
Geluidregister++
Ook afgelopen jaar heeft dBvision de 
functionaliteit van de Geluidregister++ weer 
flink uitgebreid. Een aantal van deze 
uitbreidingen wordt hieronder nader uitgelicht.

Voor de gemeente Haarlemmermeer heeft 
dBvision een tool ontwikkeld in Geluid-
register++ waarmee op elke willekeurige plaats 
binnen deze gemeente de geluidbelastingen 
kunnen worden opgevraagd. Op de aangeklikte 
locatie wordt de geluidbelasting per bron en de 
cumulatieve geluidbelasting weergegeven. De 
tool wordt o.a. gebruikt als hulpmiddel bij een 
eerste haalbaarheidstoets van woning-
bouwplannen.

De plandrempeltool is ontwikkeld om de 
effecten voor de keuze van een plandrempel 
voor het actieplan geluid in beeld te brengen. 
Deze tool stelt u in staat om voor elke bron 
afzonderlijk of voor de cumulatieve waarden de 
geluidgevoelige objecten en stille gebieden in 
één keer op kaart te markeren. Tegelijkertijd 
worden de aantallen objecten, inwoners, 
(ernstig) gehinderden, slaapverstoorden en 
oppervlak van stille gebieden gepresenteerd. 
Met het toekennen van maatregelen heeft u 
daarna direct inzicht in de effecten; visueel en 
kwantitatief.

Geluidregister voor provinciale wegen
Bij de invoering van de Omgevingswet krijgen 
provincies te maken met het systeem van 
Geluidproductieplafonds. Ook zij dienen dan de 
brongegevens van de wegen beschikbaar te 
stellen. Geluidregister++ is voorbereid om deze 
gegevens voor provincies te beheren en te 
ontsluiten.

Ook geïnteresseerd in Geluidregister++? Ga 
naar www.geluidregister.nl en meld u aan voor 
een gratis account.  U kunt ook eigen 
kaartlagen laten opnemen in Geluidregister++. 
Denk bijvoorbeeld aan de achterliggende 
gegevens van een akoestisch onderzoek. Deze 
kaartlagen kunnen we op aanvraag toevoegen. 
De kaartlagen worden afgeschermd: ze zijn 
alleen inzichtelijk voor door u geselecteerde 
gebruikers. Een aantal grote organisaties 
(waaronder Rijkswaterstaat en ProRail) heeft 
inmiddels eigen kaartlagen toegevoegd aan 
Geluidregister++. Meer weten over de 
mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar 
info@geluidregister.nl. Wij sturen u dan een 
vrijblijvende prijsopgave.

Geluidbelastingtool

Plandrempeltool

Geluidregister voor provinciale wegen

De regelgeving voor weg- en railverkeerslawaai is helder: 
hoeveel geluid er aan de gevel mag worden gemaakt, wordt 
bepaald met berekeningen. Toch kunnen er goede redenen zijn 
om bepaalde metingen uit te laten voeren. De regels laten dit in 
bijzondere gevallen toe. Er zijn tal van situaties waar dit voordeel 
oplevert in de vaak lastige geluidprocedures bij uw 
planontwikkeling.

orde als er nieuw materieel of een nieuw 
type spoorbaan wordt toegepast. 
Geluidmetingen kunnen ook uitkomst 
bieden als de dienstregeling wordt 
geïntensiveerd. Meer trams of meer 
treinen betekent meer geluid. Op locaties 
waar de geluidbelasting de norm 
overschrijdt, is een afweging van 
geluidmaatregelen aan de orde. Dat is 
een kostbare en ingrijpende procedure. 
Soms biedt het uitkomst om de actuele 
emissiekentallen van de voertuigen of van 
de spoorbaan vast te stellen. Die 
kentallen uit het Rmg dateren in veel 
gevallen van meer dan 20 jaar geleden, 
waardoor ze achterhaald kunnen zijn. 
Ook zijn er vaak nieuwe combinaties van 
gewijzigd materieel en/of gewijzigde 
baantypes. dBvision adviseerde in 2018 
een vervoersbedrijf dat zijn exploitatie en 
de vervoerswaarde voor de reiziger wilde 
optimaliseren, onder meer door de 
rijsnelheid van de sneltrams te verhogen. 
Na een beoordeling van de uitgangs-
punten, bleek het grote voordelen te 
bieden om de emissiekentallen die voor 
het akoestisch onderzoek nodig zijn 
opnieuw met metingen vast te stellen. 
Onze metingen resulteren in lagere 
emissiekentallen dan die van het Rmg. 
Op deze wijze neemt de omvang van 
geluidprocedure en de kosten van 
geluidmaatregelen aanzienlijk af. 
Met het meten van de brugtoeslag van 
stalen spoorbruggen heeft dBvision de 
afgelopen jaren een grote expertise 

opgebouwd. Door onze meetervaring aan 
meer dan 30 bruggen in de afgelopen 4 
jaar, timmeren wij ook internationaal aan 
de weg. Onze geluidmetingen zijn erop 
gericht om geluidprocedures te faciliteren 
op locaties waar zo’n spoorbrug bepalend 
kan zijn in de maatregelafweging. Met 
een slimme quick-scan kunnen wij 
bepalen of een formele meting van de 
brugtoeslag nodig is. Als blijkt dat het 
treffen van maatregelen aan de brug 

doelmatig is, zetten wij de verschillende 
opties voor u helder op een rij en 
begeleiden en u in het maken van een 
keuze. Vervolgens verzorgen wij het 
ontwerpproces van de maatregelen aan 
de brugconstructie, gericht op het vinden 
van een akoestisch en constructief 
optimale oplossing. 
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Het reken- en meetvoorschrift geluid 
(Rmg) is vooral een rekenvoorschrift. 
Alleen een op de juiste wijze berekende 
waarde mag aan de normen getoetst 
worden. Wat de geluidmeter (of ‘app’) 
aanwijst, is niet relevant. Toch merken we 
in ons advieswerk steeds vaker dat 
geluidmetingen toegevoegde waarde 
hebben voor de infrabeheerder. 
Een bekende toepassing van geluid-
metingen is het meten aan nieuwe stille 
wegdekken. Regelmatig worden nieuwe 
wegdekken toegevoegd aan de lijst op de 
website van Infomil. Dit proces is zo 
ingericht dat het relatief snel doorlopen 
kan worden. Voor geheel nieuwe types 
geluidmaatregelen is het niet zo 
eenvoudig. Denk aan de geluiddiffractor. 
Dat is een innovatieve maatregel 
waarvan de geluidreducerende werking 
nog niet in een formule van de standaard 
rekenmethode is vastgelegd. Daarvoor is 
een aanpassing van het rekenvoorschrift 
nodig, een proces dat grote zorgvuldig-
heid vraagt en draagvlak van belang-
hebbenden nodig heeft. dBvision heeft 
ervaring met dat proces. Voor een 
provinciale infrabeheerder hebben wij 
met metingen vastgesteld wat het effect is 
van een bepaald type geluiddiffractor. En 
vervolgens hebben we geadviseerd over 
de situaties en uitvoeringsvorm waar 
deze maatregel een relevante meer-
waarde kan hebben. 

Bij railverkeer zijn geluidmetingen aan de 

Presentaties van dBvision adviseurs
Wij nodigen u uit voor de onderstaande presentaties tijdens het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit op 
6 en 7 november 2018 in de Expo Hoevelaken.

?Lelystad Airport en cumulatie van geluid Leon Adegeest en Jeroen Kamer
?Stil asfaltbeleid in de vier grote steden Frank Elbers
?Update nieuwe geluidregels Omgevingswet Gilles Janssen en Chris Weevers
?Discussie sessie GPP’s provinciale wegen Fons Peeters e.a.
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Geluidmetingen verkeerslawaai: 
toegevoegde waarde! 

Workshop LFG 2018
dBvision heeft de resultaten van de nieuwe aanpak laagfrequent geluid (LFG) op 5 
april 2018 gedeeld in een landelijke workshop. Deze heeft dBvision samen met 
DCMR en Ardea georganiseerd. De inhoudelijke invulling vanuit de organisatie is 
aangevuld met presentaties door het Erasmus MC, de Omgevingsdienst Groningen 
en de GGD Noord- en Oost-Gelderland. De 30 deelnemers hebben de bijeenkomst 
(gemiddeld) gewaardeerd met een 8. 

Heeft u ook een onderwerp waarvoor de organisatie van een kennisbijeenkomst u 
kan helpen verder te komen? Laat het ons weten. Wij helpen u graag met het 
bedenken van een passende vorm, de invulling van het programma en de 
organisatie daaromheen. 



Elk jaar zijn er op diverse rijkswegen in Nederland 
(dreigende) overschrijdingen van de geluid-
productieplafonds (GPP’s). Voor Rijkswaterstaat 
brengt dat een aanzienlijke onderzoekslast met zich 
mee. Ook het afgelopen jaar hebben we onze klant 
ontzorgd in dit proces. 

moet anticiperen op de noodzaak van de 
toepassing van bronmaatregelen. Zo 
hebben we op de A50 tussen Apeldoorn 
en Zwolle een doorkijk gegeven naar de 
situatie in 2040. Omdat er tegen die tijd 
s lech ts  k le ine  overschr i jd ingen 
aankomen, was het advies om nu hooguit 
o p  e e n  v a n  d e  r i j b a n e n  e e n  
geluidmaatregel te overwegen.

Samen met Rijkswaterstaat kijken we 
tevreden terug op de uitvoering en het 
resultaat van deze projecten.

Tevreden klant

Oplossen GPP-
knelpunten rijkswegen

Verkeerscirculatieplan Heiloo
Heiloo ligt aan de zuidzijde van Alkmaar en heeft 23 duizend inwoners. Heiloo is omgeven door groen 
en heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit. Het staat de komende tijd voor vier grote infrastructurele 
ontwikkelingen.

dBvision, nu óók uw partner op het gebied 
van geluid door luchtvaart!

Afweging maatregelen bij klachten

Stel, u bent bronbeheerder en u wordt geconfronteerd met 
ernstige klachten van verschillende omwonenden over 
(rail)verkeerslawaai, maar er is geen wettelijke verplichting om er 
iets aan te doen en budget is er nauwelijks. Wat kunt u dan nog 
wél doen? 

Geluidreducerend asfalt 
in de vier grote steden

19 december 2017 was de avond waarop het in de Tweede Kamer om één ding 
draaide: Lelystad Airport. Aanleiding daarvoor was het ontdekken van fouten in de 
geluidberekeningen van de milieueffectrapportage (m.e.r.). Minister Van 
Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat deed in het debat de uitspraak: 
‘Als het gaat om een extra validatie door een externe partij? Dan ga ik zoeken of ik 
die kan vinden.’ dBvision werd de partij die deze onafhankelijke extra validatie 
invulde.

Hele keten onder de loep
In samenwerking met het ministerie, het 
NLR, adviesbureaus To70 en Adecs 
Airinfra en de bewonersdelegatie is de 
hele keten van geluidberekeningen onder 
de loep genomen. Alle invoer van bereke-
ningen is gecontroleerd, berekeningen 
zijn nagegaan en effecten zijn geana-
lyseerd. Onze conclusies waren dat de 
actualisatie van de m.e.r. correct zijn 
doorgevoerd. Wel is aan het licht 
gekomen dat een aantal 40 dB(A)-
contouren ontbrak, doordat vliegtuigen 
verondersteld worden allemaal op één 
punt door te stijgen naar grotere 
vlieghoogten. Een veronderstelling die 
volgens de adviesbureaus in de praktijk 
anders uitpakt.

Vraagbaak voor bewonersdelegatie

Advies over handhavingssystematiek

Naast deze rekenkundige analyse waren 
wij ook vraagbaak voor de bewoners-
delegatie. Vragen van hun kant werden 
door ons zorgvuldig beantwoord. 
Antwoorden die hen verder hielpen in het 
begr i jpen van de handhavings-
systematiek bij vliegvelden.

Een vergelijking van die handhavings-
systematiek met de handelswijze bij weg 
en spoor was voor ons aanleiding om het 
ministerie een aantal ongevraagde 
adviezen mee te geven: maak duidelijke 
afspraken met de omgeving over hoe je 
overblijvende geluidruimte verdeelt over 
meer vliegen en minder hinder, en 

handhaaf niet alleen op twee rekenpunten 
op de kop van de baan, maar doe dat ook 
bij woonkernen die verderop langs de 
route liggen.

Deze onafhankelijke positie is door het 
ministerie gewaardeerd en heeft geleid tot 
een extra validatie voor Maastricht 
Aachen Airport en het opstellen van een 
plan van aanpak voor de implementatie 
van een Europese rekenmethode.

Maastricht Aachen Airport en  Doc29

Omwonenden van diverse provinciale 
wegen in Gelderland ervaren hinder van 
het geluid van de weg. Er zijn geen 
aanpassingen aan de weg voorzien, en 
ook is er geen sprake van een wettelijke 
saneringssituatie. Daarom is er geen 
verplichting om maatregelen te treffen. 
Toch wil de provincie Gelderland 
onderzoeken of het redelijk is om 
maatregelen te treffen. dBvision heeft bij 
woonwijken in Wijchen, Wehl en De Steeg 
hiervoor een kosten-baten afweging 
gemaakt van diverse maatregelen. Zowel 
stil asfalt, geluidschermen als de 
geluiddiffractor zijn daarbij onderzocht, 
alsmede een combinatie daarvan. 

Omdat er geen wettelijke grenswaarde is, 
bestaat in dit project de mogelijkheid om 
een bredere beschouwing te doen dan 
toepassing van het DMC voor rijkswegen. 
Zo is het effect van lage schermen nader 
beschouwd: die geven op de maat-
gevende gevels op de hogere bouwlagen 
nauwelijks geluidreductie (en zouden 
daarom direct afvallen volgens het DMC), 
maar zijn wel erg nuttig op de begane 
grond en de tuin. Ook de geluiddiffractor, 
die in het DMC nog niet is opgenomen, is 
voor dit project wel een mogelijke 
maatregel. Deze moet dan wel lokaal 
nuttig en technisch inzetbaar zijn: het 
aantal rijstroken, de ruimte en beplanting 
direct langs de weg, de afstand en hoogte 
van de woningen en het aandeel 
vrachtverkeer moeten passen.

In de vier grote steden van Nederland heeft 45% van de bewoners een geluidbelasting 
van 55 dB (L ) of hoger door wegverkeer. Eén op de zestien bewoners is door deze den

geluidbron ernstig gehinderd. Stedelijk wegverkeer is in de grote steden de 
dominante bron van wegverkeer. Dat blijkt uit berekeningen voor het jaar 2016. 
Geluidreducerend asfalt is voor de steden één van de middelen die ze zelf kunnen 
inzetten om de geluidimpact te beperken. dBvision heeft de gemeenten Den Haag, 
Rotterdam en Amsterdam ondersteund bij het opstellen van het actieplan geluid. 
dBvision heeft daarvoor het beleid ten aanzien van Stille Wegdekken in Den Haag, 
Rotterdam, Utrecht en Amsterdam met elkaar vergeleken. 

Oplossing met meeste waarde 
Uit uw onderzoek ter plaatse blijkt dat de 
situatie bijzonder schrijnend en uniek in 
zijn aard is. Als bronbeheerder draagt u 
zorg voor de omgeving en daarom wilt u 
de omwonenden tegemoetkomen, maar u 
heeft geen idee hoe. In zulke gevallen kan 
de methode Value Engineering uitkomst 
bieden. Met Value Engineering komen de 
belanghebbenden (bijv. omwonenden, 
bronbeheerder, grondeigenaar) geza-
menlijk, in een vaste reeks proces-
stappen, tot een oplossing die voor de 
betrokkenen de meeste waarde heeft en 
die haalbaar is binnen het beschikbare 
(beperkte) budget. 

dBvision heeft ervaring met de inzet van 
Value Engineering rond geluidproblemen. 
Samen met de bronbeheerder bepalen 
we de kaders van de mogelijkheden. De 
volgende stap is het samenstellen van het 
projectteam, waarin naast alle belang-
hebbenden ook onze geluiddeskundigen 
deelnemen. 

In een eerste teamsessie worden alle 
wensen geïnventariseerd en gerang-
schikt. In een tweede sessie worden 
oplossingen bedacht: reguliere maat-
regelen maar ook out-of-the-box maat-
regelen. dBvision berekent de investe-
rings- en onderhoudskosten, en ook de 
akoestische effecten. In een derde sessie 

Begeleiding traject

Out-of-the-box

kennen de betrokkenen aan elke 
op loss ing een waarde toe.  De 
voorkeursvariant, dat is de oplossing met 
de hoogste waarde binnen het budget, 
werken wij uit in een schetsontwerp. 

De vier grote infrastructurele ontwikkelingen zijn:
?Een directe eigen aansluiting met de A9 aan de westzijde van 

Heiloo.
?Een spoorwegonderdoorgang bij de Vennewatersweg.
?De bouw van meer dan 2.000 woningen op diverse locaties. 
?De ontwikkeling van bedrijventerrein Boekelermeer (ruim 14 

hectare groot).

Deze ontwikkelingen hebben een grote invloed op het verkeer 
van, naar en door Heiloo. Een nieuwe aansluiting op de A9 zorgt 
ervoor dat het verkeer van en naar de autosnelweg meer oost-
west gaat rijden dan noord-zuid. Met de spoorweg-
onderdoorgang Vennewatersweg komt er aan de zuidzijde van 
de woonkern een oost-westverbinding die altijd open is. De 
Vennewatersweg wordt dan een aantrekkelijk alternatief van de 
vele gelijkvloerse spoorwegovergangen. Deze zijn gedurende de 
spits vaak gesloten om de 14 treinen per uur tussen Alkmaar en 

Castricum vrij baan te geven. De bouw van 2.000 extra woningen 
en de ontwikkeling van 14 hectare bedrijventerrein zorgen een 
aantal jaren lang voor extra verkeer. 

De gemeente Heiloo heeft in 2018 het verkeersbeleid voor de 
periode 2018-2030 vastgesteld. Daarin staat de visie van de 
gemeente op het verkeer in 2030 en de maatregelen die nodig 
zijn om de visie in de praktijk te realiseren. Onderdeel hiervan is 
een impactstudie voor het aspect geluid. dBvision heeft voor de 
gemeente Heiloo inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn in 
2030. Zowel de absolute geluidbelasting als de toename ten 
opzichte van 2016 zijn in beeld gebracht. Met dit inzicht is voor de 
gemeente duidelijk geworden waar veranderingen in 
verkeersgeluid zullen optreden en hoe groot deze zijn. Dat is 
gebruikt om keuzes te maken over bijvoorbeeld bijsturing van de 
verkeerscirculatie of aanvullende geluidmaatregelen. 
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Trend in vier grote steden: Langere levensduur
In alle vier de grote steden is een duidelijke trend zichtbaar: er 
wordt gekozen voor een geluidreducerend wegdek met een 
langere levensduur. En daarmee wordt vaak gekozen voor een 
lagere geluidreductie. Levensduur, de beschikbaarheid van het 
netwerk én beperking van de gemiddelde jaarlijkse kosten zijn 
daarmee steeds belangrijker in de keuze van een stil wegdek. 
dBvision heeft onderzocht dat het grootste deel van het stedelijk 
Amsterdams netwerk niet geschikt is voor wegdekken zoals 
DGD. Het Amsterdams wegennet bevat veel wegen met 
wringend verkeer en korte afstanden tussen opeenvolgende 
kruisingen. Om het geluid van stedelijk wegverkeer effectiever 
aan te kunnen pakken is het cruciaal om de focus te verleggen 
naar wegdekken die (ten opzichte van DGD’s) beter bestand zijn 
tegen wringend verkeer, een langere levensduur hebben en (ten 
opzichte van DAB) een relevante geluidreductie. Voorbeelden 
hiervan zijn het door Utrecht ontwikkelde Modus of het door 
Gelderland ontwikkelde SMA-NL8 G+. Aanvullend is de aanpak 
van het voertuig relevant door het stimuleren van elektrische 
zware voertuigen en tweewielers  en de stille band. 

Verzorgen inhoud en afstemming

Anticiperen op een driegend knelpunt

Behalve dat  we de doelmat ige 
maatregelen hebben bepaald en de 
diverse rapporten opgesteld, hebben we 
ook de contacten met het Geluidloket en 
Bureau Sanering Verkeerslawaai 
verzorgd. De aanvraag voor GPP-
verhoging is daardoor probleemloos door 
de ‘molen’ gekomen. 

Ook zijn er locaties waar nu geen knelpunt 
is, maar Rijkswaterstaat wel in de 
onderhoudsplanning op lange termijn 

Bovenwettelijke maatregelen 
en Value Engineering

Nieuwe WHO richtlijnen
Op 10 oktober 2018 heeft de WHO nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor 
omgevingslawaai: “Environmental Noise Guidelines”. Het document is 
bedoeld als leidraad voor beleidsmakers. Het geeft de laatste stand van zaken 
met betrekking tot gezondheidseffecten van omgevingslawaai en het bevat 
aanbevelingen voor grenswaarden. dBvision heeft in opdracht van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de diverse aanbevelingen 
beoordeeld in de context van de Nederlandse situatie voor gemeentelijke 
wegen, lokaal spoor en provinciale wegen. Daarvoor is een impactstudie 
uitgevoerd, waarbij de gegevens van de geluidkartering van 2016 zijn 
gebruikt. 

Uit de beoordeling volgt dat de grenswaarde in de WHO-richtlijnen voor 
stedelijke wegen veelal gelijk is aan de huidige grenswaarde. Voor lokaal 
spoor is er een aanscherping van 2 dB en voor provinciale wegen is het deels 
gelijk, maar veelal een versoepeling van 3 dB. Het aantal woningen dat niet 
voldoet aan de WHO-waarde is 3,3 miljoen langs stedelijke wegen, 114 
duizend langs provinciale wegen en 22 duizend langs lokaal spoor. De nieuwe 
inzichten uit de WHO-richtlijnen geven ook dosis-effectrelaties voor ernstig 
gehinderden én (ernstig) slaapverstoorden. Deze wijken af van de relaties die 
zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Voor ernstig gehinderden 
wordt wegverkeer als minder hinderlijk en railverkeer juist als hinderlijker 
beoordeeld dan nu in de Nederlandse wetgeving is vastgelegd. Voor (ernstige) 
slaapverstoring is dat ook zo. Railverkeer wordt in de WHO-richtlijnen voor de 
relevante geluidbelastingen als hinderlijker gezien dan wegverkeer.

Rotterdam

Amsterdam

Dan Haag

Utrecht

In Rotterdam wordt bij het vernieuwen van de verharding 
standaard geluidreducerend asfalt  aangelegd. Maar alleen op 
locaties waar dat technisch mogelijk is én woningen in de buurt 
z i jn.  Tot  voor kort  koos Rotterdam voor Dunne 
Geluidreducerende Deklagen (DGD’s), maar vanwege de 
beperkte levensduur daarvan wordt nu gekozen voor SMA-NL8 
G+. Daarnaast loopt in  Rotterdam een experiment met een 
rubber wegdek. En wil Rotterdam een project starten met een 
stille klinker. 

Amsterdam had al in 1995 beleid om alle stedelijke hoofdwegen 
te voorzien van tweelaags ZOAB. Daar is de stad van 
teruggekomen vanwege problemen met de levensduur. Vanaf 
2004 zijn wegvakken met een totale lengte van 16,7 kilometer 
aangelegd met DGD (type A). De problemen met de levensduur 
zijn minder, maar nog steeds aanwezig. Amsterdam overweegt 
nu om als alternatief daarvoor verder te gaan met wegdekken 
van gemodificeerd SMA-NL8 G+. Deze wegdekken combineren 
een redelijke geluidreductie met een langere levensduur. 

Den Haag legt geluidreducerend asfalt aan voor situaties boven 
de plandrempel van 68 dB Lden. Ook andere wegen worden 
daarvan voorzien behalve in specifieke gevallen. Op dit moment 
zijn 35 wegen voorzien van DGD’s. Veelal type A en in specifieke 
situaties type B. 

In Utrecht is vanaf 2014 de aanleg van geluidreducerend asfalt 
onderdeel van het actieplan geluid. Utrecht heeft in 2017 een 
beslisschema ontwikkeld waarin is vastgelegd wanneer wordt 
gekozen voor DGD type B, SMA-NL8 G+ of het zelf ontwikkelde 
Modus. 

Modus is een met Genicel-was gemodificeerd SMA-NL8 
met kleine wijzigingen in de oorspronkelijke samenstelling. 
Het betreft een steenskeletmengsel met een maximale 
korrelmaat van 8 mm en een ontwerp-holleruimte van 4,0 tot 
4,5%. De deklaag wordt warm geproduceerd en warm 
verwerkt en wordt aangelegd met een dikte van 25 tot 30 
mm.  

SMA-NL 8G+ is een voor geluid geoptimaliseerd SMA-
mengsel. Het betreft een steenmastiekasfaltbeton met een 
vas tge legde  kor re lve rde l ing ,  b i tumengeha l te ,  
verdichtingsgraad en laagdikte die overeenkomen met SMA-
NL8 volgens de RAW-bepalingen. De ontwerp-holleruimte 
bedraagt echter 8%; dit is hoger dan bij standaard SMA.



Herrie rond ballenvangers
Wat bedoeld was als een leuk speelveldje 
voor de kinderen uit de buurt, werd voor 
een omwonende een bron van grote 
ergernis. Wat volgde was een bezwaar 
tegen de omgevingsvergunning van het 
veldje en de aanwezige ballenvangers.
 
Om tegemoet te komen aan de klager 
werd het aanwezige hekwerk vervangen, 
waardoor de ballenvanger veel stiller 
werd. Het bezwaar tegen de omgevings-
vergunning werd afgewezen. De bewoner 
verzocht daarna om handhavend op te 
treden tegen de spelende kinderen op het 
veldje. De gemeente wees ook dit 
verzoek af. De bewoner begon daarna 
een rechtszaak tegen de gemeente. 

Adviseurs van dBvision ondersteunden 
de juristen van de gemeente met 
technisch advies en waren daarvoor ook 
aanwezig bij de hoorzitting.

Maatschappelijk verantwoord

Detachering

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 elektrisch aangedreven. Ons kantoor is 
energiezuinig (bovendien 100% groene stroom) 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. 

Door onze adviseurs via een detachering 
in uw project in te zetten, beschikt u voor 
de door u gewenste periode en met de 
door u gewenste tijdsinzet over een direct 
inzetbare specialist of projectleider op het 
gebied van geluid en luchtkwaliteit.

Daarbij bieden wij zowel medior als 
senior adviseurs aan met als expertise 
geluid, trillingen en/of luchtkwaliteit. 

dBvision heeft veel ervaring met 
detachering en projectleiding bij zowel 
rijksoverheden, gemeenten, omgevings-
diensten  als adviesbureaus. 

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

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

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.

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

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

Wij kunnen u in contact brengen met onze
tevreden opdrachtgevers, zodat u 
overtuigd raakt van onze kwaliteit.
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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

ing. Jeroen Kamer

06 29394762
jeroen.kamer@dBvision.nl 

ir. Frank Elbers

06 29076161
frank.elbers@dBvision.nl

drs. Wiebe van Golde

06 29076166
wiebe.vangolde@dBvision.nl

ir. Stijn van Lier

06 29076159
stijn.vanlier@dBvision.nl

drs. Koen Lammerts van Bueren

06 29076158
koen.lammertsvanbueren@dBvision.nl

ir. Gilles Janssen

06 29076162
gilles.janssen@dBvision.nl

dr. Edwin Verheijen

06 15896341
edwin.verheijen@dBvision.nl

ir. Ruben van Moppes

06 15896349
ruben.vanmoppes@dBvision.nl

ir. Fons Peeters

06 15896350
fons.peeters@dBvision.nl

Philip Hansmann, MSc

06 29076165
philip.hansmann@dBvision.nl

ing. Sander Buitelaar

030 2970391
sander.buitelaar@dBvision.nl
(vanaf 1 december 2018)

ing. Rein van Zuuren

06 29076164
rein.vanzuuren@dBvision.nl

Mark ten Vregelaar, MSc

06 15385100
mark.tenvregelaar@dBvision.nl

Kanteling naar een maatschappelijk probleem?

Het afgelopen jaar hebben wij de 
bevestiging van deze conclusie ervaren: 
er komt meer aandacht voor geluidhinder 
als een maatschappelijk probleem. Zo 
vroeg de gemeente Waddinxveen aan de 
provincie Zuid-Holland om een geluid-
scherm langs een provinciale weg 
achterwege te laten en het geld dat op die 
manier vrijkwam te besteden aan een 
bijdrage in een geluidscherm langs de 
snelweg. Een ongebruikelijke vraag in de 
wereld van geluidnormen en naleving van 
verantwoordelijkheden. Vanuit het 
perspectief van geluidhinder echter een 
heel voor de hand liggende!

In opdracht van de provincie onderzocht 
dBvision de mogelijkheden om de 
ervaren geluidhinder zoveel mogelijk te 
reduceren. Na een inventarisatie van de 
plaatselijke situatie en het simuleren van 

verschillende maatregelen, is het advies 
gegeven een kleiner scherm langs de 
provinciale weg te realiseren, gecombi-
neerd met een nieuw scherm langs de 
snelweg en het verleggen van een 
gemeentelijke weg. Het resultaat is een 
woonwijk waar het prettig wonen is en een 
tevreden provincie en gemeente. Tevreden 
omdat er goed is samengewerkt, omdat er 
een verbetering van de leefkwaliteit wordt 
gerealiseerd en omdat beschikbare 
overheidsgelden optimaal worden besteed.

Bij hinderlocaties langs wegen in Wijchen, 
Rheden en Wehl hebben we gelijksoortige 
vragen gekregen. En ook daar begint het 
met het stellen van de vraag: ‘wat is er 
mogelijk?’ Bent u ook benieuwd naar wat er 
mogelijk is? In overleg met u zoeken we het 
graag uit. Samen zetten we stappen naar 

een nog effectiever geluidbeleid, dat 
geheel in lijn is met de Omgevingswet en 
de mens als vertrekpunt neemt.

Druk of tijdelijk een gat in de bezetting? dBvision geeft tijdelijk ondersteuning in 
de vorm van detachering. U zet onze adviseurs in als onderdeel van uw 
organisatie. U profiteert van de kwaliteiten van dBvision in uw projecten. Ook in 
2017 en 2018 is dBvision bij projecten ingezet. 

In het blad Geluid van  juni 2018 is uitvoerig stil gestaan bij de effectiviteit van het 
geluidbeleid in Nederland in de afgelopen 40 jaar. De effectiviteit is daarbij 
gedefinieerd als de beperking van geluidhinder voor mensen die wonen in de 
omgeving van een belangrijke geluidbron: snelwegen, vliegvelden, spoorlijnen 
en industrieterreinen. De conclusie was over het algemeen dat het geluidbeleid 
effectief is geweest: hoewel het geluidvolume enorm is gestegen, is de ziektelast 
gelijk gebleven. Hoe strookt dat met onze ervaringen? 
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