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In de derde tranche is voor Rijkswaterstaat, de 
provincie Gelderland en de gemeenten 
Alkmaar, Bergen NH, Blaricum, Castricum, Den 
Haag, Diemen, Gooise Meren, Laren, 
Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Heiloo, 
Hilversum, Huizen, Langedijk, Tilburg en 
Weesp een geluidkaart opgesteld.

Vóór 18 juli 2018 dienen de actieplannen geluid 
vastgesteld te worden. dBvision is al voor 
diverse partijen, waaronder provincie Zuid-
Holland en de gemeente Rotterdam, gestart 
met het opstellen van het actieplan.

Voor het project Hoekselijn hebben wij  
onderzoek uitgevoerd voor de bestemmings-
plan procedure. Tevens ondersteunen wij bij de 
engineering van het ontwerp met verdere 
akoestische optimalisaties. Voor de RET zijn 
effecten beoordeeld van snelheidsverhogingen 
in de nacht én uitbreiding van de dienstregeling 
in de ochtendspits en de nacht. Ook is 
onderzocht hoe het aspect geluid raakt aan de 
eisen en plannen voor de nieuwe moderne 
werkplaats aan de Kleiweg. In deze werkplaats 
is plaats voor langere metrostellen.  

dBvision werkt in opdracht van het ministerie 
van Infrastructuur en Mil ieu aan de 
Omgevingswet. Gewerkt is aan de nieuwe 
sanering langs gemeentelijke en provinciale 
wegen en de Nota van toelichting. 

dBvision ondersteunt ProRail bij het opstellen 
van databestanden voor het geluidregister en 
de naleving. Onderdeel hiervan is de 
ambtshalve verlaging van de geluidproductie-
plafonds en het herstel brongegevens 
geluidregister spoor van 6 september 2017. 
Ook voert dBvision een eerste beoordeling uit 
naar de oorzaak van de overschrijding. Voor 
Rijkswaterstaat voert dBvision een kwaliteits-
controle uit op de akoestische dataset voor 
naleving 2016. In samenwerking met 
DAT.Mobility worden verkeersbestanden 
samengesteld voor de naleving. Deze worden 
ook gebruikt voor monitoring van het 
Programma Aanpak Stikstof én het Nationaal 
Samenwerkingsprogamma Luchtkwaliteit.  

Voor de gemeente Rotterdam is op stadsniveau 
beoordeeld wat het geluideffect is, indien in de 
toekomst meer woningen en een wijziging van 
het verkeer in de stad is. In Amstelveen zijn 
oplossingen in beeld gebracht om in het 
Stadshart, boven op een winkelpand, een 
nieuw appartementengebouw te realiseren. 
Voor de Marconitorens in Rotterdam is in beeld 
gebracht hoe de transitie van kantoren naar 
woningen kan plaatsvinden op een locatie met 
geluid door wegverkeer en industrie.

Voor de gemeente Rotterdam is beoordeeld 
wat de effecten zijn van de toename van 
elektrisch vrachtverkeer in de stad. Voor het 
onderzoek naar de locatie van nieuwe 
windturbines langs de A16 is voor verschillende 
varianten het gecumuleerde geluidniveau door 
de windturbines met weg- en railverkeer 
bepaald.

Met de Omgevingswet komt er een nieuwe regeling voor de 
sanering van woningen. Vertrouwde benamingen als de A-lijst, 
B-lijst, Raillijst, 70+ lijst en de Eindmeldingslijst zijn vanaf dat 
moment allen historie. De sanering begint met een schone lei 
opnieuw. Is dit oude wijn in nieuwe zakken? Of liggen er nieuwe 
kansen voor bijvoorbeeld gemeenten en provincies?

waar de gelu idbelast ing alsnog 
ongewenst hoog is geworden. Situaties 
die bovendien niet in aanmerking komen 
voor subsidie omdat ze niet op de 
vastgestelde lijst van te saneren 
woningen staan. Daarmee ontstaat de 
vraag of nog wel de juiste woningen 
worden gesaneerd.

De Omgevingswet gaat een einde maken 
aan de onbeperkte groei van geluid-
belastingen. En met dat gegeven ontstaat 
de unieke mogelijkheid om voor eens en 
altijd af te rekenen met de situaties met te 
hoge geluidbelastingen! Situaties die 
bovendien nog één keer opnieuw 
vastgesteld worden. Een redelijke 
uitvoeringstermijn is daarbij mede 
leidend.

dBvision onderzocht voor het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu wat de 
omvang van de saneringsvoorraad zal 
zijn. Daarvoor is een landelijk model 
gemaakt waarmee de geluidbelasting van 
auto’s, trams en lokaal spoor is berekend 
op de gevels van woningen, scholen en 
gezondheidszorggebouwen. Via het 
draaien aan knoppen als de maximale 
grenswaarde en eenheidsprijzen voor 

maatregelen, is informatie gegenereerd 
die bepalend is voor het vastleggen van 
de eerste uitgangspunten voor de nieuwe 
saneringsregeling. 

Ook onderzocht dBvision aan welke 
randvoorwaarden een nieuwe subsidie-
regeling voor de financiering van de 
sanering moet voldoen. Ons advies gaat 
uit van het met een enkele wijziging 
voortzetten van de bestaande subsidie-
regeling. Deze regeling functioneert 
namelijk al meerdere jaren goed en 
vraagt om een minimale implementatie 
inspanning. Een van de wijzigingen kan 
zijn, het kunnen maken van meerjarige 
afspraken. Bronbeheerders kunnen dan 
de sanering van woningen nog efficiënter 
aanpakken.
 
Zoals gezegd ligt er een taakstellend 
budget ten grondslag aan de nieuwe 
regeling. Het is daarom belangrijk nu al 
een zo goed mogelijk zicht te hebben op 
de omvang van de lijst en de kosten die de 
uitvoering gaat vragen. Met een 
nauwkeurig inzicht kan de grenswaarde 
namelijk zo laag mogelijk gekozen 
worden en profiteren de meeste mensen 
van maatregelen. Voordat de nieuwe 

regeling breeduit bekend wordt gemaakt, 
is daarom een controle op het 
geluidmodel voorzien. Alle gemeenten, 
provincies en waterschappen zijn 
daarvoor aangeschreven en hebben de 
onderliggende data van hun sanerings-
voorraad ontvangen. Bent u werkzaam 
voor een gemeente, provincie of 
waterschap en heeft deze oproep u 
gemist: neem contact met ons op via 
saneringsoperatie@dBvision.nl.

En is er dan sprake van oude wijn in 
nieuwe zakken? Uiteraard blijft het gaan 
om de aanpak van hoog geluidbelaste 
locaties. Wat dat betreft is de wijn niet 
nieuw. Gelukkig maken we daarbij wel de 
overstap van locaties die in het verleden 
hoog geluidbelastingen hadden naar de 
locaties waar dat nu speelt. Deze locaties 
zijn binnen een redelijke termijn 
verholpen en tegelijkertijd dekt de 
Omgevingswet het ontstaan van nieuwe 
locaties beter af. De wijn smaakt daardoor 
toch een stuk beter!
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De regelgeving voor geluid heeft sinds de 
invoering ervan in 1979 één hoofddoel: 
het voorkomen van gezondheidsschade 
door hoge geluidbelastingen. Om dit doel 
te bereiken zijn er drie belangrijke pijlers. 
Dit zijn het bij voorkeur aanpakken van 
geluidhinder bij de bron, het voorkomen 
van nieuwe si tuat ies met hoge 
geluidbelastingen en het saneren van 
bestaande hoog geluidbelaste situaties.
 
Met de aanpak van de bestaande hoog 
geluidbelaste situaties zijn Prorail, 
Rijkswaterstaat en de gemeenten sinds 
1986 aan de slag gegaan. Met wisselend 
succes. Rijkswaterstaat is er in geslaagd 
om bijna 90% van de woningen op de A-
lijst te saneren, gemeenten zijn blijven 
steken op iets meer dan 30%. De aanpak 
van de sanering gaat daarmee te traag.

Een deel van de sanering lost gelukkig 
automatisch op. Door bijvoorbeeld 
nieuwe verkeersroutes is de geluid-
belasting soms zo laag geworden, dat het 
treffen van maatregelen hier niet meer 
nodig is. Dit aandeel is helaas klein. 
Tegelijkertijd weten we ook dat de Wet 
ge lu idh inder  n ie t  heef t  kunnen 
voorkomen dat er locaties zijn ontstaan, 

Presentaties van dBvision adviseurs
Wij nodigen u uit voor de onderstaande presentaties tijdens het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit op 
7 en 8 november 2017 in de Expo Hoevelaken.

?Naar uniform rekenmodel spoortrillingen Edwin Verheijen
?Betere beheersing van verkeersgeluid met de omgevingswet Gilles Janssen
?Nieuwe aanpak in de Omgevingswet voor sanering langs

gemeentelijke en provinciale wegen Jeroen Kamer
?MJPG-geluidsanering: stand van zaken (spoor) Frans van Wegen en Frank Elbers

dBviets weekend april 2018 

dBvision is voornemens in april 2018 het dBviets weekend te organiniseren. Een 
weekend waarin Akoestici op zaterdag en zondag strijden om de eerste dBviets 
bokaal. Het weekend is inclusief een bbq, feest en een overnachting. Laat ons via 
dBviets@dBvision.nl weten of jij met jouw collega’s interesse hebt om mee te 
doen. Lijkt ons leuk!

Het dBviets weekend is een zusterevenement van het Akoestisch zeilweekend. In 
2017 is het Akoestisch zeilweekend op de Kaag georganiseerd door Deerns en 
gewonnen door een team van dBvision.
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Nieuwe sanering: oude wijn in 
nieuwe zakken? Geluid in de Omgevingswet
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• De Omgevingswet bevat  een a
• De regels uit de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer H11 en de
  onderliggende regelgeving gaan op in de Omgevingswet en het 
  Besluit kwaliteit leefomgeving. 

 Aanvullingswet: Consultatie 2016, Raad van State in 2016/2017.
  Aanvullingswet: Indienen Tweede Kamer 2017/2018, 

Aanvullingsbesluit: Consultatie 2018, Raad van State in 2018/2019. Planning 
wordt nog door ministerie van Infrastructuur en Milieu nader bezien.

anvullingswet en aanvullingsbesluit voor geluid

 



CNOSS-OS

Gegevens van EU geluidkaarten uit verschillende 
landen zijn niet vergelijkbaar omdat de lidstaten 
nationale methoden gebruiken. In 2022 gaat dat 
veranderen en worden geluidkaarten vergelijkbaar.

Keuzes transparant maken

Wat betekent CNOSSOS voor u?

Het onderzoekswerk van dBvision speelt 
zich voornamelijk ‘onder de motorkap’ 
van CNOSSOS af. Bij het onderzoek 
moeten diverse keuzes worden 
gemaakt. In ons onderzoek duiden wij 
de keuzes die voor liggen om de nadere 
invulling te kunnen maken. De keuze 
maken wij transparant zodat deze ook 
voor niet-specialisten te begrijpen is. 
Samen met een onderbouwing van ons 
advies leggen wij deze voor aan een 
begeleidingsgroep van circa 12 
deskundigen van adviesbureaus en 
overheden. Met de terugkoppeling van 
opdrachtgever en begeleidingsgroep 
ronden wij het onderzoek in 2017 af. 

Een aantal nieuwe aspecten waar 
gebruikers van de rekenmodellen 
(adviesbureaus, infrabeheerders) mee te 
maken krijgen zijn al duidelijk. 
Tramverkeer wordt voortaan gezien als 
een vorm van railverkeer, booggeluid 
wordt toegevoegd en remgeluid wordt 
geschrapt. Wilt u weten wat CNOSSOS 
voor uw gaat betekenen: neem dan 
contact met ons op. Wij zijn u graag van 
dienst.

CNOSSOS railverkeer

Regio Rotterdam Den Haag

Hinder: Geluidcontour SEL

Veel innovatieve ideeën hebben de potentie om op een betere 
manier geluid te reduceren. Beter omdat het tot meer 
geluidreductie leidt, minder kost, beter in de omgeving past, 
eenvoudiger is aan te leggen of minder onderhoud vraagt. 
dBvision richt zich op product ontwikkelaars en infrabeheerders 
die het traject tussen goed idee en toepassing willen versnellen. 

Bereikbaarheid is een cruciale voorwaarde om agglomeratievoordelen te 
benutten. Bereikbaarheid is echter geen doel op zichzelf maar een middel om 
meerdere doelen te bereiken. Bestuurders in de metropoolregio Rotterdam Den 
Haag hebben de ambities om de ruimtelijk economische structuur te versterken, 
de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het leefmilieu en de leefomgeving te 
vergroten en de kansen voor mensen te vergroten.

Botsende belangen in de regio 
De ambitie voor een sterkere economie 
botst met de ambit ie voor een 
aantrekkelijker woon- en leefklimaat. 
Rotterdam en Den Haag willen meer 
woningen realiseren waarbij met name in 
de binnensteden verdichting van 
woningen gerealiseerd moet worden. Op 
het gebied van geluid kunnen deze 
ambities botsen. Meer mensen en meer 
reizigers in deze toch al drukke regio, 
betekent ook dat er mogelijk meer 
mensen geluidhinder ondervinden. En 
dat leidt tot schadelijke gevolgen voor 
gezondheid. 

dBvision heeft het afgelopen jaar 
onderzoeken gedaan in het kader van het  
Meerjarenprogramma Infrastructuur 

Onderzoek naar scenario’s 

Ruimte en Transport ( ) bereik-
baarheid Rotterdam Den-Haag en het 
Stedelijk verkeersplan Rotterdam. 

Voor de gemeente Rotterdam en het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn 
door middel van het toepassen van GIS- 
en geluidexpertise op zowel regionale 
schaal als op lokaal wegniveau 
geluideffecten in beeld gebracht van 
versch i l lende ontwikke l ings-  en  
mobiliteits-scenario’s. Door het in beeld 
brengen van geluidimmissies, geluid-
hinder en gezondheidseffecten konden 
deze scenario’s tegen elkaar worden 
afgezet. Daarnaast werd ook gekeken 
naar effecten op langere termijn. Tevens 
hebben onze deskundigen geadviseerd 
over de effecten van mogel i jke 
maatregelen op het gebied van verkeer 

MIRT en bronbeleid. Daarbij is onder andere 
gekeken naar het gebruik van elektrisch 
vervoer, meer fiets en OV en slimme 
mobiliteit. 

Ons onderzoek onderstreept dat zeker in 
een stedelijke omgeving toekomst-
bestendige oplossingen voor de 
geluidproblematiek voornamelijk liggen 
op het gebied van alternatieven voor 
gemotoriseerd autoverkeer.
Bronmaatregelen alleen bieden niet altijd 
de oplossing voor de geluidproblematiek 
in grote steden. De gemeente Rotterdam 
e n  d e  s t a d s r e g i o  w i l l e n  d e z e  
ontwikkelingen steunen door OV en fiets 
meer ruimte te geven en door elektrisch 
vervoer te promoten.

Leefbaarheid vraagt andere aanpak

Normaliter worden geluidkaarten opgesteld op basis van de L  geluidbelasting. Dat is een den

jaargemiddeld geluidniveau. Geluidkaarten op basis van de L  geven een beeld van de den

geluiddosis: hoe meer verkeer, hoe hoger de L . In situaties met incidenteel hoge niveaus kan de den

SEL-waarde aanvullende informatie geven over de geluidsituatie. Vooral als het gaat om 
geluidevents die ’s nachts plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan incidenteel luchtvaartlawaai 
(straaljagers, helikopters), railverkeerslawaai (zware goederentrein), of industrielawaai (zwaar 
vrachtverkeer).

Wat is de SEL waarde?

Geluidcontour  SEL

De Sound Exposure Level (SEL) is het 
akoestisch blootstellingsniveau. Het 
integreert zowel het geluidniveau als de 
duur waarin het geluid aanwezig is. De 
SEL wordt gedefinieerd als het constante 
niveau tijdens een seconde dat over 
dezelfde geluidenergie beschikt als het 
originele geluid dat gedurende een 
bepaalde duur werd gehoord. Deze 
geluidindicator wordt vaak gebruikt om de 
geluidenergie van een eenvoudig 
evenement in cijfers uit te drukken 
(voorbijkomend voertuig) en om de 
geluidevenementen van eenzelfde 
geluidbron onderling te vergelijken. De 
formule: SEL= LAeq,t + 10 * log(t).

Voor een regionale overheid heeft 
dBvision een geluidkaart gemaakt van de 
SEL-waarde van treinverkeer. De SEL-
waarde geeft nadere informatie over de 
kans op hinder en slaapverstoring van 

geluidevents. Dat vraagt om een heel 
andere wijze van rekenen. Anders dan bij 
de Lden is de verkeersintensiteit niet 
relevant voor de SEL. Ook de Lmax is niet 
steekhoudend. Voor de SEL van 
treinverkeer zijn de lawaaiigste en langste 
treinen bepalend. Daartoe zijn eerst 
diverse geluidmetingen geanalyseerd. 
Vervolgens zijn daarop de geluid-
contouren gebaseerd.

De geluid SEL contourkaart duidt 
daarmee locaties waar een gebeurtenis is 
met een hoge en/of langdurige 
geluidbelasting. Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat correlatie met hinder 
of ontwakingen meestal hoger is voor SEL 
waarden dan voor L . Verwacht wordt max
dat de duur van de geluidgebeurtenis 
mede de kans op ontwaken zou 
beïnvloeden. De SEL waarde geeft 
daarmee een betere voorspelling van 
verandering in ontwaken tijdens de slaap, 
slaapstadia én hartslag. 

Wetgeving niet altijd voldoende

Veel innovaties liggen op de plank

Bij berekeningen en onderzoek naar 
geluid is wet- en regelgeving vaak 
leidend. Maar voldoen aan de wet 
betekent niet altijd dat er geen hinder is 
voor omwonenden. In sommige gevallen 
ontstaat daardoor juist een nieuwe vorm 
van hinder.

Onderzoekers in Nederland zijn volop 
bezig met het bedenken van innovatieve 
geluidmaatregelen. Het onderzoek richt 
zich onder andere op alternatieve en 
duurzame varianten voor geluidschermen 
zoals diffractoren, stille voegovergangen, 
geïntegreerde ontwerpen van schermen 
met zonnepanelen en schermen van 
hergebruikte materialen. Bij het spoor 
wordt onderzoek gedaan naar mini 
schermen.  

Op het gebied van wegdekken wordt 
gekeken naar CO  neutrale wegen of zelfs 2

wegen met een positieve energiebalans. 
Bij het spoor richt onderzoek zich onder 
andere op stillere wissels en innovatieve 
technieken om booggeluid te bestrijden. 

Alternatieve vormen van vervoer, minder 
vervoer of de juiste sturing van verkeers-
stromen kunnen ook bijdragen aan lagere 
geluidbelastingen.

dBvision is in 2017 betrokken bij de 
versnelde toepassing van de geluid-
diffractor voor een wegbeheerder. 
Aspecten die daarbij een rol spelen zijn de 
optimalisatie van de geluidreductie en 
uitwerken van een goed onderbouwde 
rekenmethode voor toepassing in Wet 
geluidhinder onderzoek. Wilt u ook dat 
goede idee zo snel mogelijk toepassen in 
uw situatie? We ondersteunen u graag bij 
de versnelling daarvan en kijken dan 
graag ‘out-of-the-box’!

Versnellen introductie 
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In 2022 EU geluidkaart met CNOSSOS

Invulling Europees raamwerk

Afgelopen jaar zijn de geluidkaarten van 
de Europese richtlijn omgevingslawaai 
voor het laatst met de nationale 
rekenmethodes opgesteld. De volgende 
geluidkaarten, in 2022, worden met een 
Europese geharmoniseerde methode 
berekend. De informele naam van die 
methode is “CNOSSOS”. Formeel gaat 
het om Richtlijn 2015/996. 

Ter voorbereiding op de verplichte 
implementatie van CNOSSOS in 
Nederland, heeft het RIVM een aantal 
bureaus opdracht gegeven om het 
Europese raamwerk van de CNOSSOS 
rekenmethode voor de Nederlandse 
situatie nader in te vullen. Pas als deze 
invulling is gerealiseerd kan in Nederland 
met CNOSSOS worden gerekend. 

De nadere invulling van railverkeer wordt 
gedaan door dBvision. Wij baseren ons 
daarbij op een groot aantal meet-
rapporten en datasets die bij ons 
aanwezig zijn of die voor het project 
aanvullend zijn verzameld. Het gaat dan 
om geluidmetingen aan treinen, metro’s 
en trams. Na een beoordeling van de 
representativiteit van de meetgegevens, 
worden hieruit nieuwe emissiekentallen 
afgeleid. 

Geluiddiffractor

Versterken 
ruimtelijk-

economische 
structuur

Vergroten 
aantrekkelijkheid 

leefmilieu

Vergroten
kansen voor 

mensen

Vergroten 
aantrekkelijkheid 
vervoerssysteem

gewone trein SEL = 88 dB(A)
Lnight = 43 dB

gewone trein SEL = 88 dB(A)
Lnight = 52 dB

luide trein SEL = 94 dB(A)
Lnight = 49 dB

lange luide trein SEL = 100 dB(A)
Lnight = 55 dB



3D geluidpilot Den Haag
dBvision onderzoekt in opdracht van de gemeente Den Haag de mogelijkheden van 3D technieken. 
Doel is om de resultaten van geluidberekeningen en de effecten van geluidmaatregelen 3D te 
visualiseren en daarmee een gedetailleerder beeld te krijgen van de akoestische kwaliteit van de 
leefomgeving.

Verdichting van de stad
Verdichting, herstructurering en transformatie binnen het bestaand bebouwd gebied spelen een 
belangrijke rol bij het realiseren van overheidsdoelstellingen op het terrein van bereikbaarheid, 
kwaliteit van de leefomgeving en economie. Het biedt kansen om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid 
van stedelijke gebieden te versterken en draagt bij aan het versterken van de  stedelijke economie. 
Daarnaast blijven bestaande groengebieden aan de rand van de stad behouden. 

Dynamisch 3 dimensionaal stadsmodel Den Haag
Het Dynamisch 3D (D3D) stadsmodel van de gemeente Den 
Haag is een online platform. Initiatiefnemers met plannen die een 
impact hebben op de fysieke leefomgeving kunnen hier alle 
beschikbare, noodzakelijk en actuele informatie vinden om hun 
plan te toetsen aan de wettelijke normen en beleidsregels van de 
gemeente. Daarmee brengen ze hun initiatief een stap verder 
naar toestemming en realisatie. 

Geluid geldt als integraal thema van het stadsmodel. Net als 
luchtkwaliteit, geuroverlast, externe veiligheid, verkeersdruk, 
wind overlast en bezonning.  Met deze pilot levert dBvision 
informatie voor de discussie over de nauwkeurigheid van 
bevolkingsstatistieken die worden gebruikt in geluidsstudies. De 
informatie is ook te gebruiken voor de invulling van de 
beleidsruimte voor de gemeente in de Omgevingswet. 
Daarnaast maken wij inzichtelijk wat het effect is van de keuze 
voor een bepaald detailniveau op de berekende nauwkeurigheid 
van het aantal geluidgehinderde personen.

Geluid is integraal thema in stadsmodel

Den Haag is één van de koplopers van gebruik 3D data
In opdracht van de gemeente Den Haag werken wij op dit 
moment aan een interactief 3D geluidmodel dat onderdeel 
uitmaakt van het D3D stadsmodel. 3D resultaten van 
geluidberekeningen worden gekoppeld aan 3D gebouwen. Bij de 
koppeling is ook informatie beschikbaar over gebouwindeling en 
specifieke gebruiksfuncties. Met deze koppeling is het mogelijk 
om op een hoger detailniveau het aantal geluidgehinderden in 
beeld te brengen. Doordat de interactieve link tussen de 
geluidberekeningen en de 3D presentatie komt direct het effect 
van geluidmaatregelen in beeld. Deze directe koppeling levert 
kansen en mogelijkheden op tijdens het ontwerptraject bij de 
verdere verdichting van de stad en transformatie van 
bijvoorbeeld kantoorpanden naar woningbouw. Geluid maakt in 
een vroeg stadium en op een interactieve manier onderdeel uit 
van het stedenbouwkundige ontwerp proces en is daarmee niet 
alleen nog een eindtoets. Nieuwsgierig wat wij in uw gemeente 
kunnen betekenen? Laat het ons weten en wij vertellen het u 
graag.

en de omliggende horeca én winkels. Het onderzoek voor de 
omgevingsvergunning is zodanig opgesteld dat voor de 
projectontwikkelaar de gewenste flexibiliteit aanwezig is voor de 
nadere detaillering. Deze flexibiliteit kan de geluidbescherming 
van toekomstige bewoners niet aantasten en de bedrijfsvoering 
van omliggende bedrijven niet beperken. 

Aan het Marconiplein staan twee grote kantoor torens van 90 
meter hoog leeg. De gebouwen staan sinds het vertrek van de 
gemeente Rotterdam in 2014 leeg. Voor deze leegstand hebben 
twee vastgoed ontwikkelaars een plan voor transformatie naar 

2840 woningen ontwikkeld. De transformatie van bijna 80.000 m  
en 1.100 parkeerplaatsen is waarschijnlijk de grootste 
transformatie binnen Nederland. De torens liggen aan een 
kruising van vier drukke wegen: Schiedamseweg, Tjalklaan, 
Mathenesserweg en Vierhavenstraat. Door dBvision is het 
akoestisch onderzoek gedaan voor de transformatie. Onderdeel 
van het onderzoek naar verkeerslawaai, is het geluid van de 
RET-tramlijnen 4, 8, 21, 23 en 24 en buslijn 42. De verwachting is 
dat eind 2018 de transformatie is afgerond en de eerste 
bewoners in de torens gaan wonen.

Woontorens Marconiplein Rotterdam 

Trillingsmodel spoor

Geblaf in de vijver
Blaffende honden bijten niet, luidt de uitdrukking, maar ze maken wel lawaai! 
Onlangs kwam er een verzoek binnen voor onderzoek naar een hondenverblijf 
met zwemvijver voor de ruimtelijke inpassing van deze opvang in de omgeving. 
Dergelijke onderzoeken worden uitgevoerd volgens de methode voor het 
berekenen van Industrielawaai en geeft meteen de diversiteit aan van het type 
geluidbronnen die met deze methode kunnen worden onderzocht. Zo heeft 
dBvision bijvoorbeeld ook onderzoeken uitgevoerd naar maximale geluidniveaus 
van slijptreinen in de nachtperiode en naar de inpassingsmogelijkheden van een 
nieuwe woontoren op een voormalig V&D pand waar ook veel bedrijvigheid en 
verkeer van en naar een parkeergarage aanwezig is. 

De verschillende toetsingskaders, zoals het Activiteitenbesluit en de VNG 
publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ die regelmatig beiden van toepassing zijn, 
maken de onderzoeken soms erg complex. Het is daarom van belang om goed 
helder te krijgen wat het doel is van de opdrachtgever, zodat een gericht advies 
kan worden uitgebracht. dBvision is goed op de hoogte van alle relevante wet- en 
regelgeving en daardoor in staat de klant goed van dienst te zijn. Heeft u een 
onderzoek naar industrielawaai nodig? dBvision brengt u graag verder. 

Advisering nieuwbouw woontoren Stadshart Amstelveen en transformatie kantoorgebouwen Marconiplein Rotterdam.

De staatssecretaris van IenM is positief over een 
voorstel van RIVM waaraan dBvision heeft 
meegewerkt. Het plan is om een rekenmodel te 
ontwikkelen waarmee de trillingssterkte aan de 
fundering van gebouwen wordt berekend als 
gevolg van treinverkeer. 

De huidige praktijk is voornamelijk dat er wordt gemeten. Elk ingenieursbureau 
doet dat op zijn eigen manier. Voor de bewoners is zo’n meetonderzoek 
belastend: er liggen een week lang kabels over de vloer en de trillingen die men 
zelf in huis maakt worden ook gemeten. 

Het onderzoek is gestart met het uitwerken van een programma van eisen (PvE). 
Uitgangspunt is onder meer dat het model rekenwaarden levert die toetsbaar zijn 
volgens de Beleidsregel trillinghinder spoor. Vervolgens is nagegaan welke 
modellen de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Deze zijn tegen het PvE gehouden. 
Geen van de bestaande modellen voldeed, om uiteenlopende redenen. Daarom 
is de schets van enkele nieuwe modelscenario’s gemaakt, die voortborduren op 
de beste ingrediënten van bestaande modellen. Die modelscenario’s zijn nader 
uitgewerkt en gescoord op aspecten als haalbaarheid en kwaliteit. Daaruit kwam 
één modelopzet als winnaar: het Hybride model. Naar verwachting wordt in 2018 
met de uitwerking begonnen.

Creëren van een goed klimaat in omgeving met veel geluid 

Stadshart Amstelveen

Het realiseren van nieuwe woningen binnen deze opgave is voor 
de adviseurs van dBvision een uitdaging. Woningen worden in 
zo’n geval gerealiseerd in een hoog stedelijk gebied met geluid 
van wegverkeer, spoorverkeer, luchtvaart, industrie en/of 
kleinschalige bedrijven. De opgaaf bestaat dan uit het creëren 
van goed akoestisch klimaat dat in evenwicht is met andere 
aspecten die bijdragen aan een aantrekkelijke woning. 

Twee voorbeelden van projecten waar dBvision aan heeft 
bijgedragen is de planvorming van een nieuwe woontoren op het 
voormalig V&D winkelgebouw in het Stadshart van Amstelveen 
én de transformatie Marconitorens dat voorheen gebruikt werd 
als kantoor van de gemeente Rotterdam. 

De woontoren in Amstelveen maakt deel uit van een grote 
metamorfose van het V&D winkelgebouw voor de nieuwe 
huurder Hudson’s Bay en de herbouw van de parkeergarage. De 
geluidbelasting op de nieuwe woontoren met ongeveer 50 
woningen voldoet aan de eisen die gesteld worden voor geluid 
van het stedelijk wegverkeer, de rijksweg A9, de parkeergarage 

 

Jeroen Schilleman (Specialist 3D - Gemeente Den Haag):
“Tests en pilots vormen een belangrijk onderdeel in de 
ontwikkeling van het D3D stadsmodel en deze pilot past mooi in dit 
traject. De uitkomsten vormen het startpunt voor mijn 
thesisonderzoek aan de Universiteit Wageningen.”



Mega groot: MJPG spoor
Via het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) is ProRail verantwoordelijk voor het 
opstellen van saneringsplannen en de daarbij horende akoestische onderzoeken. Vanaf juni 2015 
voert de combinatie Movares|dBvision de onderzoeken uit bij ongeveer 200 gemeenten. Om dit 
mega grote project uit te voeren is een bijzonder projectteam samengesteld. Dit artikel geeft een 
inkijk in de organisatie daarvan.

Best Value

Missie en visie

Aansturing door Movares en dBvision 

MJPG spoor is een Best Value project, 
waarbij wordt gestreefd naar de meeste 
waarde voor de beste prijs. Het gaat 
daarbij om het optimaal benutten van de 
expertise van de opdrachtnemer en 
eventuele partners. 

Onze missie is dit project te realiseren 
conform de overeengekomen planning en 
met de in de aanbieding beschreven 
kwaliteit. Wij voeren het project uit met 
oog voor de belangen van stakeholders, 
zowel binnen de organisatie van ProRail 
als daarbuiten. 
Conform de Best Value filosofie nemen wij 
de lead in het proces om de gewenste 
doelstellingen van het project te bereiken.

De belangrijkste succesfactor voor het 
bereiken van de doelstellingen is de 
combinatie van ons vakmanschap en het 
doorlopen van een beheerst proces.

De aansturing van het project wordt 
gedaan door twee sleutelfunctionarissen. 
Movares levert daarin de Projectmanager 
en dBvision de Integraal projectleider 
akoestiek. De eerste is verantwoordelijk 

voor de totstandkoming van het project, 
de tweede is verantwoordelijk voor 
aansturing, kwalitetisborging en tijdige 
levering van de akoestische onderzoeken 
en saneringsplannen. 

tot één cluster

200 gemeenten onderzoek voorgelegd 

Maatregelafweging voor 1.500 clusters

Sinds de start van het onderzoek door 
Movares|dBvision is bij ongeveer 200 
gemeenten een onderzoek voorgelegd. In 
dit onderzoek staan de uitgangspunten én 
de resultaten. In de resultaten staat 
beschreven welke woningen als  
saneringsobject zijn aangemerkt en 
welke maatregelen doelmatig zijn. 
Maatregelen zijn dan geluidschermen, 
raildempers en/of maatregelen aan een 
stalen spoorbrug. 

Binnen de gemeenten is het aantal 
saneringsobjecten heel divers. Sommige 
gemeenten blijken geen saneringsobject 
te hebben en andere meer dan 500. 
Saneringsobjecten die profiteren van 
dezelfde maatregel worden  
samengevoegd. Voor elk cluster wordt 
een aantal  berekening uitgevoerd met 
verschillende maatregelen. In totaal bevat 
het onderzoek  zo’n 1.500 clusters. 

14 maatregelvarianten per cluster 

Projectteam: Breed, diep en groot  

Per cluster worden maatregelvarianten 
bepaald. Varianten met verschillende 
schermhoogten en met en zonder 
raildempers. En ook nog de eindvariant 
met de doelmatige maatregelen. In totaal 
zijn dit 14 varianten. In situaties die dat 
nodig maken worden nog extra varianten 
onderzocht. 

Om deze uitzonderlijke opdracht te 
kunnen uitvoeren is een bijzonder 
projectteam samengesteld. Breed: Naast 
akoestische expertise is expertise 
toegevoegd op het gebied van Geo-ICT, 
omgevingsmanagement, spooradvies, 
communicatie, conditionering en recht. 
Diep: Het akoestisch onderzoek wordt 
uitgevoerd en aangestuurd door een 
projectteam van zeer ervaren akoestici. 7 
(deel)projectleiders hebben ieder meer 
dan 12 jaar ervaring. Met deels ieder hun 
eigen unieke specialisaties. Groot: Meer 
dan 60 adviseurs hebben een inbreng 
gehad van één week of meer. 17 
adviseurs hebben meer dan een half 
mensjaar (fte) aan het project gewerkt. In 
totaal is er vanaf juni 2015 meer dan 20  
mensjaren (fte) aan het project besteed.

Maatschappelijk verantwoord

GeoMilieu geluidmodellen in Geluidregister++

Maatschappelijk verantwoord zit diep in onze genen. Onze 
adviseurs reizen bij voorkeur met het openbaar vervoer en per 
fiets, ook bij het woon-werkverkeer. dBvision heeft één 
bedrijfsauto en die is  electrisch aangedreven. Ons kantoor is 
energiezuinig en goed met het OV bereikbaar. Onze 
projectdossiers zijn volledig digitaal. Ons papierverbruik is dan ook 
minimaal. Als we al papier gebruiken, dan is het milieuvriendelijk 
papier. Zo is deze nieuwsbrief gedrukt op volledig chloorvrij, 
recyclebaar FSC papier. 

Zorgen wij voor de lunch met klanten? Dan bestellen wij deze bij 
De Hof Van Eden - Social Sandwiches.  Voor elke lunch doneren 
zij een maaltijd aan een weeskind. Verder richten zijn zich op een 
duurzame voedselconsumptie en -productie.

In 2017 heeft dBvision voor diverse 
opdrachtgevers weer de Geluidkaart in 
het  kader  van de EU r ich t l i jn  
omgevingslawaai opgesteld. Steeds 
vaker wordt hierbij gebruik gemaakt van 
Geluidregister++ (www.geluidregister.nl) 
als intuïtief communicatiemiddel. 
Enerzijds bij het samenstellen van het 
achterliggende geluidmodel. Anderzijds 
bij het publiceren van de resultaten aan 
de burgers.

Om aan deze groeiende vraag te voldoen 
heeft dBvision een module ontwikkeld 
waarmee geluidmodellen uit GeoMilieu 
eenvoudig en volgens een vast formaat in 
Geluidregister++ geïmporteerd kunnen 
worden. De verschillende onderdelen van 
een geluidmodel worden als aparte lagen 
met een vaste symboliek aan de 
webapplicatie toegevoegd. Achterliggende 
attribuut-informatie over objecten kan 
worden opgevraagd door erop te klikken. 

dBvision heeft sinds 2011 een ISO 9001 kwaliteitssysteem, 
gecertificeerd door SGS. Het meten van de tevredenheid van 
onze opdrachtgevers staat centraal in ons kwaliteitssysteem. 
Wij evalueren onze projecten met de opdrachtgevers. Ook al 
zijn onze opdrachtgevers zeer tevreden, wij leren constant 
van onze ervaringen en verbeteren onze producten zo nog 
verder.

Ook het ontsluiten van de rekenresultaten 
en de eventueel aangemaakte geluid-
contouren zijn geïntegreerd in de module.

U als opdrachtgever kan zelf bepalen wie 
de data kan bekijken. De afgeschermde 
kaartlagen zijn alleen inzichtelijk voor 
door u geselecteerde gebruikers met een 
eigen inlogcode.
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Contact
Deze nieuwsbrief geeft een indruk van het werkveld en de 
aanpak van dBvision. Wilt u meer informatie? Of wilt u 
gebruik maken van de kwaliteiten van dBvision voor uw 
projecten? Neem dan contact met ons op. 

dBvision 030 2970391
Groenmarktstraat 39 info@dBvision.nl
3521 AV Utrecht www.dBvision.nl
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