineerd
met hepcrkin”en inz ike het gebruik, kn de geluidhirder
worden bestreden.

4.1. Geluidbronne’r

Uit metingen is ‘ebleken dat g ote serehJen bestaan
tussen de ehr.rrodurie s :‘ ‘ er,h. lende t\ ‘C1: :renen. h t—

zelide geldt s n er t;arn 1 ‘ ) in 9 mccce ece ditu liet de
verklaring oor de ‘e ;rsehilien soor de hard: er i jn desello—
eomot;es en zonder d elmat ‘e eeluidd ‘mpe s. bij t e 1 re is
hrer wel aandacht in hv’stv 0d rr ms w ‘art’ 11 de di taistelien
zijdelings zijn r°’e’c1rm 1 doo een tot ‘v1ek ho en Je
doodoper’de b plating zijn sel 1 u’ir dan trams waarbij dit
ne her ges al is.

—let verdent eanheelir,r rew rirden vot ‘e s’en ‘voor
Je toel;tb:; e eiuidpodukde n dit soot veerrH ,en: een n—
te; natin:!e arh.’veiiri ‘cor 9 n’eetme;’iorle kafl ti;go:t

vn le ISC) ‘vorde’s ‘v;’ ‘ht. (;ck lier eldt dr de rers
waarden stelselm lig mo ren ‘o den ‘v a gd winreer de
t chn s 1e ntwikleiirz Jt ro dije m ik’
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Fr worden thans ra ‘tonen ont’ trkeld die een “cel gro‘nrc ne heid Isben J n de kI ssce teinen. \angezien gem cl su den 1nt de’e ee to een rsnr’rkelrjt5méér 15—sv .ai zullen mnken. dinni met het h’cen vn genoemdegreswarden pocd te oden taeilr, r,neirde de ontwikkeling in de ,,oed, rtuhr:ng ‘c h. den.\ n;ezcn ce Is de eidtenkte van nen ririvoertuig in0 :rke m Ite ithin,,t s ,n de or.r uciC en Je iritveening s in desnoei hen zijn nek ten imz:en sn deze e1erilenten voorn uh c “st Zo d eet in ‘n in hnbouss de kommen ‘ééntEdiCfl. doeh hete” een dr eLeonstruettcs toe te passen: de situ—aires rund het R tterd mse poc’rwces aduct en de NewYorkse Elesated mogen ds arschrikwekkend veorbeeld genoemd werden.
Een duidelijke bbdrage het de 1 waaibeonjding levert demum. sing van z.g. see.cos sgoor. seardoor het 5totende Iswaal van de wielen op de soegen wordt ermeden 1 3. 8. 9).
3.2. Het gebruik
F1 is gedurende de nach’elijke uren weinig personenvervoer.Daarentegen rijden ‘s naehts op verschillende spoorlijnen wélsraehttre:nen de meer ia’,vtar niuken dan de gemiddelde persopentrein. Indien dit nachtelijk se seer beslist noodzakelijk is,dier en alle moceijke mearrec1en te worden getrorfen om em012e eeliridhinder te sein’rjdcn; dit geldt eveneens ten aanzienvan het rangeren.

4.3. De situatie
\angezien her nier te er’ ,tcbrerr is dat op korte termijn eenhJar’grijk seinundrrng san de geiuidp;’oduktie aan treinenprektisch momerrjk zal iijn — mime stregelen achteraf inn hestJ,lrde tremstelen zijn ccciii zeer bezwearitjk ‘— dient meneen afstand van ten non te 2û0 moer aan te hsrden tussen woiegen en spoorlijnen. Lijn kleinere etstanden onvermijdelijkdan kunnen houss kundee voerzienin ‘tCn ‘t.ri de spoorlijn 1 geitsdafscLemende consti t.tis) ustkon.st bieden.Voor 5tndstrams en mutres k.n men met gormnnere afstanden volstaan, dank zij le sanmerkel.k kleinere ceiuidpro—dukre S smi dc vecrtu’en. Dit wil uiteicard niet zeggen datgeen eardecht a mi het ‘iss’dprs ‘cern behoeft te is orden geresen: een goed resul’ i ii is echter bereikbaar, 7Oajs in hetsal ven de Rottedamse Meter dudelik is bewczen (10).

1 kociti rIr’ içjtoi,’rirg

Bijzondere ‘.e reedseg serd ent de geluidhind,a. veroorz’raktdoug ,ikiutische signalen van Itornati ch he eiligde oversve,,Cfl Deze sigedeeng, de i,rdceid is om isegcbmuikeis teis ee’tu is en cor h t binnenkort d,Ln aan le m crwgb m,i, es e’n ur cl “uIt’ ifect v er de motorsce deis, ,, is roker. De ecird0rkte vn de vi’ na Ier peratuur(bellen) .s eI. niet s os endc cm n een rijd md voertuig het
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cl ter t. .wezrr. c!!uid v.,n Je motor en Je eventuele t. em te e ei te. unen. \ en deze ebui er s Je
‘2 cOnrt uve beJi, daar hij noor deLehtv’iOiÇOt :it zg., d.

. ...te cc ain,1n1;n ‘,.e!d s’ej eeder en‘etiever wordt ecs .a re bros cl, Vueteangers en ccie!: ijders.mr we de ake tsche ‘n.den wil csaarneemh t r lijn.zouden ut ‘cel zz t.kerr ‘•enalen kannen cvoiden cealarm J. M...n h rt echter d’ ellen 70 iutd rnoeelijk eemaakt.cl irnede tevereet tr “tend de jute ho tiicrdr te bereiken;cl r doe: cc ouiL echtet eelttdhader berokkend aan hen die inde nhijhctd art J-zc o’, e:s ceen cs enen. Zij csorden
— eheeionnodig - coor elke trein eal rmeetd. liet serdient aanheveling en spoedigre tu dcie ‘euidhinder een einde te makendoor het verven en u Je heilen door mtnder lu:druchtietypen.

5. Watererkeer

Toename van motor, ermeaen. aantal na’erende schepen.maar v oral v in nacht lijke seheepvarti t. begint het wonenktngs druk hvaren rivieren en kanalen steeds onaingenamerte maken, D;tcirnaast ssordt tn de recreatieve waarde vanplassen. iviet en en vaarten ernstig atbreuk gedaan d )Oi hetgebruik san speedbo’en.
Ten aanzien san de ge! idbrunncn, het gebruik en de ‘ituatje kunnen analoge opmerkjngen worden vemaukt als in hetgeval van het wegverkeer
Het cerdent inheseling de moge!ijkh ‘d te o’ erwegencoorschritten in/ai,e de tceiantbare oeludste’kte en de v ertuigen en inzake het lehruik an deze saartuiten op te stellen.Daarnaast schenkc men hij het ontwerpen n nieuwe watercvcgen of rtteuwe wonwiken tetdege aandacht aan de geluid-problematiek.

6. Conclusies

1. De bij Je typekcuring cm motetsoertuigen en vanbrumfietcen Jehanteerde grenswaarden d enen stelselm. tie tewerden serlaagd.
2. Voor de ‘trattcuntro!e ccii niotor’;uerueen en bromfietsen moeten rrakP eb beu kl’are rneetrnc’th den werden ontwikkeld, es entieel gcembit.eerd met cn anc uliende rneLngbij de typekeuring.
3. Fr dient met r dit te worden opgetreden tegen bestuurders van motcrrijtuiaen en hr.rittetsen cl e nnud:g gelutd cer—oorzaken.
4. Bij het ontwet pen san wetten en wociwijken en hij leteinbrengen en oij : :nen n bestemmi ‘pI.r en dient methet ge!ttidhrmder tspect te dege reke’itig te s rdm eis -ad-ru.Fr denen t ucsktiidee tne tree’en te .st dn .:etrutfen tersaterntt s n best ii dc Uf.si 5e St UattCs
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5. De maatregelen mieke de bestrijding ‘van geluidhinderdoor sliegtuigen. ioals eenhevolen door de ,. \d’v ..scommssieGeluidhinder door \ iegtuoen”, dienen integraal te wordenuitgevoerd. Bijiondere aandacht ‘verdient de ‘vaststelling van degrens s,n toelaarbdarhLid van lietuig1ass aai, die op een zolaag mogelijke saarde moet geschieden.
6. De geluidhinder door railvoertuigen dient te uorden bestreden door het vaststellen ‘van grenzen ‘van maximale geluidprodukrie an de .erschillende typen ‘voertuigen, door het ‘vermijden van lawaai!ge peorbaanconstructies en door het vermijden c.q. saneren an akoestisch ongunstige situattes.

7. De geluidhinder ‘veroorzaakt door de bellen van automatisch bes eiligde overwegen dient te worden opgeheven, doordeze bellen te ‘vers angen door minder luidruchtige typen. Ditheeft geen eonseqLienties voor de verkeersveiligheid.
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VI. [ndustriegeluiden

1. Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt de geluidprehlemcn die zich voordoen tengevolge van industriële actiiteiten hierbij komt zowelhet gevaar van gehoorschade als de gelmdhïnder aan de orde.
2. Geluidbronnen

De in de industrie gebruikte werktuigen en werkmethodenzijn in het algemeen ontwikkeld zonder dat met hun geluidproduktie nadrukkelijk rekening is gehouden. Eerst sinds kortwordt aan dit facet aandacht geschonken (1), oa. door deduidelijk geconstateerde gehoorschade hij arheders (2) en degroeiende zorg voor de leefbaarheid van het milieu, zowel inals nabij industriële vestigingen.Het is gewenst in Nederland te komen tot voorschriften inzake de toelaatbare geluidproduktie van werktuigen. Dit zoukunnen geschieden door een wijziging of aanvulling van de,,Wet op de Gevaarlijke Werktuigen”: de te hanteren grens-waarde zou enerzijds moeten worden afgestemd op het voorkomen van gehoorschade hij de gebruiker en anderzijds dienenmee te gaan met de mogelijkheden van de techniek. De reedsinternationaal aanvaarde aanbevelingen voor het meten van degeluidproduktie van werktuigen (3, 4) en voor het beoordelenvan geluidniveaus in verband met gehoorschade () kunnendaarbij als basis dienen, eventueel aangevuld met de laatste gegevens van de Werkgroep Relatie Lawaai-Lawaaidoofheid vande Commissie Arbeidsgeneeskundig Onderzoek TNO.

3. Gebruik
Ook voor overlast door industriegeluiden geldt dat zorgvuldigheid bij het gebruik van de werktuigen een belangrijke bijdrage kan leveren tot het vermijden van geluidhinder. Maatregelen om dit te stimuleren liegen in het vlak van de opvoedingen de instructie: het is wenselijk hij het technisch beroepsondersijs cle leerlingen attent te maken op deze problematiek en henhet besef bij te brengen dat 7ij een ssezenlijke bijdrage kunnenleveren aan de oplossing daarvan, Evenzeer is het gewenst datde gebruiksaanwijzingen van werktuigen instructies bevattenvoor het vermijden van onnodige geludproduktie.

4. De situatie
Er is in Nederland een ‘.‘ ettelijke has a’n”e7ig die het mogelijk maakt maatregelen te ‘.erlar’gen ‘,oor het bereiken vaneen aanvaardbare situatie, zowel binoen de beclrijsen als in deomgeving. Deze basis vindt men in de Veiligheiciswet, de Hinderwet en de Model-Bouwverordening.

4.1, De Vei/igheidçwet
De bepalingen welke op erond van de Veilighedwet in het..Veiligheidsbesluit voor fabneken of werkplaatsen 1938” zijn
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opgenomen. zijn thans nog beperkt. \ in de werkgever wordtsiechrs het ter hvschikking stellen s n personlijke heschutresmiddecn tegen de sch.delijke ‘verkmg in wai eeëist,terwijl de werknemer d n srplicht is deze be.iehuttiugsmddelen te gebruiken.
De onhtiaas gwtzigde ‘ eilghedswet opent de mogelpkheidhet Veiligheidsbesluit aan te tElen met hepalinoen inhoudendedat dceltretfende voorzIeningen moeten zijn getrotfen tegenhet ontstaan en de voortplanting van u a. schadelijk of hinderlijk geluid. Het districtshoofd van de Arbeidsinspectie kanomtrent de wijze jn ultsocrirg tn een concrete .iuOe nadereeisen stellen. Ook kan door de Arheidsnsnectie de verblijfsduur in een omzesng met veel lawaai worden hepert indienhet geluidniveau o)Q dB(A) ovcrcbrijdt.

Aanvullingen van het Veili”heidsbesluit zijn inmiddels hij deSociaal Economische Raad ingediend. Door de bedoelde aanvullingen zullen onder andere voorzieningen aan dc geluidbronzelf en zonodig ook aan de constructie der werkruimtenkunnen worden verlangd. Het vordient dringend aanbevelingom diegenen die regelmatig werken in een geluidniveau hovenSO dB A) periodiek aiidiometrisch te controleren. Er zijn namelijk versLhillen in individuele kwethaarhcid van gehoororganen en de doeltreffendheid van de toegepaate beschuttingsmiddelen 6. 7).
Men mag aannemen dat de wijziging van dc Veilieheidsweten de aanvulling van het Veiligheidsbesluit mede tot gevolgzullen hebben dat de ,,industrie” in toenemende mate hij hetaanschaffen van nieuwe machines en toestellen aan de leveranCiers eisen zal stellen met betrekking tot de getuidproduktie.Verwacht mag worden (lat hierdoor de bghoofte ‘al ontstaanaan normen t’n aanzien van het geluidniveau waaraan bepaalde mach!ncs en motoren moeten vold’en.

4.2. De Hinderwet
Artikel 2 van de Hinderwet stelt dat het verboden is bepaalde inrichtingen die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken, zonder vergunning op te richten. De opsommings n de hiriderwetplchtige inrichtingen geschiedt hij een algemene maatregel van bestuur het ,,Hinderbesluit”. Dc sergun—mag moet in het itgmeen worden a ,ngev raaizd hij het gemeentebestuur. Dttwstuur geeft hetanghehl’enden de gelegenheid in een openbare ihting bezwaren in te brengen en stelt, alnaar de ‘ard in de rrehting, d.r’oe aangewezen overheidsinstanties in de ulcgenheid cd’ les uit te brenoen. In alle gevallen heeft het districtshoofd vn de \rbedinspectie deze bevuj1heid tot advheren. Wordt geen hinder erwacht of kandoor bepaalde rnatretrclen aan de te verwachten hinderworden tecemeet gek’nien. dia wordt de verg’nning — in hett iatste eval order ‘oor’vairdcn — verkend. Indien ernstigehinl’r wordt . rwcht en soorzenineen niet /ijn te treffen,wordt de erainnng eew eerd. N!at le ereurnire is verle’nd din neE gevveg’rd, kunnen degenen die hezwiren
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hebben ingebracht, alsmede de aanvrager en het districtshoofdtegen de beslissing hd de Kroon in beroep gaanIn het serleden werd in het algemeen onvoldoende gebruikgemaakt san de mogelijkheden die de Hinderwet biedt om lawaaihmder te soorkomen. Na de tweede wereldoorlog isdaarin verbeterine gekomen tengevolge san de terke ndiistrialisatie van ons land, de aandacht die de wijziging van de Hinderwet kreeg. de grotere aandacht san de wetenschap voor deiawaaibcstrijding en door de mogelijkheden die ontstonden(lOOr samenwerking van de Arbeidsinspectie met de FechriisehPhysische Dienst TNO-TH. Door de adviserende taak die hetdistrictshoofd san de Arbeidsinspectie in dc Hinderwet is toebedeeld, kon ook van deze zijde aan de vergunning verlenendeinstanties hulp worden geboden bij het opstellen van voorwaarden ter bestrijding van lawaai.
Een moeilijkheid bij de behandeling van een aanvrage vooreen vergunning ingevolge dc Hinderwet was de sraag of hetdoor de inrichting verspreide geluid al dart niet als hinderlijkmoest worden aangemerkt. Dit oordeel was vrijwel geheel afhankelijk van het inzicht van de ambtenaar, belast met devoorbereiding van de sergunning. Zijn subjectief oordeel wasde basis voor de vergunning en de daarbij te verlangen technische voorzieningen. Steeds meer werd dan ook, vooral in dekringen van de hinderwettechnici, de behoefte gevoeld aan eenobjectieve beoordeling van het geluid. Thans worden daartoevrijwel steeds de aanbevelingen van de International Organization for Standardization gevolgd (8’). In deze aanbevelingen isvoorts vermeld welke werkwijze moet worden gevolgd om geluidniveaus objectief te beoordelen. Daartoe is het nodig bepaalde correcties op het gemeten eluidniveau toe te passen.De grootte dezer correcties is afhankelijk van het karakter vanhet geluid en van de duur der hTootte!ling. Het aldus verkregen niveau moet vervolgens worden getoetst aan een, eveneens in bedoeld stuk omschreven criterium, Dt criterium isweer afhankelijk gesteld van de periode van het etmaal waarinde blootstelling aan het lawaai plaatsvindt en van het karaktervan het gebied waarover het 1 iwaai wordt verspreid. Als basis-criterium voor industriclawaai nabij woningen wordt in deISO-aanbevelingen 35 â 45 dB (A) aaneegesen. Het is verantwoord in Nederland de waarde 40 dB(A) als husiscritcriumte hanteren. Hierop moeten dan de verschillende correcties‘worden toegepast. zoals minus 1 5 dB (A’) voor dc nacht.Van de 7ijde aan de Hinderwet- en Bouwtoezchtserenigingwordt het gebruk van de ISO-aanhevelinren gestimuleerd. Inhet door deze serenigina serzorgde ,.Handhoek Hinderwet” isspeciaal aandacht besteed aan de lwaaihctrijding en wordende ISO-criteria aanbevolen.

Mocht in een gemeente geschoold tchnich personeel ontbreken. dan kan het gemeentebestuur een beroep doen op deAtbeidsinspectie. welke dienst over eelu:dniveaumeters beschikt. Samen met de eemeentelhke technische dienst wordtdan een onderzoek ingesteld en worden maalregeten beraamd.
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Ook het Technisch Adviesbureau van de Vereniging van Ne

derlandse Gemeenten adviseert de gemeentebesturen. In inge

wikkelde gevallen wordt een beroep gedaan op TNO of op

particuliere adviesbureaus.

4.3, De Model-Bouwverordening

a. Bouw-, grond- en sloopwerkzaamheden.

Op grond van deze verordening (art. 382-3) kunnen B. en

W. bij het bouwen en slopen en het serrichten san grondwerk

het gebruik van een werktuig dat schade of ernstige hinder

voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.

B. en W. kunnen tesens het gebruik van een werktuig gedu

rende bepaalde delen van een etmaal verbieden (art. 382-4).

Voorts kan het bouwtoezicht op grond van art. 306-1 dezer

verordening, t.a.v. het slopen aanwijzingen geven ter voorko

ming of opheffing van gevaar, schade en hinder.

b. Waterwerken en aanleg van wegen.

In de verordening zijn voor deze werkzaamheden geen bepa

lingen als onder a. genoemd, opgenomen.

4.4. Samenvatting

Resumerende komt men tot de conclusie dat er voor wat

betreft de situatie in de industrie, binnen afzienbare tijd adae

quate maatregelen ter bestrijding van het geluid in de bedrijven

kunnen worden verlangd. De Veiligheidswet is gewijzigd, aan

aanvulling van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werk

plaatsen wordt gewerkt.
Wat betreft het bestrijden van geluidoverlast in de omgeving

van industriële vestigingen zijn er in principe geen moeilijk

heden. De Hinderwet biedt voldoende mogelijkheden de ge

luidhinder te beperken.
Verder blijkt uit de jurisprudentie dat eveneens kan worden

opgetreden tegen ongemak veroorzakende activiteiten welke in

oorzakelijk verband staan met de aanwezigheid van een hin

derwetplichtige inrichting, zoals aan- en afvoer van materiaal

en produkten.
Het geluid, afkomstig van mobiele installaties welke worden

gebruikt bij de uitvoering van bouw-, grond- en waterwerken

en de aanleg van wegen (9, veroorzaakt in vele gevallen em

stige geluidhinder, waartegen niet efficiënt kan worden opge

treden.
Tngevolee een bepaling in het Hinderhesluit vallen deze acti

viteiten niet onder de Hinderwet. De plaatselijke overheid kan

ten aanzien van bouw-, grond- en sloopwerken lawaaibeper

kende voorzieningen serlangen. Dit heeft evidente bezwaren:

er kunnen voorzieningen worden verlangd, er is echter geen

enkele zekerheid dat dit metterdaad zal geschieden.

De commissie beveelt aan om binnen het kader van de Hin

derwet een mogelijkheid te scheppen om de Hinderwet win

toepassing te serklaren voor werkzaamheden san beperkte
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duur. Voor het verlenen van de vergunning ware een specialeverkorte procedure te volgen, waardoor de aan de normaleHinderwetprocedure noodzakelijkerwijze verbonden betrekkelijk lange tijdsperiode zou kunnen worden vermeden. Men
zou dan de met de uitvoering van de Hinderwet belaste ambtenaren, die reeds met de ge[uidproblematiek vertrouwd zijn.kunnen inschakelen bij ht aangeven san de in specifeke gevallen vereiste maatregelen om geluidhinder te voorkomen.

5 Conclusies

1. De Veiligheidswet biedt goede mogelijkheden voor het
voorkomen en bestrijden van gehoorschade en geluidhinderdoor industrielawaai, Systematisch audiometrisch onderzoekvan de werknemers die werken in niveaus boven 80 dB(A) ishierbij van grote waarde. Dit onderzoek moet voor niveaus
van 90 dB(A) en hoger verplicht worden gesteld.

2. Hoewel de Hinderwet eveneens goede mogelijkhedenbiedt voor de lawaaibestrijding, is een stringentere toepassingvan de wet en een intensieve controle op de naleving ervan
noodzakelijk.

3. Een wijziging of aanvulling van de Wet op de Gevaar
lijke Werktuigen kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de
bestrijding van geluidhinder.

4. Voor een efficiënte bestrijding van geluidhinder, afkom
stig van bouw-, grond- en sloopwerkzaamheden en bij water-
werken en de aanleg van wegen, is een wijziging van de Hin
derwet, zodanig dat hiervoor een verkorte procedure kan
worden gevolgd, sterk aan te bevelen.
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VII. Woongeluiden

1. Inleiding

Een ‘voonw.jk omvat naast woningen ook winkels, scholen,kerken, horecabedrijven en soms een bioscoop. garagLs. eenmeikoverslag eoz. En en rondom al deze gebouwen wordt hijde normale werkzaamheden geluid geproduceerd dat we willensamen\ ateen met de tal m. ..woongeuiden”.
De woning moet ons voldoende .,pilvacy’ verschaffen. Dithoudt in, dat:

de rust in de ..gevoelige ruimten” van de woning nietwordt verstoord dooi binnendringende geluiden
— dat men zich in de eeen woning vrii kan uiten zonder anderen te storen en zonder dat men door anderen ktn wordengecontroleerd
Het is algemeen bekend en bovendien aan de hand van verschillende enquetes vastgesteld dat aan deze twee voorwaardenmaar al te vaak niet weidt voldaan, Bij een tn 1950 door tNOin Den Haag en Rotterdam gehouden enquête in woningenbleek dat 2 pet. der bewoners hinder ondervond van een ofander geluid van de buren (24 pet. siaapstoring) 1, 2)Om in deze ltuatie verbetering te brengen is in 1962 de Nederlandse Norm .,Geluidwering in woningen” NEN 1070 (3)verschenen. Hierop zijn later de Voorschriften en Wenken vanhet Ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordeninggebaseerd en nu ook de Model-Bouwverordening (4, 5).De Norm onderscheidt twee kwaliteitsklassen: ,, matig” en.,goed”. Over het algemeen bouwt men volgens de klasse..marig’. Over deze klasse zegt de Norm ,,Toch k’in, vooralbij sterk vet schillend levenspa roon van bewoners, nog ernstigegeluidhinder optreden door hij radio, televisie en het bespelen van muziekinstrumenten. Zeker in woningen van dezeklasse is ht d rt ook zeer noodzakelijk dat de bewoners in ditopzicht rekening houden met elkaars belangen”. D’iar komtnog bij dat zowel de Voorschriften en Wenken als de Model-Bouwverordening de norm slechts ten dJe hebben overgenomen en dat zowel bouwplannen als aereedgckomen woningen in het algemeen niet voldoende gecontroleerd wordenop het al dan fliLt voldoen a.n de gestelde eisen. Herhaaldelijkblijkt dat de feitelijke geluidweru’g in nieuwe wonngen het fliveau van klasse ,,mattg” dan ook niet haalt, ja zelfs taak helangrijk sh.chter is (6).

NEN 1070 behand’lt uitsluitend het bouwkundig ontwerpvan de vvonngen en de .koestische eisen waar,dn zij mnetenvoldoen. Daarnaast zijn er top andr t iceaen bepalend voorde rust in het wconmil;eu. DLLC k men hetonder ter sprake.Veel ‘n wat snor wonineet ceidt, is ook van toLpa.ssing ophotels, op ziekenhuizen en crpicegtehuizen, op bejaardentehuizen, hcrstellingsoorden enz.

2. Geltiidbronnen

In de eerste Pl ats fungeert le mens zelf is eluidbrnn hijhet spreken, ichen, zingen, lopen e d



In zijn woning bevinden zich ho\endien nog allerlei anderegeluidbronnen, zoals: radio, televisie cd., hushoudmachines,muziekinstrumenten, doe-het-zelf-apparatuur, die vaak veel gemd voortbrengen.
Voor radio, televisie ed. is het tegenwoordig technisch mogelijk de maximale geluidproduktie te beperken zonder datdaardoor de kwaliteit van de geludvseergave noemenswaardiglijdt. l och zal dan nog de hestrijdng San dc hinder door ditsoort apparatuur voor ecn belangrijk deel moeten worden gevonden in een zorgvuldig gebruik.
Voor de toelaatbare geluidproduktie van huishoudelijke apparatuur ontbreken overheidsv oorschriften. Er zijn in internationaal veiband eenoimaiiseerde meetvoorschriften in voorbereiding soor het bepalen van dc geiuidpreduktie san huishoud-machines (7). in aansluiting hieraan dienen nationaal eisen teworden geformuleerd betreffende de maximaal toelaatbare geluidproduktie.
Een derde categorie van geluidbronnen in woningen wordtgevormd door het sanitair en de vaste technische installaties,zoals die voor verwarming, ventilatie, personentransport, vuil-afvoer. Ook hiervoor ontbreken genormaliseerde voorschriften voor het meten van de geluidprodukue.
Hinder veroorzaakt door geluidbronnen buiten de woning,zal in hoofdzaak moeten worden beperkt door juiste maatregelen met betrekking tot de situatie (zie paragraaf 4 van dithoofdstuk). Echter zijn ook hier geiuidbronnen te noemenwaarvoor voorschriften voor maximale geiuidproduktie enzorgvuldig gebruik nodig zijn. Men denke bijv. aan motorgrasmaaimachines.
Ten slotte valt een deel van de geluidproduktie in eenwoonwijk onder de Hinderwet, zoals die van sommige verwarmings- en koelinstallaties.
Bouw- en slooplawaai kan worden bestreden krachtens deModel-Bouwverordening (zie ook Hoofdstuk VI, paragraaf4.3.).

3. Gebruik
,Afdoende verbetering van de onvoldoende geluidwering inde bestaande woningen is praktisch onmogelijk. De mate vangeluidhinder in die woningen is daardoor sterk afhankelijk vande bereidheid der bewoners zich bepaalde beperkingen op teleggen. zoals:

— radio en televisie ed. zachter laten spelen dan men methet oog op de wecreavek,vahteit zou wensen. Ook kan menhoofdtelefoons gebruiken in plaats van luidsprekers:
— leopeeluiden e d. beperken door zachte vloerbedekkingaan te brengen op alle plaatsen wair veel ordt gelopen:
— vroeg in de ochtend en taat in de avond hjzondere stiltebetrachten. ook vvanneer dit voor de eigen huisgenoten nietnodig is.



Ook bij rzehrurk van eemeenschappelijke ruimten, zoals trap
pehuizen, galerijen, kelders knutseIen) zal uien in het alge
meen meer dan norinJe zorrivuldigheid moeten betrachten, wil
men andren niet onnodig hinderen, in worungen de aan de
norm NEN 1 (Y0 klesse ioed” voldoen, ijn deze beper
kingen veel minder noodzakelijk. Er dienen maatregelen te
worden getroffen om het zorgvuldig gebruik van de in dit ver
band genoemde geluidhronnen te bevorderen door bijv. bepa
lingen in het huurcontract.

Buiten de woning kan de rust in een woonwijk slechts
worden verkregen door een zorgvuldig gebruik van de ons (er
beschikking staande geluidhronnen (draagbare radio’s, gras
maaimachnes, mod ‘ivliegtuiojes). Verder zal de rutvovring
van ailerlei noodzakelijke openbare werken bij voorkeur tot de
daguren moeten blijven beperkt of nders worden uitgevoerd
met eatra ,.stille” apparatuur (8). Tenslotte dienen er strin
gente bepalingen te komen voor het izebruik van buiten hoor
hare luidsprekerinstallaties, zoals bij sporttcrreinen, zwem
baden, spoorwegstations en in restaurants. dansscholen en an
dere oorden des vermaaks.

4. De situatie

Zoals in de inleiding is vermeld, haalt de geluidwering in
vele nieuwe woningen niet het niveau van de klasse ,,matig”van NEN 1070 en is vaak zelfs belangrijk slechter. Het is
dringend gewenst en zonder hoge kosten mogelijk enerzijds de
geluidweringseisen voor de volkswoninrzbouw te verzwaren en
anderzijds de realisering daarvan doeltreffend te controleren.
Op die manier kan de in de inleiding bedoelde akoestische pri
vacy worden bereikt, Gelukkig worden er wel degelijk wo
ningen met een goede geluidwering gebouwd, bijv. ééngezins
rijen-huizen met een ankerloze spouwmuur als scheidingswand.
Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk oeworden door
een wijziging van de Model-Bouwverordening. Een ander voor
beeld is het ERA-systeem voor flatbouw, althans voorzover
het de isolatie tussen woningen onderlir’e betreft.

Om voor de nieuwbouw een betere situatie te bereiken,
zowel wat betreft de geluidwering tussen voningen onderling
als die tussen verschillende ruimten v in één woning, zal de ge
luidwering n ieder geval moeten voldoen aan de eisen voor de
klasse ,,goed” van NEN 1070. met inbegrip van de zg.
..overige akoestische eisen”, welke hctrekkng hebben op de
i’eluidwering binnen de woning, de beperkingen van geluiden uit
trappehuizen, van saniaire en andere installaties, het slaan
van deuren. Er dient overhe’dscontro!e te worden uitgeoefend
zowel op bouwplannen als op gereedeekomen projecten. Wil
men echter b rLdigende sits aties bereiken. dan zal de lucht-
isolatie nog 3 6 dB heter ni,’eren zijn dan is vereist voor de
huidige klasse ,,goed”. Een rlerel;ke vs .rde wordt reeds hier
en daar in de nieuwbouw van woningetwoningen aange
troffen.



F n sOt e kan men n en om Inn woning tuin, balkon ed.)ook ot d n gchnderd d or geluden van buiten, tengevolgeiii een cgusti e situatie. Bij de reds eerder genoemde1 sO-inqute blck 39 pet. der ondervraagden hinder te onIers nden van gsiuiden van buiten.Wil men de rncet cuastge situatie in een woonwijk bereiken. dn moet ondei meet aan de volgende punten aandachtorden besteed:

— doorgaaid vetkeer dient door erkeers- en stedebouwkundige maatregelen zoseel rnoaelijk te worden geweerd uitwoonwijken t9. 10).
hij situering min sportterreinen. sneelplaatsen, parkeertet minen van bij oorheed hoge woorgehouwen, groot winkelhedtijven .d.. d ent rekening te ssorden gehouden met degeiuidproduktie 11):
dit geldt ook voor kleinere verzorgingsbcdrijven inwoonwijken, 70a1s melkuitgiftestations. garagebedrijven, wasserettes cd. Zij dienen zodanig te worden gesitueerd en neericht dat zij geen liinderljke geluidbronncn voor omwonendenztjn 12):

— men moet zorgen dat industrielawaai niet tot woonwijkendoordringt 13):
de situering san de ssoonblokken, evenals de plattegrondin en om dc ssoonbiokken moet zodanig zijn dat geen geluidhinder behoeft te ssoolen verwacht.

5. ConcJnies

1 In aansluttng aan internationale normen dienen voorschriften te ssorden opgesteld voor de maairnale eluidproduktie Van:

-- huishoudmachines;
— hobby-apparatuur.

grasniaaimachtnes;
— houwmachines.

2. In de norm NEN 11)71) dienen kwantitatieve eisen tes oden opgcnonvn met hL trekking tot het :oe;,iathare geluid_r’ veau mn miste technische ns: Sliaties in woningen, zoals:
lifts.n:

. mnti!atie-installatcs
— koelinstallaties:

sanitair:

— \ uimaf voer
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3. Gezien de geringe geIurdering in een groot deel vande bestaande woninven. Went prnpiand te aorden esoerd.o.a. op .ehden, oor het rkennv houden met d hucn: hetmoet vnzeIf spreken dat rnn rrdern met hndert. Daarnaast dienen hanteerbare eor:roleniaarregelcn te worden ge-no men.

4. Er dienen voorschriften te komen .rntrent de ridcn
waarin zeluidhronnen n de optn ucht mogen wor len gebruikt.

5. De ge[uidisolatie tussen woningen dient tenminste te vol
doen inn het gestelde in de norm NFN 1070, klasse
,,goed’. Aanvullende vooschrrten ziin nod:g betreffende dege’uidisolade binnen de woning. Bouwplannen dknen vt’ér debouw d skundig te wordn beoordeeld betreffende de te verwachten gelirhi-vering. VSr de oplevering dient de bereiktekwaliteit te worden gecontroleerd.

6. Bij stadsplanning en bij ruimtelijke ordening in het al
gemeen dient met de gelnidaspecten meer dan tot dusver reke
ning te worden gehouden t zie ook ilootdstuk VIII).
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VIII. Geluidhinder
en ruimtelijke ordening

In de hoofdstukken V, ‘vi en VII is bij de behandeling vande situaties, waarin geluidhinder en verschillende bronnenzich voordoet, mede gewezen op de betekenis van de ruimte
lijke ordening voor de bestrijding en voorkoming san ontoelaatbaar lawaai. Het belangrijkste m.ddel waarover de ruimtelijke ordening voor dit doel beschikt. s het bc3temmmosplan.Krachtens de \Vet op de Ruimtelijke Ordening is het bestmmingsplan het enige plan dat in dt verband de burger bindende regels oplegt. In dt plan idt dc integratie plaats van
de nationale, regionale en lokale belangen die voor de ruimtelijke ordening van belang zijn. Het bestemmingsplan regelt het
gebruik dat van de in het plan begrepen grond mag worden ge
maakt. Deze bestemmingen worden op de bij het bestem
mingsplan behorende kaart aangegeven, zonodig aangevuld
met gebruiksvoorschriften soor grond en opstallen, die dienen
om deze bestemmingen te realiseren. Het plan berust op sociaal-economisch en fysisch-technisch onderzoek en geeft de
meest gewenste ontwikkeling voor het betrokken gebied aan.
Deze meest gewenste ontwikkeling is een beleidskeuze van
de gemeenteraad die voor het plan verantwoordelijk is.

Het veel omvattende onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan zal, naast andere voor de ruimtelijke ordening vanhet betrokken gebied belangrijke aspecten, zich ook dienenbezig te houden met de geluidhinder. Bij de inventarisatie vande bestaande toestand zullen gegevens over de geluidhinder opwegen, van aanwezige industrieën en andere geluidbelastendeelementen moeten worden verzameld. Bij het opstellen van deplannen en het leggen van de bestemmingen zal men zich tevens rekenschap moeten geven van de mogelijkheid van geluid
hinder die deze bestemmingen met zich mee kunnen brengen.Vaak zelf.s kan men de te verwachten geluidhinder voldoendenauwkeurig van tevoren berekenen. In een bestemmingsplandienen principieel de goluidbelasteride elementen (bepaalde in
dustrieën, vliegvelden, snelverkeer) te worden gescheiden van
geluidgevoelige elementen (woongebieden, recreatiegebieden)of uit bepaalde gebieden geheel te worden geweerd. Aldus
biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid (bestaande) hinder
tot bepaalde plaatsen te beperken e.q. in het algemeen te ser
minderen, maar het resultaat hangt vooral af van de wijze
waarop de effectieve bestrijding van de geluidhinder bij de
bron en bij het gebruik plaatsvindt. Narn’ate de hinder af
neemt. wordt de speling soor de siuat’e van de geluidgevoe
lige elementen in een besti.mmingsplan gunstiger.

Bij het opstellen van het bestemmingsplan blijkt vaak dat de
geluidbelastende elementen niet of slechts zedeeltelijk op het
grondgebied van de betrekken zemeente zijn gelegen (vlieg
veld, autowegen, maar een geheel regio beïnvloeden. Daaruitvolgt dat het hestam’ninsp!an op zichzelf niet afdoende mid
delen kan verschaffen tecen geluidhinder, maar in zulke ge
vallen een ainvullend karakter hedt bij de hirderhestrijding.
Daarom i het belangrijk dat de ges algen . an de geluidhinder
van genoemde elementen ook in het kder van strc tp1annen
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worden aa’Ci1CSefl D- - m cme lijn d in op de hoogte vande ft te’ijke Sint ae en iinnen hit de opstelling an hunplannen daarmede bui oordeel di en.Aanknopend hij de ad ;sehe;dng in gaudheI istende elementen en .te1udge\ clige eiamenten is het aan ze heelen omin le plato i_eiie ma treeten — met name hij het hestem—niingspian
— het etio..ken ge[-ted ten zizien van het geluid teokreheden in aanos the een ateen ma\:n’ aal toelaatbare geliid,tt itie hhhea. In tt aenpair s. n tudes in West-Euroase ‘anden (Zwi-erhtnd. P ansrik, Duinland) moet met hetrokkine tot het inl J sx orden aanbevolen hij de opstelling vaneen plan aandacht te besteden aan de solgende sier zoncs:

a. zone-, met -tilte-hehoesende elementen:b. zones met woonbebouwing;
c. industriële meest
d. zones voor snelverkeerswegen.

Het preekt sanzelf dat men door middel van overgangsloneS, de tis burfer fungeren. kan soorkomen dat de geluidniveaus van de verschillende zones elkaar niet ongunstig beïnsloeden. Vooral de situering san dc groen-elementen t parkstroken ed.) tn het plan verdienen tn dit serhand bijzondereaan dacht.
Uit huh dse onderzoekingen kan worden afgeleid datvoor elk van de seenoemde zones een geluidniveau genoemdkon werden, dat niet d;ent te worden overschreden (1, 2).‘voor een zone met stiltebehoevende elementen als ziekenhuizen, bibliotheken, muea, wandeiparken enz. zou het lawaainiveau overdag minder dan gemiddeld 35 dB (.) moeten

zijn. Voor zones niet woonbebouwing zou d1t niseau nietbosen het gemtddetde San 40 dB (Aj moen uitgaan.De eenoemde etii1cn zij een eemddede. Dit betekent dathierbij zowel het gclutd d tt n iie zone zelf wordt gameakt. alshet gclutd dat van buiten de moe k.smt. daat in zijn begrepen.liet aanhouden san het gemiddelde betekent ook dat de diseise geluiden op sersehilieede Ivtnten in de zone zowel bosenals onder dt nnhi!deide mllen liceen,De ztnes met snchetkecrwcgen CiSCfl uit overwegineen vangeluidhinder hijzend-re maatregelen (3. 4). Zeker seor wegenin dit t pe zijn ç_eiuidzorier nksUarzen onm shaar om inztchtte verkrijgen in de geluidnmseuo. in de omees :ng ervan, Medeop grond s in dergelmike enderzoekinen Kan men nagaanwelke inn-ttregelen mogelijk en winselik zijn om in de conen te itu aria t ntoela oh are
, duidhinder te ‘ oorkomen (htjv.iigrasen v in d sse-. t tniev tn murn, beplantineen).Een hijzond-r probleem v;men do lttchtva rtterreincn (zieook ho fdt’ik \ [t, F1 er e. t het om aanwiJzen s in lunea metcOn tn.p 1 tlle ‘cliiie 1_st— en de hetemmin ‘ ven deze zonesvoor een tzel-ni:l dat ,n serh md met de geluidnveaus toelaatb toe geacht wordt.
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De industriële zones zullen ook niet ongeremd lawaaimogen seroorzaken. In het kader san een hestemmngsplanzullen de industriële zenes praktisch gespioken samensdlenmet d bestemmtng industriële doeleinden of sooitgelijke bestemmingsaanduiding. Aan de betriding san lawaai in dezezunes draagt de Hinderwet hij doordat het mogelijk is aan hetgeluid, veroorzaakt door een fabriek, ook bepLrkingen op teh.agen Ier bescherm:ng van andere bedrijven. Aan de grensseri het tabrieksterrein dient het geluid een nis eau van 55 dB(A) niet te boven te gaan. De totale veluidprodukte in Len industrjezorie hangt in slLrke mate af van de aard van de hedrijven, sn de lawaahestrijding bij de bion en bij het gebruik.Als richtlijn dient het geluidniveau aan de grens van een industriële zone de 55 dB (A) niet te boven te gaan.Is van oudsher In het kader van de ruimtelijke ordening veelaandacht besteed aan de situering van industriële bestemmingen ten opzichte v’sn bestemmingen met woonfuncties, tochzal deze situering opnieuw speciale aandacht eisen hij in achtnemen van de bestrijding van geluidhinder. Daarbij kunnen afsehermende groenstroken als scheidende elementen tussen diverse zones uit een oogpunt van geluidhinder goede denstenbewijzen, mits zij een zodanig dichte beplant.ng en een zedanige diepte hebben, dat zij op reële wijze bijdragen tot het beoogde doel.

Conclusies

1. Goede planologische maatregelen sormen een belangrijkmiddel om geluidhinder te voorkomen.
2. Yen behoeve van plannen voor de ruimtelijke ordeningdient het nodie onderzoek te worden verricht naar het eluiddat diverse bestemmingen met zich zullen meebrengen (wegen.industrie enz.)

3. Bij het opstellen van plannen dienen geluidhelastendeelementen gescheiden te worden van geltiidgesrelige dementen.

4. Deze plannen met name de hes:emrningsp!annenzullen met hetrkking tot het geluid zones moeten aangeven.de elk Len egen maxrnum ;Juidnive”u hebben:
,. zooes met stilte-be!i evende elementLn: 35 dB (A);

h. zenes met woonbebouwing: 40 dB lA)
c. industrële zones: 5 dB (.V1:
d. zones met snelverkeer: maximum geluidniveau atliankelijk van Je plaatselijke stt tie.

5. In deze plannen ku9neri tsch rmende groen roLn Leogoede eluidwe:enJe fincte sursuIen, mits zij ldcn aaneisen rin depte en beplantine.
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t. II. 8. Reichow t19b2): StMtebau eind L4rmbeUnip-ftmg Bad Godesberg.
2. H. Cr’;htcn l0t4: Ytk, in tke :sterna! nvironmont. Riba Journal 73. rn 10.
3. 3. Stry;ensd DeSI: Op welke af%taPd san cen autowegkan men w,.nn en sct La? inhcm.
t H. Mast l9(9) Geluadfrndcr door hot weperkeer.Verkeergechniek 20. nr. 9.
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IX. Aanbevolen maatregelen

Uit de vorenstaande heschouwineen Nijkt dat enerzijds in
ons land reeds sedert vele jaren wettelijke maatregelen vankracht zijn ter beteugeling van geluidhinder. anderzid is het
duidelijk geworden dat de bestaande voorschriften op belang
rijke punten ontoereikend zijn.

De bestaande wetgesing met betrekking tot de geluidhinder
(als bijlage aan dit rapport toegevoegd) is tot stand gekomen
in een periode waarin de technische ontwikkelingen pas op
gang kwamen. Dankzij een aan de ontwikkelingen van de tech
niek zich aanpassende interpretatie heeft deze wetgeving — met
name de Hinderwet — veel bijgedragen tot wering van geluid
hinder. Niet onvermeld kan blijven dat bepaalde delen van deze
wetgeving (bijv. van de Verkeerswetgeving) door welke oor
zaken dan ook onvoldoende worden nageleefd door gebrek aan
toezicht op de toepassing ervan.

De moderne technische ontwikkelingen hebben door hun
massale toepassing (auto’s, huishoudelijke apparaten) en door
hun technisch welhaast onbegrensde mogelijkheden tot lawaai-produktie (elektro-akoestische apparatuur. supersone vlieg
tuigen enz.) aan de mate van geluidhinder een geheel eigen en
voor de mens onaanvaardbare dimensie gegeven. De huidige
belangrijkste wetgeving, nl. de Hinderwet, gaat principieel uit
van de bestrijding van hinder op gemeentelijk niveau. Slechts
in uitzonderingsgevallen worden de provincie en het rijk hierbijbetrokken. Voorzover geluid ook bestreden wordt door middel
van bepalingen in een Algemene Politie Verordening geldt dit
alleen voor het grondgebied van de desbetreffende gemeente.
Dit systeem heeft het grote voordeel dat ingegrepen kan
worden overeenkomstig de behoefte in de plaatselijke situatie.
Het nadeel is echter dat men voor dit ingrijpen afhankelijk is
van de inzichten van de plaatselijke besturen. Dit inzicht wordt
vaak bepaald door geheel andere motieven dan die san bestrij
ding van geluidhinder. Ten onrechte is algemeen de opvatting
verbreid dat lawaai deel uitmaakt van de prijs die betaald
moet worden voor de welvaart. Een ander belangrijk nadeelvan dit systeem is dat de bestrijding van cle geluidhinder in de
gemeenten zeer ongelijk geschiedt en daardoor een rechtsonge
lijkheid voor de burgers in de hand werkt. Een essentieel te
kort is gelegen in de omstandigheid dat niet kan worden opge
treden tegen hinder die van buiten de gemeentegrenzen komt
(nelverkeerswegen. vliegtuigen enz.). Op erond van deze
overwegingen en van de vorenstaande uiteenzettingen acht de
commissie het noodzakelijk te komen tot een algemene wette
lijke regeling tot het voorkomen san eeluidhinder.

Ecn wettelijke regeling inzake wering san geluidhinder dient
aan cle centrale overheid de bevoegdheden te gesen tot het op
leegen van voorschriften ten aanzcn van alle toestellen en in
richtingen, vallend buiten de Hinderwet cbe, in werking zijnde,
geluid produceren en ot het gesen van reeds waaraan het ge
bruik van deze apparaten is gebonden. Binnen het kader van
algemene richtlijnen zal dcie Wet een eedecentraliseerde toe
passing door de eemeentelike overheden mogelijk kunnen
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maken. De wet zal onder andere moeten bevorderen dat denormen, die worden eeteld. periodek in osereentemmingworden gebracht met technische oiitwkkelîngen die sermindering van het geluid mogelijk maken.In het gevoerde betoog met betrekking tot de verschillendeonderwerpen zijn normen genoemd die volgens de commissiein de huidige situatie moeten worden nagestreefd. Regelmatigzal moeten worden onderzocht in hoeerre zij nog voldoen aanhet doel om de mens genoegzaam bescherming te bieden tegende geluidhinder. Met nadruk dient erop gewezen te worden dat‘pan de te nemen maatregelen de organisatorische een wezenlijk deel uitmaken. Daartoe behoren niet alleen het bewaken van bepaalde situzies door het uitvoeren van geluidmetingen, maar ook het toezicht op de naleving van de wettelijkeoorschriften door daartoe opgeleide deskundigen onder verantwoordelijkheid van de instanties, belast met de volksgezondheid. Het educatiee element is bij de bestrijding van degeluidhinder onmisbaar.
De commissie is van oordeel (lat de te nemen maatregelenter bestrijding van de geluidhinder als volgt kunnen wordenonderscheiden:

1. Betere toepassing van bestaande regelingen.2. Aanullingen in de bestaande wetgeving.3. Een wet inzake de bestrijding van de geluidhinder.
Deze drie soorten van maatregelen moeten als een totaliteitworden gezien. Slechts tezamen kunnen zij leiden tot een operationeel en verantwoord optreden tegen geluidhinder.Bij elke soort van maatregelen plaatst de commissie de onderstaande aantekeningen.

1. Het is van groot belang de bestaande regelingen tegenhet veroorzaken van geluidhinder strikt toe te passen en de naleving daarvan te controleren. Het grote voordeel daarvan isdat fliet behoeft te worden gewacht op nieuwe voorschriften endat de overheid duidelijk kan maken dat zij het bestrijden vangeluidhinder effectief ter hand wenst te nemen. Daarvan zaleen grote preventieve werking uitgaan, waardoor naast het verkrijgen van reële resultaten ook een gunstig klimaat wordt geschapen om serdergaande maatregelen tot stand te doenbrengen door de daartoe aangewezen instanties met wetge‘ ende bevoegdheden.

2. De bestaande wetgeving kan op de daarvoor geschiktepliatsen zodanig worden aangevuld dat regels ter wering vanandere van hinder ook van toepassing worden op geludhinder, Zulke aanvullingen kunnen op eenvoudige wijze geschieden omdat zij passen in de sfeer van de bestaande wet.3. De Incest omvattende maatregel is uiteraard een nieuwewet inzake de geluidhinder. De vele wetstechnische, juridischeen bestuurlijke problemen die daaraan zijn ‘.erhonden, eisen



veel stnde en overleg. Bovendien moet worden gerekend meteen tijdro\ ende p’iLrnentaire bh rdJ ng. D ir m is de cornmissie in mening d t et ps’smHen n eer wesertwerp metbijbehorende nwmore tn toelichJng ensrwijid ter handdient te worden genomen. Het opstellen van een dergelijk etsontwerp r knr de c mrnis’ee niet ;ot haar taak, \Vcl beveeltzij aan dit deze wet mogelijkheden moet openen voor hetgeven van voorschritten en aanzen v ii de gJutdhron (biv.huNhoudelijke m. ch’ncs mogen nirt neer dan uen voorgeschreven maximum a tn elu;d produceren) en corsehriftenren aanzien van het eebruik (hijv. grm sma.m chncs mogenslechts op bepaalde uren worden gabruikt)
Ter vermijding van m:sverstand wijst de commissie er metnadruk op dat zij met haar voorstellen geenszins een geluidtoze” s mmenlevi ng nastreeft. Zij s de overruicing toegedaandat het voortbrengen van geluid en zelfs het nu en dan makenvan lawaai. behoort tot de meest natuurlijke uitingen van hetleven al’ indivtdu en als eollectivteit De mens heeft echterook behoefte aan stilte. De commissie acht het dan ook wenselijk dat de wettelijke maatregelen worden gericht op het beschermen van de mens teen geluidhinder. Het is essentieel datde mens :ls indisidu in ‘ijn milieu naar eigen behoefte de stiltekan vinden die voor hem onmisbaar is.Tenslotte geeft de commissie een overzicht van de maatregelen die in dit rapport worden aanbevolen.

t. Effectief toezicht op de naIeing -,min
1. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekem, art. 93,sub f: art. 98: artt. 6, 57 en 59.
2. Wegenverkeersreglenient art. 66 sub f:art. SOa. lid 2.sub h.
3. De eisen niet betrekking tot de geluidisolatie tussen woningen, zoals die lijn gesteld in de huidige norm NEN 1070.klasse ..goed”.
4. De voorwaarden ingevolge Hinderwet, waaronder hetproefdraaien van vliegtuigen wordt toegestaan.
II. Aan ulling c.q. vv ijziging van bestaande i oorschriften1. Verlaging van de opgesomde grenswaarde voor toelaatbare geluidsterkte an motorvoerrugen en b’omfietsen opgrond van het Wegens erkeersree1enent en daarop berustendeministeriële besehikkingen, zodanig dat oer 5 jaar de huidigenormen met 5 dB(A) lijn verlaagd.

2. De Hinderwet zodmniit aanvullen dat de mogelijkheidwordt eer pend m ren ranlen van bepa tlde hij .\lgemeneMaatregel v tn 8 stuur aan te wijzen inrtchtngen een speciale,verkorte procedure ze vsigen De her bedoelde nrcht ngenzijn bestemd voor de mis oerng s ..n bouw-. roncl- en water—werken en rot het aanl acen in weren. In de alsd.rn te verlenen F{ndeiwetscrgunning kunnen soorwaarden, gericht ophestrijd ng van ee lr:idhnder, verdmn orneenomen.1. .\mvnlling san de Model Bowscrorden’re met voorschriften hrtretfende de geiuids’l.mt: binnen de vsninz
4. Wijziging en aanvulling in de Wet Gevsuilike Werkrimigen met het ogmerk een h ais . scheppen tot sistellïng



van maximaal toelaatbiar niveau van het te produceren lawaai
‘Van bepaalde machines en toestellen.

5. Voor de beperking \an de geluidhinder door vliegtuigenonderstieept de commissie de aanheselingen an de ,,Adviescommissie Geluidhinder door Vliegtuigen”, de z.g. C’ommissie Kosten, in haar eindrapport an 30 juni 1967
Deze aanbevelingen luidden:
a. Vaststelling bij wettelijke maatregel an een zonegrensrond elk luchtvaartterrein waarbuiten de lawaaihelasting eenvastgestelde grens niet mag overschrijden.
b. Aanulling van de Wet op de Ruimtelijke Ordening inverband met de vastrelbng c.q. wLjziging van de zonegrens.
c Aanvulling van artikel 76, eerste lid, onder b.. an de1 uehtvaartwet.

b. ter bevordering van de veiligheid en de regelmaat
van de luchtvaart en ier beperking van de geluidhinder
door vliegtuigen.

d. Aanvulling van artikel 11 van het Luchtverkeersregle
ment:

Artikel 11
1. Het is verboden een vlucht uit te voeren, tenzij dedoor Onze Minister xan Verkeer en Waterstaat of, voor

wat een militair luchtvaartuig betreft, door Onze Minister
van Defensie te stellen regelen ter beperking van de ge
luidhinder door luchtvaartuigen worden nagekomen.

2. (Lid 1 ongewijzigd)
3. 1-let bepaalde in het eerste en tweede lid geldt niet,

indien en voorzover Onze Minister van Verkeer en Wa
terstaat of voor wat betreft een militair luchtvaartuig,
Onze Minister van Defensie ontheffing heeft verleend.

4. De Minister kan de opstijging of landing van vlieg
tuigen op een of meer Nederlandse luchtvaartterreinen
verbieden, indien deze vliegtuigen naar zijn oordeel
daarbij te veel lawaai maken.

Genoemd artikel 11 van het Luchtverkeersreglement
zou in verband met het supersoon vliegen met de vol
gende leden uitgebreid kunnen worden:

5. Het is verboden een vlucht int te voeren met een
snelheid groter dan die van het geluid, tenzij:

a. ten aanzien van een burgerlijk luchtvaartuig Onze
Minister van Verkeer en Waterstaat ontheffing heeft ver
leend:

h. ten aanzien van een militair luchtvaartuig de door
of vanwege Onze Minister van Defensie gestelde regelen
worden nagekomen.

6. De ontheffing als bedoeld in het xijfde lid, onder
a, kan voor een bepaalde ilucht en voor bepaalde peri
oden worden verleend. Bij het verzoek om onthetfing
moeten gegevens worden overgelegd omtrent de wijze
van luchtuitvoering en de bij het supersoon vliegen op
tredende schokgolven.


