
Geluid / Son Geluid / Son

194 195

Acoustical Engineering nv

Oudestraat 25
B-2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel +32 (0)15/63.06.90

Brusselsesteenweg 195 
B-9050 LEDEBERG
Tel +32 (0)9/232.22.86

e-mail  info@acoustical-engineering.be
website www.acoustical-engineering.be

Voor al uw geluid- en trillingproblemen,
voor advies, metingen, informatie en service op maat,

neem vrijblijvend contact op met onze diensten!

Omgevingslawaai        Binnenlawaai
 Computersimulatie IMMI 5.0     Trillingshinder
  Milieuvergunningen    Volledig akoestisch onderzoek
   MER-studies   Metingen conform ISO en DIN

Erkende deskundige
Wetten en reglementeringen worden echter tegen een zulk 
hoog tempo gemaakt dat het nuttig is een beroep te doen op 
een erkende deskundige in de discipline geluid en trillingen
teneinde exacte beslissingen te kunnen nemen. 

Geluid meten in de praktijk
Het oplossen van een geluidsprobleem is slechts mogelijk 
nadat de oorzaak van de klacht(en) gevonden is.  Voor het 
meten van het geluid moeten eerst geschikte locaties 
gevonden worden. Daarvoor is eerst een verkennend onder-
zoek nodig. 

Meestal wordt een beperkt akoestisch onderzoek uitgevoerd
door de bevoegde diensten van Aminal. Op basis van dit 
verkennend onderzoek wordt dan een volledig akoestisch 
onderzoek opgelegd. Na overleg met de bevoegde diensten
over de methodologie en de keuze van de meetpunten
worden semi-permanente meetposten, die aan type I 
specificaties voldoen, geïnstalleerd. Daar waar overschrij-
dingen van de vastgestelde grenswaarde worden vastgesteld, 
kunnen maatregelen worden getroffen om ze op te lossen. 
Deze maatregelen worden samengevat in een saneringsplan.  
Teneinde een saneringsplan te kunnen opstellen dienen 
geluidsdrukmetingen uitgevoerd te worden om de akoestisch
relevante geluidsbronnen te inventariseren.  Hiertoe wordt 
het geluidsvermogenniveau van de verschillende geluids-
bronnen bepaald uit geluidsdrukmetingen op een aantal 
punten. De metingen worden uitgevoerd volgens het principe
van de “geconcentreerde bronmethode”. Hiertoe werden 
op korte afstand (1 meter) van de relevante geluidsbronnen 
frequentiële metingen uitgevoerd. Bij openingen wordt in 
het vlak van de opening gemeten. Fouten tengevolge van het 
geometrische en het akoestische nabijheidsveld spelen 
bij deze methode in de praktijk geen rol van betekenis. De 
mogelijke invloed van stoorgeluid is bij deze metingen tot een 
minimum teruggebracht.  De geluidsbelasting van de inrich-
ting wordt dan gesimuleerd met behulp van een computer-
model. Het effect van een geluidsreducerende maatregel op 
een bepaalde bron kan dan onmiddellijk geëvalueerd worden. 
Op deze wijze kan de toestand overal in de omgeving conform 
de grenswaarde uit Vlarem II gebracht worden.

Chris Busschots, erkend MER-deskundige 
geluid & trillingen
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In onze hedendaagse samenleving is het gebruik van 
machines, zowel op de arbeidsplaats als in het huishouden,
ingeburgerd. De machines verlichten de arbeid van de
mensen, maar hebben onder andere als nadeel dat ze
lawaai maken.

Geluid is een merkwaardig fenomeen. De aanwezigheid 
van geluid wordt door sommigen zeer gewaardeerd en kan 
plezierige gevoelens oproepen. Ditzelfde geluid wordt door 
anderen verwenst en kan aanleiding geven tot ernstige 
hinder, stress en klachten.  
De wijze waarop mensen reageren op de aanwezigheid 
van geluid(en) is een subjectief gebeuren; wil je slapen of 
wil je uitgaan, woon je naast een bedrijf of werk je in dat 
bedrijf, rij je zelf met de wagen of woon je langs een drukke 
verkeersweg,… De vraag die we ons dan kunnen stellen is: 
“Wanneer is lawaai hinderlijk?”. 

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden omdat er
vele factoren een rol spelen; niet enkel de geluidssterkte,
maar ook de gevoeligheid van het menselijke oor, de 
frequentie, de tijdsduur, het tijdstip  (dag,  avond  of  nacht),… 
zijn belangrijke factoren.
Het meten van geluid is een objectief gebeuren; de geluids-
sterkte, de frequentie en de periode waarin en waarover
het geluid meetbaar is.  
Getracht wordt dan ook een relatie te vinden tussen het
uitgestraalde geluid (objectief meetbare grootheid) enerzijds 
en de hinder (subjectief gegeven) die dit geluid (lawaai) bij 
de mens veroorzaakt anderzijds.

Wetgeving in België
België is ingedeeld in drie gewesten; Vlaanderen, Wallonië
en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Elk van de drie 
gewesten is afzonderlijk bevoegd voor het beleid inzake 
leefmilieu. Elk gewest heeft dus ook zijn eigen wetgeving.

Wetgeving in Vlaanderen
De wetgeving met betrekking tot geluid is in Vlaanderen
vooral gericht op de bestrijding van industrielawaai en is
opgenomen in de afdeling II van Vlarem II: ‘Voorkoming en
bestrijding van geluidshinder’.

De meest recente versie van dit basisdocument voor 
Vlaanderen is het Vlarem II (Besluit van de Vlaamse 
Regering van 31/07/99).  Voor de bepaling van het toelaatbare 
specifieke geluidsdrukniveau veroorzaakt door een inrichting
zijn 3 criteria van belang.  Vooreerst is er de periode van de 
dag; dag (van 07.00 tot 19.00 uur), avond (van 19.00 tot 22.00 
uur) en nacht (van 22.00 tot 07.00 uur). 
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GELUID, LEUK FEESTJE OF BURENHINDER? 

De strengste waarden gelden voor de nachtperiode, terwijl 
voor de dagperiode minder strenge waarden gelden. Ver-
volgens is er de ligging van de immissiepunten in gebieden 
bepaald in de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen 
en/of andere plannen van aanleg (vastgesteld in uitvoering 
van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en de stedenbouw met
bestemmingsvoorschriften zoals bepaald in het koninklijk 
besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting
en de toepassing van ontwerp-gewestplannen en gewest-
plannen). De strengste waarden gelden voor de landelijke
gebieden, terwijl voor de industriegebieden mindere strenge 
waarden gelden.

Tot slot is er een verschil tussen bestaande en nieuwe 
inrichtingen. Nieuwe inrichtingen dienen aan strengere
richtwaarden te voldoen dan bestaande inrichtingen. In de
wettekst zijn enerzijds milieukwaliteitsdoelstellingen opge-
nomen voor de beoordeling van het omgevingsgeluid.
Anderzijds zijn er richtwaarden voor de beoordeling van
het specifieke geluid van een inrichting. 


