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SAMENVATTING

In het voorjaar van 2001 zijn ten behoeve van Stichting Natuur en Milieu metingen
verricht van het geluidsniveau in een tiental voor rustige recreatie geschikte
natuurgebieden in en om de Randstad. Ook is geteld welk deel van de tijd verstoord
werd door gemotoriseerde bronnen en zijn van deze bronnen geluidsniveaus bepaald.
Tenslotte is geteld welk deel van de tijd mensen ('niet-gemotoriseerde bronnen')
hoorbaar waren.
Het doel was een kwantitatief oordeel te kunnen hebben over de mate waarin deze
gebieden 'stil'  kunnen worden genoemd. In totaal is er gedurende ruim 40 uur gemeten.
Het is daarmee een verkenning van de stilte die men buitenshuis in en bij de Randstad
nog kan vinden.

De onderzochte gebieden komen voor een groot deel overeen met provinciale
stiltegebieden. In Zuid-Holland zijn dat de Krimpenerwaard/Alblasserwaard, Den
Haag–Katwijk, Reeuwijk, Midden-Delfland en Nieuwkoop; in Utrecht Zegveld (grenst
aan Nieuwkoop), Willeskop–Benschop en Hoenkoop–Polsbroek, en Westbroek e.o.; in
Noord-Holland de Amsterdamse Waterleidingduinen. Alleen het recreatiegebied Rotte-
Bergschenhoek bij Rotterdam correspondeert niet met een stiltegebied.

Het blijkt dat in vrijwel alle gebieden vliegtuigen èn auto's hoorbaar zijn, in alle
gebieden vliegtuigen òf auto's. Gemotoriseerde bronnen (vliegtuigen, auto's, brommers,
scooters, motoren, trekkers en boten) zijn op werkdagen gedurende 27% van de tijd
hoorbaar, op zon- en feestdagen gedurende 34% van de tijd. Driekwart daarvan betreft
auto's en vliegtuigen, waarvan de auto's de hoogste geluidsniveaus veroorzaken.
Beschouwd over alle gebieden zijn op de plekken met het minste achtergrondgeluid
voertuigen minder vaak hoorbaar, maar hoort men vliegtuigen wat vaker.
Voetgangers en fietsers worden in de onderzochte gebieden minder vaak gehoord: in het
algemeen minder dan 20% van de tijd.

De stilste plekken liggen in de duinen. Daar liggen de niveaus van het achtergrond-
geluid het laagst en komen de minste en minst luide verstoringen voor. Vergelijkbaar
hiermee of iets minder stil zijn natuur en platteland meer landinwaarts en op enige
afstand van de steden. De minst stille plekken liggen dicht bij grote wateroppervlakken.
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VOORWOORD

In mei en begin juni 2001 zijn door studenten Technische Planologie (zie hun namen in
de bijlage) van de Rijksuniversiteit Groningen metingen verricht van het geluidsniveau
in een tiental voor rustige recreatie geschikte natuurgebieden in en om de Randstad. Het
doel was een enigszins gefundeerd kwantitatief oordeel te kunnen hebben over de mate
waarin deze gebieden 'stil'  kunnen worden genoemd.

De metingen en de analyse per gebied vormden voor de studenten een leerproject en
hadden dus een didactisch doel. Door een systematische aanpak kon echter tegelijkertijd
een maatschappelijk doel worden gerealiseerd door Stichting Natuur en Milieu
gegevens te verschaffen over de sterkte en aard van het geluid in de geselecteerde
gebieden. In dit rapport wordt het totaal van de verzamelde gegevens gepresenteerd en
geanalyseerd.

Dit rapport gaat verder niet in op de didactische en onderwijskundige aspecten van het
project, maar deze legden wel beperkingen op aan de uitvoering. De tijdsduur en de
periode werden bijvoorbeeld bepaald door de plaats en omvang van het project in het
studiejaar; de totale meetduur werd mede bepaald door het aantal beschikbare studenten.
Ook zal vanuit een didactisch standpunt voortdurende herhaling van dezelfde
meethandelingen weinig zinvol zijn (het kost tijd maar voegt niets meer toe aan het
leren) ondanks dat het voor een meer representatief resultaat juist wel zinnig kan zijn.
Daarnaast waren er ook randvoorwaarden van financiële en logistieke aard, maar deze
hebben in feite geen verdere beperkingen opgelegd.
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1. STILTE IN HET LAND

1.1 Wat is stilte ?
Bij geluid kan men een onderscheid maken tussen dat wat in fysische zin geluid wordt
genoemd of dat wat wij mensen als geluid ervaren. In fysische zin wordt geluid
gevormd door luchttrillingen die zich met een karakteristieke snelheid -de
geluidssnelheid-  voortplanten. Voor een mens is geluid dat wat we (kunnen) horen.
'Fysisch'  en 'hoorbaar' geluid vallen vaak wel samen, maar niet altijd. Bijvoorbeeld bij
lage frequenties is er buiten veel fysisch geluid, maar dat is in het algemeen nauwelijks
of niet hoorbaar. Ook geluid van zeer hoge frequenties (bijvoorbeeld van vleermuizen
of van medische echografie) kunnen we niet horen. Anderzijds kunnen mensen bij
tinnitus (oorsuizen) een geluid horen dat fysisch niet aanwezig is.
In dit rapport zal onder geluid worden verstaan het voor mensen met een normaal
gehoor hoorbare geluid. In metingen wordt dat benaderd door de sterkte van het fysisch
aanwezige geluid te bepalen, waarbij echter een filter wordt toegepast dat  overeenkomt
met de menselijke gevoeligheid (deze frequentiegevoeligheid wordt met een
zogenoemde A-weging benaderd). De sterkte van een dergelijk geluid wordt aangeduid
met 'geluidsniveau'. De eenheid daarvan is de A-gewogen decibel of kortweg dB(A).

Als het erg stil is, zoals 's nachts in een stille kamer of op het ongestoorde platteland,
komt dit overeen met een geluidsniveau van ca. 20 dB(A). Op diezelfde plekken is er
overdag al vaak 10 dB(A) méér geluid. In een bibliotheek is het 30 tot 40 dB(A), in een
kantoor 40 tot 60 dB(A). In rustige delen van een stad heerst een niveau van 30 - 50
dB(A), in stadscentra 50 - 70 dB(A). De variaties in het geluid zijn daarbij vrij groot: er
zijn uitschieters van meestal 10 dB(A) of meer, zowel naar boven als naar beneden.

Stilte kan op twee manieren worden opgevat:
1. de afwezigheid van hard geluid;
2. de afwezigheid van lawaai.

Stilte betekent dus niet de afwezigheid van alle geluid, maar is een relatief begrip: er
mag niet 'te veel' geluid zijn. Het teveel kan overigens slaan op de sterkte van het
geluid, maar ook op de tijdsduur dat het waarneembaar is. Lawaai is ongewenst geluid
en daardoor eigenlijk altijd te veel; stilte is de afwezigheid van lawaai.
Zachte natuurlijke geluiden worden door de meeste mensen als stilte ervaren. Geluid
van een ver vliegtuig hoeft voor de één de stilte niet echt te verstoren, maar een ander
zal het, ondanks het lage geluidsniveau, toch als lawaai ervaren. Aanhoudend
overvliegende vliegtuigen zullen de meeste mensen lawaaiig vinden. Ook natuurlijke
harde geluiden, zoals bij een zware storm of donder, kunnen lawaaiig worden gevonden.
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1.2 Meten van lawaai in stilte
Om geluid in een natuurgebied te ordenen naar de mate van stilte of lawaaiigheid
kunnen we het aanwezige geluid op de volgende wijzen ordenen:

• naar het niveau van het natuurlijke geluid;
• naar het niveau van het niet-natuurlijk geluid (lawaai);
• naar de tijd dat het niet-natuurlijk geluid (lawaai) aanwezig is.

Deze drie aspecten zullen in dit onderzoek worden onderzocht door middel van meting.
De niveaus van zowel het geluid in de omgeving als van het lawaai kunnen gemeten
worden met een geluidsmeter, waarbij evenwel de vraag of het omgevingsgeluid of
lawaai betreft ten dele subjectief is. Bij veel omgevingsgeluid en bij niet al te luide
lawaaibronnen is het onderscheid door meting niet altijd eenvoudig vast te stellen.
De tijd dat het lawaai aanwezig is kan men bepalen uit het aantal (passages van)
lawaaibronnen of uit de tijd dat een continue lawaaibron hoorbaar is.

1.3 Berekening van lawaai (in stilte)
De in de vorige paragraaf gegeven manier om de (afwezigheid van) stilte te
kwantificeren is op basis van metingen. Metingen voor dit doel zijn ongebruikelijk,
onder andere omdat de wisselende weersomstandigheden sterk bepalend zijn voor de
hoorbaarheid van (verre) bronnen; er zijn daarom vele metingen nodig om een
representatief beeld te kunnen krijgen. Zolang de metingen niet geautomatiseerd zijn
vergen ze veel personele inspanning en zijn dus duur. Metingen zijn echter altijd
noodzakelijk, tenminste om de resultaten van berekeningen te kunnen controleren.

Het is (in Nederland) gebruikelijker om de geluidsbelasting te berekenen. De hier
voorgestelde meetmethode wijkt alleen al om die reden af van bestaande methoden om
lawaai in stiltegebieden in kaart te brengen. Daarvoor zijn modellen beschikbaar bij het
RIVM en bij TNO-PG.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekent de jaargemiddelde
geluidsbelasting van afzonderlijk het (interlokaal) wegverkeer, het vliegverkeer, het
treinverkeer en de (grote) industrie. Lokale bronnen komen hierin niet voor. Elk
resultaat kan gewogen worden naar de verschillende mate van hinderlijkheid zoals
bewoners die ervaren. 1 De geluidsbelasting in decibel (dB(A)) wordt na correctie voor
de mate van hinderlijkheid uitgedrukt in MKM (Milieu-KwaliteitsMaat), waarna de
afzonderlijke bijdragen kunnen worden opgeteld tot een totale geluidsbelasting. Dit is
dus een jaargemiddelde waarde die de totale hinder voor bewoners (niet: recreanten !)
ten gevolge van grote lawaaibronnen geeft. In figuur 2 (blz. 14) is het resultaat gegeven
voor de Randstad van de situatie in 1996. Voor stiltegebieden wordt wel een waarde van
40 MKM toegepast: een hogere waarde wordt 'te lawaaiig' geacht. In figuur 1 is een
kaart gegeven met de stiltegebieden in Nederland, waarin de delen met een
overschrijding van 40 MKM apart zijn weergegeven.

                                                
1 hinder wordt vrijwel altijd bepaald door wat bewoners ondervinden; voor natuur of recreanten wordt
hinder nooit resp. zelden bepaald
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Het TNO-instituut voor Preventie en Gezondheid (PG) heeft een meer verfijnde
berekeningsmethode, genaamd RURIS. Bij deze methode wordt per etmaal berekend
wat de geluidsbelasting is, rekening houdend met verschillende weersomstandigheden
en met eventuele variaties in de hoeveelheid geluid van lawaaibronnen als die per
etmaal variëren. Het resultaat is een verdeling van dagelijkse geluidsbelastingen over
een jaar. Dit wordt vergeleken met enkele theoretische verdelingen die als meer of
minder strenge streefwaarden kunnen worden beschouwd.

1.4 Overheidsbeleid
Stiltegebieden
Stiltegebieden bestaan in de regelgeving sinds in 1979 de Circulaire Stiltegebieden
verscheen. In deze circulaire
worden eisen geformuleerd
aan de herkomst van het in het
stiltegebied hoorbare geluid.
Geluiden die in het gebied
thuishoren ('gebiedseigen')
mogen hoorbaar zijn, geluiden
die er niet thuishoren
('gebiedsvreemd') moeten nau-
welijks of niet hoorbaar zijn.
Er worden geen eisen of
grenswaarden gesteld in
termen van geluidsniveaus: het
niveau (= de sterkte) van
gebiedsvreemd geluid speelt in
de circulaire geen rol in de
afweging of een gebied 'stil' is
of niet.
De stiltegebieden, aanvanke-
lijk middels de Circulaire
ondergebracht in de Wet
geluidhinder, zijn later
verhuisd naar de Wet milieu-
beheer, waar ze werden
opgenomen als 'milieu-
beschermingsgebieden voor
stilte'. Intussen is het
geluid(hinder)beleid verder in
ontwikkeling, met name
middels het MIG en het NMP.

Figuur 1: stiltegebieden in Nederland (groen); rood:
de gebiedsdelen waar de geluidsbelasting door weg-,
trein-, vliegverkeer en industrie boven 40 MKM ligt
     (bron: VROM, RIVM, TNO)
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MIG
Sinds enige jaren wordt voor lawaai nieuw beleid ontwikkeld onder de naam MIG
(Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid)1. Nieuwe regelgeving zal worden
ondergebracht in de Wet milieubeheer. De basis van dit beleid is de bescherming van de
volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving: 1) de risico’s voor de volks-
gezondheid moeten tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt; 2) er kan dan toch nog
een lager geluidsniveau wenselijk worden geacht, bijvoorbeeld in recreatie- en natuur-
gebieden (MIG 1998, par. 3.1).
De verantwoordelijkheid in dit nieuwe geluidbeleid verschuift in belangrijke mate van
het rijk naar de gemeenten. Het geluidbeleid van provincies zal zich beperken tot
provinciale objecten, waarbij gedacht wordt aan provinciale infrastructuur, regionale
bedrijfsterreinen en aan stiltegebieden (met name genoemd: beschermde natuur-
monumenten, staatsnatuurmonumenten en wetlands) of andere grote natuur- en
recreatiegebieden (par. 4.2.1). Het huidige beleid blijft daarmee voor stiltegebieden
gehandhaafd.
Volgens het MIG kunnen bij de beoordeling van de geluidsbelasting naast
hinderbeleving ook andere criteria een rol spelen. In bijvoorbeeld natuur- of
recreatiegebieden gaat het niet in de eerste plaats om de bescherming van bewoners,
maar om de 'intrinsieke geluidskwaliteit' van het gebied (par. 3.1 en 4.1.1).

NMP4
‘Een wereld en een wil’, het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) van juni 2001
is niet optimistisch over het lawaai in ons land:2

"In Nederland komen, ondanks alle tot nu toe getroffen maatregelen, nog steeds
geluidniveaus voor waarbij de gezondheid van mensen in het geding is of een
onleefbare situatie bestaat. Daarnaast blijkt uit berekeningen van het RIVM dat bij
een ongewijzigd geluidbeleid in 2030 een 15 tot 20% groter deel van het land te
maken zal krijgen met te hoge geluidsniveaus van wegen, spoorwegen en
vliegtuigen. In 40% van de natuurgebieden van de EHS 3 zal het geluidniveau
hoger zijn dan het natuurlijke achtergrondniveau (40 dB(A); nu is dat 30%). Deze
toename van geluidoverlast is zorgelijk. Niet alleen zijn er steeds meer plekken
waar geluid een probleem is, maar het aantal rustige momenten op de dag neemt
ook steeds verder af. ’s Avonds en ’s nachts neemt de geluidbelasting toe,
bijvoorbeeld doordat vrachtwagens en goederentreinen steeds meer naar deze
rustige perioden uitwijken. Op veel plekken in de stad is er geluidhinder. Het
wordt ook steeds moeilijker om in de natuur rust te vinden, terwijl veel mensen
daarom juist natuurgebieden opzoeken." (par. 11.2)

Het NMP4 introduceert daarom een nieuwe benadering voor de geluidsproblematiek:
gebiedsgericht geluidbeleid. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat wat wenselijk of

                                                
1 Modernisering instrumentarium geluidbeleid - een nieuwe sturingsfilosofie voor het toekomstige geluid-
beleid; Ministerie VROM, mei 1998
2 de voor het onderwerp van dit onderzoek meest relevante passages zijn cursief weergegeven
3 EHS = Ecologische HoofdStructuur
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aanvaardbaar is niet voor het hele land hetzelfde hoeft te zijn, maar kan verschillen per
gebied: in stad en platteland of in industrie- en recreatiegebieden hoeft dus niet dezelfde
geluidskwaliteit aanvaard of zelfs nagestreefd te worden. Het NMP4 stelt:

"De uitdaging voor het geluidbeleid is het vergroten van de akoestische kwaliteit
in Nederland door in elk gebied de akoestische kwaliteit te waarborgen die past
bij de functie van het gebied. Akoestische kwaliteit betekent dat de gebiedseigen
geluiden te horen zijn en niet overstemd worden door niet-gebiedseigen geluid.
Ook moet het geluidniveau passen bij het gebied." (par. 11.2)

Het NMP4 wil een "aantrekkelijke leefomgeving temidden van een vitale natuur". De
dagelijkse leefomgeving wordt ervaren als schoon en aantrekkelijk. Dat vereist dat:

"- de kwaliteit van de lucht, de bodem en het water, alsmede de akoestische
kwaliteit passend is voor de functie van een gebied;
- er kwaliteit is door verscheidenheid. Er is een duidelijk contrast tussen stedelijk
gebied en landelijk gebied. Maar ook binnen het stedelijk gebied zijn er
verschillen, bijv. binnenstedelijke stille gebieden versus drukke winkelcentra.
Vanuit de drukke stad ligt rust, stilte en donkerte binnen handbereik door
bijvoorbeeld stadsparken of bij steden gelegen wandel- of bosgebieden. Voor
ieder individu bestaat de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de kwaliteit die
hij of zij wenst. Juist in deze drukke tijd krijgt rust in de vorm van stille gebieden
extra aandacht. In deze gebieden wordt de passende akoestische kwaliteit
gewaarborgd. In gebieden met verschillende functies zijn milieukwaliteitcondities
aanwezig die voldoen aan de voor die functies passende kwaliteit.
Natuurgebieden vervullen bijvoorbeeld een functie voor natuur en biodiversiteit,
maar ook voor de mens; daarom is het er stil. Anderzijds past bijvoorbeeld in een
dynamisch stadshart een kwaliteitsbeeld waar meer drukte mag zijn. Kwetsbare
functies (wonen, natuur) bevinden zich in een klein land als het onze altijd in de
(relatieve) nabijheid van overlast veroorzakende bedrijvigheid en infrastructuur.
De belevingswaarde van gebieden (gelet op het functioneren van deze gebieden)
wordt echter niet nadelig beïnvloed door deze bronnen, door een optimale
onderlinge afstemming van functies." (par. 3.2)

De doelstelling van het geluidbeleid in het NMP4 is het bereiken van een streefbeeld
van akoestische kwaliteit: "het streven is dat in 2030 in alle gebieden een goede
akoestische kwaliteit heerst. De akoestische kwaliteit in de EHS is in 2030 gerealiseerd.
In 2010 is de ambitie dat de akoestische situatie niet is verslechterd ten opzichte van
2000." (par. 11.2)

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening sluit aan op het NMP4:

"Ook de natuur is een kwetsbaar onderdeel van het landschap dat het Rijk wil
beschermen tegen versnippering, overbemesting, verzuring, verstoring en
verdroging. Het beleid voor stiltegebieden sluit hierop aan. [In] Gebieden waar
het nu stil is, moet het stil blijven. Daar komen alleen die geluiden voor die bij het
gebied horen. Vaak zijn dat gebieden die onderdeel uitmaken van de Ecologische
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Hoofdstructuur, maar ook daarbuiten gelegen gebieden kunnen stil zijn. Deze
stille en groene gebieden moeten bereikbaar zijn en ook in de omgeving van
woongebieden te vinden [te] zijn." (paragraaf 5.4.3)

Slot
Uit het in de loop der jaren geformuleerde beleid blijkt dat de overheid aan stilte-
gebieden voorwaarden stelt die betrekking hebben op de herkomst, de 'kwaliteit' van het
geluid. Populair gezegd mag de natuur in stiltegebieden akoestisch haar gang gaan,
maar moet onze mensenmaatschappij er zo min mogelijk te horen zijn. Alleen
menselijke geluiden die er 'thuishoren', zoals een trekker op het platteland, een zaag in
het bos, of stemmen in het riet, worden er wel toelaatbaar geacht. Het moet er voor onze
beleving 'stil' zijn.
In het beleid zijn geen grenzen gesteld in termen van geluidsniveaus. Uiteraard spelen
die impliciet wel een rol: een geluid met een niveau van 20 decibel is zo zacht dat dat
buiten bijna nooit hoorbaar is, terwijl een geluid van 60 decibel vrijwel altijd gehoord
zal worden. Niettegenstaande het beleid steunt de beoordeling van stiltegebieden wel in
belangrijke mate op gemeten of berekende geluidsniveaus veroorzaakt door
lawaaibronnen (zie par. 1.3).
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2 SELECTIE GEBIEDEN EN MEETLOKATIES

2.1 Selectie onderzoeksgebieden
Door W. Berends van Stichting Natuur en Milieu (SNM) is ten behoeve van dit
onderzoek een overzicht gemaakt van gebieden in en bij de Randstad. Het gaat om
natuur- en plattelandsgebieden die geschikt zijn voor rustige recreatie als wandelen,
fietsen en/of vissen. Deze zijn vervolgens beoordeeld aan de hand van de volgende
criteria:

1. buiten de bebouwde kom;
2. afstand tot grote lawaaibronnen (snelwegen, spoorlijnen, vliegvelden, industrie)

zodat daarvan geen belangrijke invloed wordt verwacht;
3. van belang en toegankelijk voor rustige recreatie (wandelen, fietsen, vissen);
4. voldoende landschappelijke waarde;
5. tenminste regionale bekendheid;
6. voldoende omvang.

Uiteindelijk zijn tien gebieden geselecteerd die aan de criteria voldoen. Deze zijn
genoemd in tabel 1 en in figuur 2 op een kaart aangegeven. In de tabel is ook een code
vermeld die verder in dit rapport (bijvoorbeeld in figuur 2) als afkorting voor het gebied
wordt gehanteerd. Verder is in tabel 1 de meest nabije grote plaats vermeld en de
coördinaten van een punt in het gebied om het opzoeken op een topografische kaart te
vergemakkelijken. Met uitzondering van een recreatiegebied bij Rotterdam (RB)
overlappen alle onderzochte gebieden geheel of gedeeltelijk met door de provincies
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht aangewezen stiltegebieden. In tabel 1 zijn daarvan
de namen gegeven.

De kaart in figuur 2 is afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) en toont de berekende geluidsbelasting in 1996 van de Randstad tengevolge
van weg-, rail- en luchtverkeer en van industrie. In de rode gebieden kan men ongeveer
de ligging van de snelwegen, vliegveld Schiphol en de grote steden herkennen; het zijn
de gebieden met een geluidsbelasting groter dan 65 MKM.1 In de gele gebieden ligt de
berekende geluidsbelasting tussen 50 en 65 MKM. De voor ons onderzoek
geselecteerde gebieden liggen in het algemeen in of dichtbij de witte gebieden met een
geluidsbelasting lager dan 50 MKM. De Waterleidingduinen (WD) voldoet daar niet
aan, maar is gekozen om ook een gebied te hebben waar Amsterdam relatief sterk op
gericht is.

2.2 Selectie meetlocaties
In elk gebied zijn in principe negen locaties gekozen waar het geluid is gemeten. Steeds
trokken op één dag twee onderzoekers fietsend door het gebied volgens een vooraf
globaal uitestippelde route. Deze route was zo gekozen dat een goede indruk kon
worden gekregen van het gebied, waarbij de nadruk lag op die delen van het gebied die

                                                
1 de geluidsbelasting is hier uitgedrukt als 'Milieukwaliteitsmaat' (MKM): dit is de jaargemiddelde
geluidsbelasting (equivalent geluidsniveau) waarin een correctie is verwerkt voor de verschillende
hinderlijkheid van verschillende geluidsbronnen
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landschappelijk en voor de recreatieve fietser het meest interessant leken. De meet-
locaties liggen daarom meest aan of nabij rustige weggetjes, fiets- en wandelpaden, en
nooit op punten waar recreanten normaliter niet komen. Meten in de directe nabijheid
van een (lokale) lawaaibron, bijvoorbeeld een stalventilator of trekker, moest worden
vermeden.
De Waterleidingduinen (WD) was het enige gebied dat alleen publiek toegankelijk is
voor wandelaars, niet voor fietsers (de onderzoekers hadden daarvoor echter deze keren
vergunning gekregen).

Tabel 1: overzicht geselecteerde gebieden

code naam gebied nabij …..
coördinaten

topografische
kaart (x - y)

Stiltegebied(en) waar
gebied mee overlapt

BB Berkenwoudse Boezem Gouda 105 - 440 Krimpenerwaard

DL Donkse Laagte Dordrecht 113 - 434 Alblasserwaard

LW Lopikerwaard Woerden 121 - 443

LW1:
Willeskop – Benschop/
Hoenkoop – Polsbroek

LW2: geen

MD Meijendel / Hollands Duin Den Haag 83 - 460 Den Haag – Katwijk

MP Molenpolder Utrecht 134 - 463 Westbroek e.o.

NP Nieuwkoopse Plassen Woerden 115 - 462
Nieuwkoop (ZH) /

Zegveld (Utr)

RB Rotte-Bergschenhoek Rotterdam 96 - 443 geen

RP Reeuwijkse Plassen Gouda 111 - 450 Reeuwijk

SL Schipluiden Delft 81 - 442 Midden-Delfland

WD Waterleidingduinen Haarlem 97 - 484 Amsterdamse
Waterleidingduinen
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Figuur 2: ligging geselecteerde gebieden op kaart met contouren van weg/
rail/luchtverkeers- en industrielawaai; zie toelichting blz. 13 (kaart: RIVM)
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3 MEETMETHODE

3.1 Meetperiode en duur
De metingen zijn verricht in de periode 9 mei tot en met 4 juni 2001. In tabel 2 (blz. 23)
zijn  de precieze data per gebied gegeven. De metingen vonden steeds overdag plaats: in
elk geval tussen 9 en 20 uur, maar meestal tussen 11 en 18 uur. Dit zijn tijden die ook
voor recreatie relevant zijn.
In alle tien gebieden is op een werkdag gemeten. Werkdagen kunnen echter verschillen
van rustdagen (zon- en feestdagen). Op werkdagen is er naar verwachting meer verkeer
en menselijke bedrijvigheid, terwijl men in recreatiegebieden juist op zon- en feest-
dagen meer mensen verwacht. In een aantal gebieden is daarom ook gemeten op een
zondag of feestdag (24 mei = hemelvaartsdag; 4 juni = tweede pinksterdag) om een
eventueel verschil te kunnen bepalen.

Afgezien van het type dag, d.w.z. werkdag (maandag - vrijdag) of zon/feestdag, is de
dag willekeurig gekozen. Wat het weer betreft waren echter twee voorwaarden gesteld:
de wind mocht niet harder dan matig zijn (niet groter dan windkracht 4 of 8 m/s) en
tijdens de meting mocht het niet (voortdurend) regenen. Als door de onderzoekers een
dag was vastgesteld, maar kort daarvoor de weersvoorspelling op relatief veel regen of
harde wind wees, werd een andere dag gekozen.

Elke meting duurde per locatie 10 minuten. Elke meetlocatie werd twee keer bezocht,
waarbij de twee meettijden zo ver mogelijk uiteen lagen. In het algemeen werden de
locaties 's ochtends aangedaan en 's middags in een tweede ronde weer bezocht. In totaal
zou derhalve in elk gebied gedurende tweemaal 10 minuten maal negen locaties = 180
minuten of drie uur gemeten worden. In zes gebieden werd dat op een andere dag
herhaald.

3.2 Gemeten waarden
In paragraaf 1.2 werd aangegeven dat de volgende zaken zouden moeten worden
bepaald:

• de tijd dat niet-natuurlijk geluid aanwezig is.
• het niveau van het niet-natuurlijke geluid.
• het niveau van het natuurlijke omgevingsgeluid.

Deze onderdelen moeten nader worden gepreciseerd. Wat is bijvoorbeeld 'het' niveau
van dat omgevingsgeluid als dat geluid voortdurend in sterkte varieert, zowel binnen
een minuut als over dagen. Is dat de gemiddelde waarde, het maximum, het 'basale'
niveau juist zonder de uitschieters ? Er moeten grootheden worden gezocht die
eenduidig zijn en representatief zijn voor wat men eigenlijk wil weten. De drie
genoemde zaken zijn daarom als volgt geoperationaliseerd.
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Tijdsduur niet-natuurlijke geluiden
De tijd dat niet-natuurlijke geluiden voorkomen is bepaald door per minuut te bepalen
of (en welk) geluid door de onderzoekers met het gehoor is waargenomen. Daarbij is
onderscheid gemaakt naar de volgende bronnen:

1. vliegtuigen
2. treinen
3. auto's
4. brommers, scooters of motorrijwielen
5. trekkers
6. (motor)boten
7. voetgangers
8. fietsers
9. honden

Als binnen 1 minuut meerdere exemplaren van dezelfde bronsoort worden gehoord,
bijvoorbeeld een paar fietsers of twee tegelijk passerende auto's, dan is dat als één
(minuut) geteld. De door bron X verstoorde tijd in een gebied is de som van alle
minuten van alle locaties waarin bron X werd gehoord.
De bronnen 1 - 6 zijn alle mechanische, gemotoriseerde bronnen. Het zijn bronnen die,
wellicht met uitzondering van bronnen 5 en 6, in natuurgebieden niet 'thuis horen' (in
het jargon: 'gebiedsvreemd' of 'niet-gebiedseigen').  In het onderstaande is niet zozeer
gekozen voor een onderscheid ‘al of niet gebiedseigen’, maar voor ‘al of niet
natuurlijk’. Voor de beoordeling van ‘stilte’ is ‘gebiedseigen’ een lastig criterium:
behalve een trekker kan men ook de auto van een boer of boswachter als gebiedseigen
zien, net als voer aanleverende of hout, melk of mest ophalende vrachtwagens. En zijn
stalventilatoren en kettingzagen ook 'gebiedseigen' ? Om deze redenen is hier een
objectief criterium, namelijk al of niet met motor, gekozen. Gemotoriseerd is niet-
natuurlijk.
De bronnen 7 - 9 zijn niet-gemotoriseerd, en men zal ze in mede voor recreatie bedoelde
natuurgebieden wel verwachten ('gebiedseigen').

Geluidsniveau niet-natuurlijke geluiden
Het niveau van niet-natuurlijke geluiden is bepaald door van afzonderlijke passages van
gemotoriseerde bronnen het maximum geluidsniveau Lmax te bepalen. Als dat niveau
hoger is dan het niveau van het (overige) omgevingsgeluid, dan zal men de passage
kunnen horen. Het Lmax is achteraf bepaald uit de registraties van het geluidsniveau per
locatie. Omdat een Lmax alleen betrouwbaar bepaald kon worden als de passage
duidelijk herkend kon worden in de registratie, wordt aldus in feite alleen van de luidere
passages het geluidsniveau bepaald.
Bij een (min of meer) constant aanhoudend geluid, bijvoorbeeld van een snelweg, zijn
er geen afzonderlijke passages meer: het geluid is er steeds. In dat geval is het
gemiddelde geluidsniveau van belang voor de beoordeling van de hoorbaarheid, niet het
niveau van de maxima die daarin af en toe kunnen voorkomen. Het gemiddelde (of:
'equivalente') geluidsniveau wordt aangeduid met Leq.
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Geluidsniveau natuurlijke geluiden
Natuurlijke geluiden kunnen op basis van alleen het geluidsniveau niet altijd worden
onderscheiden van niet-natuurlijke geluiden.
Voor het niveau van het aanwezige geluid wordt het referentieniveau genomen zoals dat
gebruikelijk is in de Nederlandse wet- en regelgeving betreffende geluid. Het
referentieniveau is het geluidsniveau dat gedurende 95% van de tijd wordt overschreden
en wordt wel aangeduid als het L95 (L = Level = engels voor Niveau). Gedurende 5%
van de tijd is het dus stiller dan het L95. Het L95 is daarmee een weergave van het geluid
dat steeds aanwezig is, ook (juist !) in de stille momenten: het 'achtergrondgeluid'.
Het getal 95 is in feite willekeurig: men had ook kunnen kiezen voor bijvoorbeeld het
L90, dus het geluidsniveau dat gedurende 90% van de tijd wordt overschreden, of het L85

of zelfs L83. Wel is belangrijk dat eenzelfde percentage wordt aangehouden, zodat
waarden onderling vergelijkbaar zijn.
Het L95 wordt bepaald op basis van alle geluid binnen de meettijd, dus het natuurlijke
zowel als het niet-natuurlijke. Als een hard geluid slechts korte tijd aanwezig is, dan zal
het weinig of geen invloed hebben op het L95, omdat met het L95 juist de stilste 5% van
de meettijd wordt gezocht. Afzonderlijke passages van auto's en vliegtuigen, maar ook
het fluiten van vogels of geloei van een koe, het 'voorgrondgeluid',  zullen dus weinig of
geen invloed hebben op het L95, mits ze voldoende kort duren ten opzichte van de
meettijd. Met het L95 meet men het achtergrondniveau 'tussen de voorgrondgeluiden
door'.
Anderzijds zal een voortdurend geluid, ook als het zacht is, wel invloed hebben op het
L95: het zal immers de stilte opvullen en dus juist de stilste 5% bepalen. Een snelweg,
een bedrijf of een nabije stad zal dus wel van invloed kunnen zijn op het L95.
Op basis van deze overwegingen kan men dus stellen:
- vogels, passerende auto's, treinen of vliegtuigen (kortdurende geluiden) zijn weinig

of niet van invloed op het L95;
- een redelijk drukke weg, veel vogels (vele kortdurende geluiden) kunnen invloed

hebben op het L95;
- druk vliegverkeer, snelwegen, door wind veroorzaakte geluiden (langdurige

geluiden) kunnen van grote invloed zijn op het L95.

Als men een niet-natuurlijk geluid veelvuldig of constant hoort, dan is te verwachten dat
het L95 door dat geluid wordt bepaald. Als men dat geluid maar gedurende een beperkt
deel van de tijd hoort, dan zal het L95 vooral door natuurlijke bronnen worden bepaald.
Men kan overigens stellen dat als een niet-natuurlijk geluid niet als zodanig herkend
wordt (bijvoorbeeld een verre snelweg die kan lijken op windgeruis), het de natuurlijke
geluiden kennelijk niet verstoort.

Hoorbaarheid van lawaai in natuurlijk omgevingsgeluid
In goede benadering kan men stellen dat een lawaai hoorbaar is als het harder is dan het
omgevingsgeluid, dus als het geluidsniveau van het lawaai groter is dan het niveau van
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het omgevingsgeluid.1 Het niveau van het omgevingsgeluid is echter niet constant,
zodat men dat per moment zou moeten beoordelen. Met het gebruik van het referentie-
niveau of het niveau van het achtergrondgeluid is door de overheid gekozen voor een
statistische benadering van de hoorbaarheid. Men kan dit op afzonderlijke geluiden of
op een continu geluid toepassen:
• als bij passages van voer- of vliegtuigen het Lmax van de passages kleiner is dan het

L95, dan zal men ze in 95% van de gevallen niet kunnen horen.
• als van een snelweg op afstand het Leq van het (constante) geluid kleiner is dan het

L95, dan zal men de weg gedurende 95% van de tijd niet kunnen horen.
Als een ander statistisch niveau wordt gekozen, dan zal dit gevolg hebben voor het
percentage tijd dat het lawaai hoorbaar is. Is bijvoorbeeld het niveau van het lawaai
kleiner dan het L50 van het omgevingsgeluid, dan zal het lawaai gedurende hooguit 50%
van de tijd hoorbaar zijn.

                                                
1 dit geldt bij een overeenkomstig geluidsspectrum; bij geluid van verre bronnen, waarin door absorptie
hoge tonen relatief weinig voorkomen, geldt dit beter dan voor nabije bronnen
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4 WEER TIJDENS ONDERZOEKSPERIODE

Mei 2001 was volgens de Klimatologische Dienst van het KNMI zeer warm, zeer
zonnig en droog. Juni 2001 was een vrij normale zomermaand: een normale
temperatuur, zonnig en gemiddeld over het land droog.
Het navolgende berust op door de KNMI op haar website gegeven informatie; de
grafische maandoverzichten in bijlage B zijn daar direct van afkomstig.

Door een langdurige aanwezigheid van hogedrukgebieden was het in mei 2001
overwegend stabiel en mooi weer. De Bilt had een gemiddelde temperatuur van 14 °C
(normaal: 12 °C). Mei telde 14 warme dagen (normaal: 14), d.w.z. dagen met een
maximum van tenminste 20 °C. Daarvan waren 3 dagen 's zomers (normaal: 2), d.w.z.
met een maximum van tenminste 25 °C.
De zon scheen overdag vrijwel onafgebroken in de tijdvakken 9 - 13 mei en 21 - 25 mei.
Regen viel voornamelijk in de daartussen liggende dagen (14 - 18 mei) als buien met
hier en daar onweer, hagel en windstoten. Op de 17e was er een stormachtige wind met
plaatselijk zware windstoten. Landelijk was de maand met 34 mm neerslag droog. In De
Bilt viel 29 mm (normaal: 61).

Aan het begin van de maand juni was het koel: op 3 juni, 1e Pinksterdag, werd het niet
warmer dan 13 °C. Pas laat in de maand kwam het in De Bilt boven 25 °C.  In De Bilt
waren er 203 uren met zon (normaal: 192). Er kwam een aantal zeer zonnige dagen
voor, geen dagen zonder zon (normaal: 2). Gemiddeld over het land was de maand
droog met 50 mm regen (normaal: 67). 2 juni was echter een natte dag met landelijk 10
mm neerslag.

Wat de windsnelheid betreft was de meetperiode niet bijzonder.  Normaal in mei is in
De Bilt een gemiddelde windsnelheid van 3 m/s (windkracht 2). Tijdens 70% van de tijd
in mei ligt de windsnelheid er tussen 2 en 7 m/s (windkracht 2 - 4), tijdens 20 % van de
tijd beneden 2 m/s (windkracht 0).  Deze waarden komen goed overeen met de
windsnelheid zoals die tijdens de onderzoeksperiode voorkwam op de locaties Cabauw
en Valkenburg (zie bijlage B).
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5 MEETRESULTATEN

De resultaten zullen hieronder worden weergegeven per gebied. Daarbij wordt voor de
gebieden een vaste code gebruikt van twee hoofdletters (steeds twee medeklinkers die in
de naam voorkomen: zie tabel 1 op blz. 14). In een aantal gebieden is op twee
verschillende dagen gemeten: een werkdag en een zon- of feestdag. De resultaten
daarvan worden apart gegeven.
Tijdens de metingen zelf zijn de meetlocaties per gebied aangegeven met een nummer
(1, 2, 3, …), maar in dit rapport zal in het algemeen niet op dat detailniveau worden
ingegaan. Er wordt vanuit gegaan dat de keuze van de meetlocaties voldoende
representatief is voor het gebied, en dat dus een precieze ligging van de meetlocaties
niet van belang is: een andere (representatieve) keuze zou hetzelfde resultaat moeten
opleveren. De detailresultaten per gebied zijn in de afzonderlijke studentenverslagen
beschreven; deze verslagen zijn niet gepubliceerd, maar voor geïnteresseerden wel
beschikbaar. In de bijlage zijn de namen gegeven van de studenten Technische
Planologie die aan dit onderzoek hebben meegewerkt.

5.1 Omstandigheden per gebied
De kaart in figuur 3 geeft de ligging van de afzonderlijke meetlocaties. De meetperiode
viel meestal tussen 10:00 en 18:00 uur, maar altijd tussen 9:00 en 20:00 uur. In het
algemeen is de netto meettijd per gebied 3 uur, gelijkelijk verdeeld over 9 locaties waar
steeds tweemaal tien minuten is gemeten met tussen beide meetperioden geruime tijd,
meestal enkele uren. Periodes met harde wind en periodes met langdurige regen werden
als ongeschikt voor meting uitgesloten.
Niet alles ging echter volgens plan; door treinvertragingen en communicatieproblemen
is op enkele plaatsen minder vaak of op minder locaties gemeten of  (éénmaal) bij
ongewenste omstandigheden. Op de volgende locaties is in afwijking van het meetplan
(zie paragraaf "Meetperiode en duur") gemeten:

• in MD is dinsdag op 8 locaties gemeten, waarvan op 5 slechts éénmaal.
• in RB is op dinsdag op 6 locaties gemeten, waarvan op 1 achtmaal (volgens de

onderzoekers was er geen verschil met andere locaties).
• in MP is op zondag op 7 van de 9 locaties slecht éénmaal gemeten.
• in RP is op zondag op 7 locaties bij een te harde (krachtige) wind gemeten; de

meetwaarden zijn daarom niet bruikbaar voor dit onderzoek.
• de gekozen locaties in/bij de LW behoorden volgens de onderzoekers in feite in

twee verschillende gebieden te worden ingedeeld: de waard zelf en de Lekdijk
aan de zuidrand ervan. De LW is daarom ingedeeld in LW1 (waard) waar op 5
locaties is gemeten, en LW2 (dijk) waar op 4 locaties (namelijk de meest
zuidelijke van dit gebied) is gemeten.

Tabel 2 geeft een overzicht van meettijden en meetomstandigheden, gerangschikt naar
datum van meting. De windsnelheid is de gemiddelde windsnelheid tussen de in tabel 2
gegeven begin- en eindtijd. Deze is bepaald uit door het KNMI verstrekte uurlijkse
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gegevens van de stations Cabauw (bij Lopik) en Valkenburg (bij Leiden). De gegevens
van Valkenburg zijn gebruikt voor  de duingebieden, de gegevens van Cabauw voor de
overige gebieden. Overigens verschillen de gegevens van beide gebieden weinig, zoals
blijkt uit figuur B1 (bijlage B).

Figuur 3: ligging van meetlocaties in gebieden in en om de Randstad;
open vierkanten: meetlocaties op zon/feestdagen;

dichte punten: meetlocaties op werkdagen
 (kaart: Robas Dubbelatlas)
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Tabel 2: gegevens betreffende metingen en weer per gebied
(voor codes gebieden: zie blz. 14; grijs: gemeten op zon/feestdag)

code
gebied

dag datum meetperiode meet-
tijd

aantal
meetlo
caties

windsnelheid
/ kracht

wind-
richting

bewol-
kings-
graad

max.
temp

begin einde min. m/s Beaufort octant gr C

MP wo 9  mei 10:00 18:00 180 9 5,1 2 O 1 24

NP di 15  mei 10:00 17:00 180 9 5,4 2 ZW 8 - 2 20

SL di 15  mei 10:45 17:45 180 9 5,4 2 W 4 - 1 22

LW1 vr 18  mei 10:30 17:00 100 5 6,1 3 NW 4 - 8 20

LW2 vr 18  mei 13:15 19:45 80 4 6,0 3 NW 4 - 8 20

MD di 22  mei 13:00 17:30 110 8 4,9 2 NO 1 21

DL di 22  mei 10:15 17:30 180 9 4,1 2 O 1 23

SL do 24  mei 9:45 17:45 180 9 5,7 2 O 0 25

WD zo 27  mei 10:15 16:00 180 9 6,9 3 ZW 8 16

MD zo 27  mei 10:30 18:00 180 9 7,0 3 ZW 8 20

MP zo 27  mei 12:00 18:00 110 7 6,9 3 WZW 8 18

RB di 29  mei 9:15 14:30 180 6 7,0 3 NW 1 18

BB di 29  mei 10:15 18:00 180 9 7,1 3 W 1 22

WD wo 30  mei 10:00 17:30 180 9 3,4 1 NO 3 17

RP wo 30  mei 10:15 17:45 180 9 2,4 1 WZW 0 - 7 20

RP zo 3  jun 11:00 16:30 - - 9,7 4 ZW 6 13

RB ma 4  jun 11:45 17:45 180 9 5,8 2 NO 4 - 6 15

5.2 Tijdsduur verstoringen door gemotoriseerde bronnen
Tijdens de metingen is bijgehouden hoe vaak een niet-natuurlijke bron hoorbaar was.
Daarbij werd vooraf onderscheid gemaakt naar gemotoriseerde bronnen: vliegtuigen,
treinen en auto's; en ongemotoriseerde: voetgangers en fietsers. De onderzoekers
kwamen zelf met nog drie gemotoriseerde categorieën: trekkers, brommers1 en boten;
en een ongemotoriseerde: honden. De eerste twee daarvan zou men met auto's kunnen
samenvatten onder wegverkeer. De waargenomen boten waren vrijwel allemaal
gemotoriseerde boten, de meeste voor recreatie.
Uit deze waarnemingen kan men afleiden dat de verschillende in het veld waargenomen
categorieën kennelijk ook als zodanig herkenbaar waren en blijken de door de
onderzoekers zelf ingebrachte categorieën opvallend genoeg om te vermelden.

In figuur 5 is het percentage verstoorde minuten weergegeven per gebied (alfabetisch)
en per type dag (werkdagen resp. zon/feestdagen). Elk aantal is bepaald door het aantal

                                                
1 onder 'brommers' worden ook scooters en motorrijwielen begrepen
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waargenomen vermeldingen van één type bron te tellen met een maximum van één per
minuut (dus als binnen een minuut een bepaalde bron vaker voorkwam werd dat toch
als 1 geteld). De minuten met verstoringen per bron zijn vervolgens opgeteld en
berekend als percentage van de totale meettijd per gebied.
Gemiddeld over alle gebieden worden op werkdagen gedurende 27% van de tijd
gemotoriseerde bronnen waargenomen, op zon / feestdagen gedurende 34% van de tijd.
Vliegtuigen en auto's worden op vrijwel alle plekken gehoord. Van de 27% verstoorde
tijd op werkdagen komt het grootste deel (20%) voor rekening van deze bronnen. Op
zon/feestdagen is dat van de 34% verstoorde tijd een vrijwel gelijk aandeel (24%).
In figuur 4 is op een kaart van de Randstad (vergelijk figuur 2) grafisch weergegeven
gedurende welk deel van de tijd van een of beide meetdagen per gebied vliegtuigen,
treinen en wegverkeer (inclusief brommers en trekkers) te horen waren.

5.3 Tijdsduur dat niet-gemotoriseerde bronnen hoorbaar zijn
Voetgangers en fietsers, met eventueel een hond, hoeft men niet te beschouwen als
verstoringen: recreatieve gebieden zijn juist (ook) voor hen bedoeld. Wel zou men
kunnen stellen dat een overheersende aanwezigheid de rust toch kan verstoren. Deze
‘niet-gemotoriseerde bronnen’ worden gedurende 11% van de tijd op werkdagen en
29% van de tijd op zon/feestdagen gehoord. Zonder het op tweede pinksterdag intensief
gebruikte recreatiegebied Rotte-Bergschenhoek (RB) zou dat laatste getal 17% zijn
geweest. Meestal betrof het fietsers, in overeenstemming met het gegeven dat de
locaties in het algemeen met de fiets werden bereikt. Alleen in de Waterleidingduinen
(WD) zijn geen fietsen toegestaan en hadden wandelaars de overhand. Ook in Rotte-
Bergschenhoek waren veel voetgangers, daarbij inbegrepen skaters e.d. In figuur 6 is
een overzicht opgenomen van het aantal waargenomen voetgangers en fietsers, met de
hen eventueel begeleidende honden.
De door voetgangers en fietsers veroorzaakte geluiden waren overigens in het algemeen
weinig luid en daardoor nauwelijks of niet herkenbaar in de registraties van het
geluidsniveau.

5.4 Geluidsniveau verstoringen
Van zoveel mogelijk verstoringen tengevolge van gemotoriseerde bronnen is het
maximale geluidsniveau Lmax bepaald. Dit Lmax komt overeen met het luidste moment
tijdens de passage van een vliegtuig, trein, auto, brommer of trekker. Dat komt in het
algemeen overeen met het geluidsniveau als het vervoermiddel het meest nabij is. Van
deze afzonderlijke waarden is vervolgens het gemiddelde bepaald.1 Deze zijn in tabel 3
gegeven, alfabetisch naar gebied gerangschikt.
Van niet alle verstoringen kon het maximale geluidsniveau worden vastgesteld: als het
geluidsniveau niet hoger is dan de maximale variaties in het overige geluid, dan zal de
verstoring in de meetwaarden niet opvallen. Van de op het gehoor waargenomen
vliegtuigen kon van 47% het geluidsniveau worden bepaald, van de gehoorde auto's
71% (zie laatste rij in tabel 3). De in tabel 3 gegeven gemiddelden zijn daarom niet

                                                
1 het is hier niet van belang de gemiddelde geluidsenergie te vinden, maar een verwachtingswaarde voor
het maximale geluidsniveau: daarom zijn de gemiddelden gewoon rekenkundig, niet energetisch bepaald
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Figuur 4:
aandeel van de
tijd waarin
vliegtuigen,
treinen en
wegverkeer
(auto's, brom-
mers, trekkers)
werden
gehoord (voor
naam gebieden:
zie blz.14)
(kaart: RIVM)

0

20

40

60

80

100

BB DL LW1 LW2 MD MP NP RB RP SL WD

p
e

rc
e

n
ta

g
e

 v
e

rs
to

o
rd

e
 m

in
u

te
n

hond

voetganger

fiets

0

20

40

60

80

100

zo

MD

zo

MP

pi

RB

zo

RP

he

SL

zo

WD

zon / feestdagen

werkdagenFiguur 6:
percentage van
aantal minuten
meettijd dat
niet-gemo-
toriseerde
bronnen
werden
gehoord op
werkdagen en
op zon/
feestdagen
(voor codes
gebieden: zie
blz. 14)

0

20

40

60

80

100

BB DL LW1 LW2 MD MP NP RB RP SL WD

p
e

rc
e

n
ta

g
e

 v
e

rs
to

o
rd

e
 m

in
u

te
n

boot

tractor

brommer

auto

trein

vliegtuig

0

20

40

60

80

100

zo

MD

zo

MP

pi

RB

zo

RP

he

SL

zo

WD

zon / feestdagen

werkdagenFiguur 5:
percentage
van aantal
minuten
meettijd dat
gemotori-
seerde
bronnen
werden
gehoord op
werkdagen en
op zon/
feestdagen
(voor codes
gebieden: zie
blz. 14)



Op zoek naar stilte ….. in de Randstad Natuurkundewinkel RuG

blz. 26

representatief voor alle verstoringen, maar geven een indicatie van de luidere
verstoringen.
In enkele gebieden (SL, MP en RP) was op een aantal locaties een snelweg hoorbaar: er
was dan op de achtergrond verkeerslawaai hoorbaar waarin afzonderlijke autopassages
niet merkbaar zijn. Op deze plaatsen was ook het achtergrondniveau hoger dan verder in
het gebied.

Tabel 3: per gebied gemiddelde waarden van het maximale
geluidsniveau Lmax tengevolge van gemotoriseerde bronnen

(voor codes gebieden: zie blz. 14; grijs: gemeten op zon/feestdag)

  Code gebied
Gemiddeld maximum geluidsniveau

Lmax in dB(A)
vliegtuig trein auto brommer trekker boot

BB 59 59 54 65
DL 59 64 73 77
LW1 60 57 70 67
LW2 69
MD 58 47 79
MD 63 86
MP 62 72
MP 60 58 78 61
NP 61 67 77 78 59
RB 65 65 64 67 53
RB 61 51 66
RP 63 61 70 72 67 55
SL 56 61 59 57 55
SL 56 55 79 53 54 56
WD 50 50
WD 61

Aantal gemeten bronnen 134 15 215 38 38 14
Verhouding tussen gemeten
en met oor  waargenomen

bronnen
0,47 0,54 0,71 0,58 0,61 0,33

Het blijkt dat in de registraties (zie bijvoorbeeld figuur 7) waarneembare vliegtuigen een
maximum geluidsniveau veroorzaken dat gemiddeld per gebied varieert van 50 tot 65
dB(A) (WD resp. RB). Auto’s veroorzaken, gemiddeld per gebied, een maximum
geluidsniveau van 47 tot 86 dB(A) (beide MD !). Bij brommers is de variatie wat
kleiner: 53 tot 79 dB(A), bij trekkers vrijwel hetzelfde: 54 tot 78 dB(A), bij boten
aanmerkelijk kleiner: 53 tot 61 dB(A). De verschillen tussen de gebieden worden vooral
door de hoogst voorkomende waarden bepaald, en deze zijn vooral weer het gevolg van
de verschillende afstanden waarop men de bronnen kan horen: een nabije bron
veroorzaakt een hoog geluidsniveau, een verre een laag niveau. Uiteraard produceert
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een straalvliegtuig aanmerkelijk meer geluid dan een auto, maar een auto kan veel
dichterbij komen dan dat vliegtuig en daardoor een hoger geluidsniveau veroorzaken.
De variatie per type bron in tabel 3 is dus, simpel gesteld, primair een weerspiegeling
van de variatie in afstand waarop men die bron hoort.

5.5 Niveaus van het achtergrondgeluid
Het niveau van het achtergrondgeluid is het geluidsniveau dat de grens vormt tussen de
stilste 5% van de tijd en alle overige (95%), luidruchtiger momenten. Dit L95 is per 10
minuten meettijd per locatie bepaald uit de per seconde (dus ca. 600 maal) gemeten
geluidsniveaus. Voor het hele gebied is het L95 bepaald uit alle meetwaarden, dus in het
algemeen over een meettijd van 180 minuten = 3 uur, d.w.z. uit ruim 10000
meetwaarden.

In figuur 7 is een registratie gegeven van het geluidsniveau in de Nieuwkoopse Plassen.
In de bovenste serie zijn de per seconde gemeten geluidsniveaus op de negen
opeenvolgende meetlocaties achter elkaar gezet, dus met weglating van de
tussengelegen tijd, voor de metingen in de ochtenduren (ca. 10 - 13 uur). De onderste
serie geeft in dezelfde volgorde de meetwaarden voor de middaguren (ca. 14 - 17 uur).

Figuur 7: per seconde gemeten geluidsniveaus in dB(A) bij de Nieuwkoopse
Plassen. Verticale strepen scheiden metingen van elk ca. 10 minuten op

meetlocaties 1 t/m 9 (onder en boven in dezelfde volgorde).
Bovenin is aangegeven waardoor het geluidsniveau op dat moment verhoogd is:

V=vliegtuig, v=vogel, a=auto, br =brommer, b=boot, t=trekker, f=fiets
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In figuur 8 is per gebied het achtergrondniveau L95 gegeven (zie ook tabel 4 op blz. 32).
Tevens zijn daarbij nog een aantal andere waarden gegeven waaronder de mediane
waarde L50; dat is die waarde die de 50% laagste waarden van het geluidsniveau van de
50% hoogste scheidt. Ook zijn het L15 en L85 gegeven; 70% van alle meetwaarden in
een gebied liggen in de band tussen het L15 en L85. De 15% hoogst gemeten geluids-
niveaus liggen boven het L15. Deze waarden geven aldus een indruk van de spreiding
van de meetwaarden per gebied.

Figuur 8: L95 en andere percentiele geluidsniveaus in alle gebieden
op werkdagen (boven) en zon- en feestdagen (onder)

 (voor codes gebieden: zie blz. 14)

Uit figuur 8 blijkt dat tussen de verschillende gebieden het achtergrondniveau L95

varieert van 29 tot 43 dB(A). 1 Waarden van 35 dB(A) of lager worden op werkdagen
bereikt in de gebieden Donkse Laagte (DL), Meyendel (MD), Nieuwkoopse Plassen
(NP), Reeuwijkse Plassen (RP), Schipluiden (SL) en Waterleidingduinen (WD), op
zon/feestdagen in Schipluiden (SL). In MD en WD (werkdagen) en in SL (feestdag) zijn
ook de waarden van het L15, dus het niveau dat door het omgevingsgeluid gedurende
slechts 15% van de tijd wordt overschreden, relatief het laagst (ca. 45 dB(A)). Deze
laagste waarden kwamen alle voor tijdens perioden met zwakke wind.

                                                
1 in Zegveld, vlakbij het zuidelijkste meetlocatie bij de Nieuwkoopse Plassen, is door het RIVM langdurig
gemeten (13 juni tot 2 oktober 2000; zie RIVM-rapport 725201203 "Monitor resultaten Geluid 2000"); er
werd per etmaal een L90 (dat iets hoger, maar vrijwel gelijk zal zijn aan het L95) gevonden dat meestal
tussen 40 tot 45 dB(A) lag, nooit beneden 38 dB(A); dat is aanmerkelijk  hoger dan de in dit onderzoek
gevonden waarde van L90 = 37 dB(A), ondanks dat door het RIVM ook tijdens de (stillere) nacht is
gemeten. Mede gezien de geringe variatie van de waarden van het etmaal-L90 lijkt het niet onmogelijk dat
de metingen op de door RIVM gekozen plek beinvloed werden door een constante geluidsbron in de
nabije omgeving.
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De verschillende statistische niveaus zoals gegeven in figuur 8 blijken vrij sterk samen
te hangen. Het L85, L50 en L15 nemen, in steeds wat mindere mate, toe met het L95; de
samenhang wordt in deze volgorde (L85, L50, L15) echter geleidelijk minder.1

                                                
1 het L85 neemt, als men het verband over alle gebieden en dagen beschouwt,  met 0,9 dB toe als het L85

met 1 dB toeneemt; de correlatiecoëfficiënt van deze relatie  is R = 0,99; bij het L50 is dat: 0,7 dB en R=
0,91; bij het L15: 0,5 dB en R = 0,62.



Op zoek naar stilte ….. in de Randstad Natuurkundewinkel RuG

blz. 30

6 WAAR IS HET STIL ?

Het niveau van het achtergrondgeluid wordt beïnvloed door vele factoren, zoals
windsnelheid en windrichting, tijd van de dag (dag/nacht, ochtendspits) en jaar
(seizoen), type omgeving (open land, bos, water), en de langdurige aanwezigheid van
geluidsbronnen in de omgeving.
Een aantal factoren is in dit onderzoek vooraf bepaald, waardoor type gebied
(recreatieve natuurgebieden in Randstad), tijd van het jaar (mei) en tijd van de dag
(overdag na ochtendspits) vaststaan.

6.1 Invloed wind op het achtergrondniveau
De windrichting kan van belang zijn als een bron met tegenwind niét, maar met
meewind wèl hoorbaar is. In enkele gebieden was dit effect merkbaar, met name als een
snelweg met meewind wel, met tegenwind niet werd waargenomen. In het kader van dit
onderzoek kon de invloed van de windrichting echter niet nader worden onderzocht.

De windsnelheid is van grote invloed omdat vooral de door de wind veroorzaakte
bewegingen van de vegetatie het natuurlijke achtergrondgeluid (L95) bepalen. Bij
windstilte en zwakke wind ligt het niveau van het natuurlijke achtergrondgeluid in
Nederland overdag rond de 30 dB(A), zoals blijkt uit onderzoek in diverse omgevingen
in Nederland. Bij matige en krachtige wind gaat een toename van de windsnelheid met
1 m/s gepaard met een toename van het achtergrondniveau van ongeveer 2 dB(A); per
Beaufort (windkracht) is dat ongeveer 6 dB(A).
In figuur 9 is van drie omgevingen de ontwikkeling van het niveau van het natuurlijk
achtergrondgeluid met de windkracht gegeven zoals die overdag over een relatief lange
periode (ca. 1 maand) werd gevonden. 1 Bij metingen in de Wieringerwaard (WW) stond
de microfoon in de luwte, enkele meters voor de kopgevel van een grote schuur van een
vrijstaande boerderij. Bij metingen in de Noordoostpolder (NOP) stond de microfoon
enigszins beschut halverwege het dak van een alleenstaand rijtje woningen op het
platteland. In de Horsterwold tenslotte stond de microfoon onbeschut in het open veld.2

Overigens stond de microfoon in alle gevallen in min of meer open veld, afgezien van
enkele woningen of een boerderij (WW, NOP), en waren er binnen 100 meter enige
bomen aanwezig. In de Horsterwold stond de microfoon overigens op ongeveer
'oorhoogte' (2 meter), op de andere plekken op ongeveer 4,5 meter. Uit de onderzoeken
blijkt dat de meethoogte geen grote invloed heeft op het gemeten geluidsniveau.

In figuur 9 zijn tevens de in dit onderzoek bepaalde achtergrondniveaus van de
verschillende gebieden weergegeven. Deze gebieden variëren van deels bosachtig, dus
redelijk beschut, tot grotendeels open, dus onbeschut. De meetwaarden blijken
inderdaad grotendeels te liggen in het gebied in de grafiek tussen de lijnen 'enigszins

                                                
1 de gegevens komen uit onderzoeken van de Natuurkundewinkel RuG in de serie "Karakterisering van
het omgevingsgeluid", nl. “Metingen in het Horsterwold” (1999), “Metingen nabij een woning te Rutten”
(1999) en “Metingen in de Wieringerwaard” (2000).
2 in alle gevallen was de microfoon wel voorzien van een windbol.
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beschut' tot 'onbeschut'. Het bij krachtige wind gevonden achtergrondniveau bij de
Reeuwijkse Plassen blijkt redelijk overeen te komen met wat men zou verwachten in
onbeschut open gebied, maar tevens blijkt hoezeer hier het geluidsniveau wordt bepaald
door de wind, waardoor andere geluiden al gauw overstemd zullen raken. De
meetwaarden van deze dag zijn in de verdere analyse dan ook niet meegenomen.

        0   |      1     |         2         |           3           |            4            |             5             |
      windkracht  (Bf)

Figuur 9: ontwikkeling van het achtergrondniveau L95 met de windsnelheid en
-kracht op drie plaatsen met verschillende mate van openheid of beschutting;
ingetekende punten zijn de in dit onderzoek gemeten achtergrondniveaus per

gebied en per meetdag (l = werkdag; m = zon/feestdag)
(voor codes gebieden: zie blz. 14)

Het zal duidelijk zijn dat bij lage windsnelheid een verstoring van relatief laag
geluidsniveau nog wel kan worden waargenomen, terwijl diezelfde verstoring bij hoge
windsnelheid niet meer waarneembaar is, maar gemaskeerd wordt, ‘verdrinkt’ in het
luidere omgevingsgeluid. Bij toenemende windsnelheid kunnen dus in feite
verstoringen steeds minder worden waargenomen.
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6.2 Variaties binnen de gebieden
Van elk gebied is eerder het achtergrondniveau gegeven dat waarden had van 29 tot 42
dB(A) (zie figuur 8 of 9 en ook tabel 4). Binnen de gebieden treden er echter ook nog
variaties op: het achtergrondniveau is niet op elke locaties hetzelfde. Binnen een gebied
is het achtergrondniveau op de stilste locatie 8 tot 16 dB(A) lager dan op de meest
rumoerige locatie. In tabel 4 is een overzicht gegeven van de voorkomende
achtergrondniveaus op de (per gebied) drie stilste en drie rumoerigste locaties en de
locaties daar tussenin. Het L95 van het hele gebied blijkt vooral bepaald te worden door
de stillere, niet door de rumoeriger locaties. Tabel 4 is gerangschikt naar de oplopende
waarden van het L95 van de stilste locaties.
Op de locaties met de hoogste waarden van het L95 liggen de achtergrondniveaus
tenminste 2 tot 10 dB (gemiddeld 6 dB) boven de locatie met het laagste achtergrond-
niveau. Bij de tussenliggende locaties is dat 0 tot 9 dB (gemiddeld 4 dB).

Tabel 4: achtergrondniveau L95 per gebied, en van (steeds eenderde van)
de locaties met resp. het laagste, intermediaire en hoogste L95

(voor codes gebieden: zie blz. 14; grijs: gemeten op zon/feestdag)

code
gebied

L95 in gebied
in dB(A)

L95 op locaties in dB(A)
   laagste          midden      hoogste

WD 29 26 - 31 30 – 34 28 - 35

RP 34 29 - 35 36 – 41 39 - 45

SL 34 29 - 36 33 – 39 38 - 44

MD 34 30 - 35 35 38 - 40

SL 35 30 - 35 33 – 38 38 - 42

BB 36 30 - 37 36 – 40 39 - 43

LW1 39 30 - 39 39 – 43 39 - 46

NP 35 32 - 40 35 – 41 39 - 43

DL 35 34 - 36 34 – 40 38 - 49

WD 38 34 - 41 38 – 41 39 - 43

RB 39 36 - 43 39 – 43 43 - 46

LW2 42 37 - 42 39 – 43 46

MP 40 38 - 42 40 – 43 42 - 48

MD 42 38 - 42 41 – 44 44 - 46

MP 41 40 - 41 41 – 42 43 - 46

RB 43 40 - 42 42 – 43 44 - 45

De locaties met het laagste L95 zijn gevonden door per gebied de drie locaties te nemen
met het laagste (over de ochtend en middag gemiddelde) L95. Het zelfde is gedaan voor
de drie locaties met het hoogste (gemiddelde) L95. De overblijvende drie locaties
vormen de tussenliggende of 'midden'-categorie. In die gevallen dat op minder dan
negen locaties is gemeten is voor elke categorie eenderde van het aantal locaties
genomen.
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Men zou kunnen verwachten dat op de locaties met de laagste achtergrondniveaus ook
de minste verstoringen voorkomen, op de locaties met de hoogste niveaus de meeste
verstoringen. In tabel 5 is, gesommeerd over alle gebieden, 1  het aantal verstoorde
minuten per categorie gegeven. De categorieën locaties met de laagste, tussengelegen en
hoogste waarden van het L95 vertegenwoordigen in totaal elk ca. 14 uur meettijd (nl.
resp. 86, 84 en 86 perioden van 10 minuten).

Tabel 5: aantal verstoorde minuten (op totaal van 2560) op locaties met de
laagste, intermediaire en hoogste waarden van het achtergrondniveau L95

         Verstoord door:

Aantal verstoorde
minuten

vlieg-
tuig

trein auto brom
mer

trekker boot totaal
gemotori-

seerde
bronnen

fiets voet
ganger

Hond

op locaties met
laagste L95

105 10 62 18 18 3 216 84 64 4

op locaties met
tussengelegen L95

98 10 118 24 33 11 294 77 44 10

op locaties met
hoogste L95

87 8 126 26 12 30 291 104 62 11

Op de locaties met het laagste L95 blijkt uit tabel 5 inderdaad dat het aantal verstoorde
minuten door auto's, brommers en boten en door het totaal aan gemotoriseerde bronnen
het laagste is (namelijk minder dan het met eenderde deel van de tijd evenredige
eenderde deel van het aantal verstoringen). Op locaties met het hoogste L95 is het aantal
verstoorde minuten bij deze bronnen het hoogst. Bij vliegtuigen vindt men echter een
omgekeerd verband. Bij de overige bronnen (treinen, trekkers) is er geen duidelijk
verband.
Op de 'stillere' locaties (laag L95) hoort men dus minder vaak brommers en boten,
duidelijk minder vaak auto's, maar iets vaker vliegtuigen. Op de rumoeriger locaties
(hoog L95) hoort men vaker auto's, brommers en boten, maar iets minder vaak
vliegtuigen. Het L95 hangt dus samen met de hoeveelheid weg- en waterverkeer: hoe
meer verkeer, hoe hoger het L95. Een verklaring hiervoor kan zijn dat, waar men dit
verkeer hoort, er in de omgeving nog meer verkeer is (en andere menselijke activiteiten)
dat men niet meer afzonderlijk hoort maar dat wel bijdraagt aan het achtergrondgeluid.
Op stillere locaties worden daarentegen juist meer vliegtuigen gehoord. Een verklaring
daarvoor kan zijn dat minder omgevingsgeluid in feite de drempel voor horen verlaagt:
vliegtuigen die op rumoeriger plekken net niet meer hoorbaar zijn kunnen op een stillere
plek wel gehoord worden. Ook is vliegtuiggeluid veel meer gespreid over de Randstad
dan dat bij wegverkeer het geval is, zodat het op meer plaatsen een (meer of minder
luid) onderdeel is van het omgevingsgeluid. Deze verklaring wordt ondersteund door
een ander gegeven: het per gebied gemiddelde passageniveau van vliegtuigen (tabel 3)
hangt sterk samen met het achtergrondniveau per gebied. Als het stiller is, hoort men
ook minder luide vliegtuigen, waardoor het gemiddelde per vliegtuig daalt.

                                                
1 de aantallen per gebied zijn te klein om een dergelijke verdeling per gebied zinvol te maken
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Het verband tussen het achtergrondniveau en het aantal verstoringen verdwijnt als we de
gebieden als geheel beschouwen: er is geen samenhang tussen het L95 per gebied en het
percentage van de tijd dat gemotoriseerde bronnen in dat gebied hoorbaar zijn. 1 Dit kan
al verklaard worden doordat hier geen sprake is van een correcte vergelijking: het bij
elkaar tellen van de stillere zowel als de rumoeriger locaties geeft een beeld van het
aantal verstoringen in het hele gebied, terwijl het L95 een afspiegeling is van vooral de
stilste locaties in dat gebied.

6.3 De stilste gebieden
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat 'stilte' geen eenduidig meetbaar
begrip is. Het is een kwaliteit die men kan beschrijven met: niet te veel geluid, geen
langdurig lawaai, geen hard lawaai. Deze aspecten zijn meetbaar gemaakt door ze te
definiëren middels resp. het L95, het percentage door lawaai verstoorde tijd, en het Lmax

van het lawaai. Om de verschillende onderzoeksgebieden te karakteriseren kan men
deze drie aspecten ordenen naar grootte (bijvoorbeeld oplopend percentage verstoorde
tijd) of ze in klassen indelen (bijvoorbeeld 'laag' of 'hoog' achtergrondniveau).
Hieronder is gekozen voor een indeling per aspect, in drie categorieën die steeds
verwijzen naar 'stil', 'middelmatig' en 'lawaaiig'. De gebruikte criteria zijn: 2

1. het achtergrondgeluidsniveau L95 zonder meer;
2. het achtergrondniveau met aftrek van de invloed van de wind; hiervoor wordt het

niveau bij enige beschutting (23 + 2,2•windsnelheid; dit komt overeen met het
rechte deel van de lijn 'enigszins beschut' in figuur 9) als basisniveau gebruikt;

3. het percentage tijd dat gemotoriseerde bronnen hoorbaar zijn;
4. het gemiddelde maximale geluidsniveau van vliegtuigen en auto's (de meest

voorkomende gemotoriseerde bronnen);
5. het percentage tijd dat niet-gemotoriseerde bronnen hoorbaar zijn.
In tabel 6 is aangegeven hoe deze criteria precies zijn gedefinieerd en wat de grenzen
tussen de categorieën zijn. De keuze van de getalwaarden berust vooral op een redelijke
driedeling per categorie; de getalwaarden zelf zijn (binnen grenzen) willekeurig.

Met deze criteria kan men nu de gebieden indelen op de onderscheiden aspecten. Van
de eerste twee criteria dient men er één te kiezen: in de eerste is de invloed van het door
de wind opgewekte (natuurlijke) omgevingsgeluid niet verwerkt, in de tweede wel. Het
eerste criterium kan men eigenlijk alleen zinvol gebruiken als het niveau van het
omgevingsgeluid bij dezelfde windkracht is bepaald. Het eerste criterium (alleen L95) is
daarom hier verder niet gebruikt, wel het tweede ‘windgecorrigeerde’ L95. Tabel 7 geeft
een overzicht, waarbij + duidt op relatieve stilte ('stil' in tabel 6) en - op relatieve
afwezigheid van stilte ('lawaaiig'), met 0 daartussenin. De gebieden in tabel 7 zijn zo
geordend dat de op de drie aspecten b, c en d hoogst scorende gebieden zoveel mogelijk
bovenaan, de laagst scorende onderaan staan.

                                                
1  uitzetten van deze variabelen levert geen correlatie van betekenis.
2 een bruikbaar criterium voor verstoring zou ook kunnen zijn de hoeveelheid geluid van gemotoriseerde
bronnen, met de gemeten variabelen te benaderen door Lmax•percentage verstoorde tijd, te sommeren over
alle bronnen; deze maat correspondeert met het Leq van de lawaaibronnen
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Tabel 6: definitie van criteria waarmee verschillende aspecten
naar meer of minder stil zijn ingedeeld

Aspect
'stil'

+
'middelmatig'

0
'lawaaiig'

-

1. L95 minder dan 35 dB(A) meer dan 39 dB(A)

2. L95 met windcorrectie
minder dan

 24 + 2,2•vwind   dB(A)
meer dan

27 + 2,2•vwind   dB(A)

3. door gemotoriseerde
bronnen verstoorde tijd

minder dan 20% van
minuten meettijd

meer dan 40% van
minuten meettijd

4. luidheid verstoringen
gemiddeld Lmax van

vliegtuigen èn auto’s
niet meer dan 60 dB(A)

gemiddeld Lmax van
vliegtuigen òf auto's
meer dan 65 dB(A)

5. tijd waarin niet-gemotori-
seerde bronnen hoorbaar zijn

minder dan 20% van
minuten meettijd

alle
tussengelegen

waarden

meer dan 40% van
minuten meettijd

Tabel 7: beoordeling op 'stilte'-criteria van de onderzoeksgebieden
+ = relatief stil; - = relatief weinig stil; 0 = tussengelegen

(voor codes gebieden: zie blz. 14; grijs: gemeten op zon/feestdag)
criterium

   a             b                  c                        d                        e
code
gebied

L95 van
gebied
in dB(A)

L95 L95 -wind

door
gemotoriseerde

bronnen
verstoorde tijd

Luidheid van
vliegtuigen
en auto's

tijd dat niet-
gemotoriseerde

bronnen
hoorbaar zijn

WD 29 + + + + +

MD 34 + + + + +

BB 34 + + 0 + +

SL 34 + + 0 0 +

WD 38 0 + 0 0 +

RB 39 0 + 0 0 -

LW1 39 0 0 0 + +

MP 40 - 0 0 + -

DL 35 + 0 0 0 +

MD 42 - 0 + - 0

RB 43 - - 0 + +

SL 35 0 + - - +

NP 35 0 + - - +

MP 40 - - + - +

RP 34 + - - - +

LW2 42 - - - - +
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Als de verschillende aspecten (b, c en d van tabel 7) een gelijk gewicht zouden krijgen,
en als men de uitkomsten bij twee meetdagen eenvoudig middelt, dan blijken de
duingebieden (MD en WD) het hoogst te scoren, d.w.z. op alle criteria het 'stilst' te zijn.
Dat geldt vooral op werkdagen, minder op zondagen. De stilte wordt daar bijna alleen
door vliegtuigen verstoord.
Vervolgens blijken landinwaarts de gebieden tussen Ouderkerk aan de IJssel en Gouda
(BB), tussen Schiedam en Delft (SL), langs de Rotte bij Rotterdam (RB), boven
Dordrecht (DL) en de Lopikerwaard (LW1) de stilste gebieden te zijn. Bij Schipluiden
was het zondags wat rumoeriger door verkeer dan op dinsdag. In Rotte-Bergschenhoek
was het juist op eerste pinksterdag minder rumoerig, maar waren er zoveel recreanten
dat het gebied op dat moment moeilijk rustig kan worden genoemd. In deze gebieden
komen meer gemotoriseerde bronnen voor dan in de duinen en zijn auto’s en/of
vliegtuigen gemiddeld genomen wat lawaaiiger.
Het minst stil zijn gebieden dicht bij grote watervlakken: de plassen bij Utrecht (MP),
de Reeuwijkse Plassen bij Gouda (RP), de Nieuwkoopse Plassen (NP) en de Lek
(LW2). Het is mogelijk dat de windopbouw bij grote watervlakken zodanig is dat de
wind voor meer rumoer zorgt.1 Er zijn echter ook meer verstoringen hoorbaar. Mogelijk
zijn gebieden bij water minder stil doordat geluid goed reflecteert tegen water; het
wordt dus niet geabsorbeerd zoals dat boven land wel gebeurt.

Men kan de verschillende aspecten uiteraard ook anders wegen. De volgorde van de
criteria in tabel 7 suggereert een mogelijke volgorde van belang. Een verhoging van het
achtergrondniveau en de door gemotoriseerde bronnen verstoorde tijd zijn de meest
directe maten van verstoring, waarna de luidheid van de verstoringen wellicht relatief
minder van belang is. De tijd dat voetgangers en fietsers (niet-gemotoriseerde bronnen)
hoorbaar zijn zou men geheel uit de beoordeling kunnen weglaten, omdat men deze kan
beschouwen als eigen aan het gebied. Met de aldus gesuggereerde weging van criteria
zou toch de hierboven gegeven indeling naar mate van stilte niet veranderen.

                                                
1 bij een kleinere ruwheidslengte zal, bij gelijke windsnelheid op 10 m referentiehoogte, de windsnelheid
dicht bij de grond (en dus ook bij de door de wind bewogen vegetatie) hoger zijn
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7 CONCLUSIES

In dit onderzoek is door een aantal student-onderzoekers in gebieden in de Randstad een
aantal aspecten van de stilte gemeten: de sterkte van het achtergrondgeluid, de
geluidssterkte van meetbare passages van gemotoriseerde bronnen, en het aandeel van
de tijd waarin gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde bronnen hoorbaar zijn. De
gebieden zijn voor rustige recreatie (zoals wandelen en fietsen) geschikte
natuurgebieden in en nabij de Randstad die zijn geselecteerd in overleg met Stichting
Natuur en Milieu. De gebieden overlappen, op één na, allemaal met provinciale
stiltegebieden.
In tien gebieden is op werkdagen gemeten, in de helft ervan ook op een zon- of feestdag
(namelijk hemelvaartsdag of tweede pinksterdag). In het algemeen is, per meetdag, in
elk gebied op 9 locaties gemeten. Elke locatie werd tweemaal bezocht: 's morgens en 's
middags. In de meeste gebieden is, per meetdag, in totaal 3 uur gemeten. In enkele
gebieden is door omstandigheden wat minder gemeten. Alle meetdagen vielen in de
periode 9 mei tot en met 4 juni 2001.

Het blijkt dat in alle gebieden en op alle dagen vliegtuigen of auto's, en in vrijwel alle
gebieden vliegtuigen en auto's (goed) hoorbaar zijn. Auto’s zijn in de duinen (MD en
WD) niet of nauwelijks te horen. Vliegtuigen waren in en bij de Lopikerwaard (LW1 en
LW2) niet of nauwelijks te horen.
In sommige gebieden zijn ook treinen, brommers, trekkers en/of boten hoorbaar. Auto's
en vliegtuigen worden echter het vaakst (74%) gehoord van alle gemotoriseerde
bronnen. Gemiddeld over alle gebieden is gedurende 27% van de tijd een
gemotoriseerde geluidsbron hoorbaar, per gebied varieert dat van 10% tot 50%. Op zon-
en feestdagen komen gemiddeld hogere percentages voor, meest rond 40% (eenmaal
10%).

Een belangrijk deel van de gemotoriseerde bronnen (afhankelijk van de bron 33% tot
71%) is in de registraties van de geluidsmetingen zichtbaar. De aldus meetbare passages
hebben een maximum geluidsniveau (gemiddeld per gebied) van tenminste rond 50
dB(A). Afhankelijk van de afstand en het type bron kan dat maximale niveau
(gemiddeld per gebied) oplopen tot 65 dB(A) voor vliegtuigen, en 78 tot 86 dB(A) voor
trekkers, brommers en auto's. Individuele passages kunnen dus nog luider zijn. De
hoogte van het geluidsniveau is vooral een indicatie van de nabijheid van de passages:
hoe hoger hoe nabijer. Bij voertuigen gaat het daarbij vooral om lokaal verkeer.

Voetgangers en fietsers, al of niet met hond (hier: niet-gemotoriseerde geluidsbronnen),
worden minder vaak gehoord. In het algemeen is dat minder dan 20% van de tijd,
hoewel op zondagen wat hogere percentages voorkomen met een uitschieter van 80% in
het op tweede pinksterdag drukbezochte gebied Rotte-Bergschenhoek.
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Het gemeten niveau van het achtergrondgeluid, gedefinieerd als dat niveau dat de stilste
5% van de tijd scheidt van de rumoeriger rest (95%) van de tijd, loopt per gebied uiteen
van 29 tot 43 dB(A). Voor een deel wordt het achtergrondgeluid bepaald door de wind
en neemt het toe met toenemende windsnelheid. Op grond van elders verrichte
langdurige metingen is de invloed van de wind enigszins te kwantificeren en kan ervoor
gecorrigeerd worden.
Binnen een gebied kunnen de achtergrondniveaus (L95) per locatie ook flink verschillen:
op de rumoerigste locatie ligt het L95 8 tot 16 dB(A) boven het L95 op de stilste locatie.
Als alle locaties gelijkelijk over drie categorieën (namelijk: met de laagste, tussen-
gelegen en hoogste waarden van het L95 per gebied) worden verdeeld, dan blijken op de
locaties met de laagste waarden van het L95 minder vaak gemotoriseerde bronnen
hoorbaar dan op locaties met de hoogste waarden van het L95. Op locaties met
tussengelegen waarden van het L95 is ook de tijd dat men deze bronnen hoort
intermediair. Deze samenhang tussen L95 en hoeveelheid verstoorde tijd geldt met name
voor auto's, brommers (inbegrepen scooters en motorrijwielen) en boten. In de stilste
delen van de gebieden zijn dus inderdaad minder verstoringen door verkeer hoorbaar.

Het tegendeel geldt echter voor vliegtuigen: op de locaties met het laagste L95 hoort men
vaker vliegtuigen, op de locaties met het hoogste L95 juist minder. De reden hiervan zou
kunnen zijn dat men op stillere plekken, met een lager achtergrondniveau, het geluid
van minder lawaaiige vliegtuigen kan horen dat op rumoeriger plekken zou wegvallen
in het overige geluid. Bij vliegtuigen zijn de gemeten geluidsniveaus gemiddeld lager
dan bij voertuigen. Bij voertuigen (wegverkeer) valt het geluid dan ook niet zo gauw
weg in het achtergrondgeluid: als dat gebeurt is het voertuig zo ver weg dat het niet
meer als individueel voertuig herkenbaar zal zijn. Als het om dergelijke verre
voertuigen gaat zijn het (in een omtrek van kilometers) er al gauw zo veel dat ze
tezamen een min of meer constante geluidsbron vormen waarin afzonderlijke passages
niet herkenbaar zijn, maar wel het L95 kunnen verhogen. In enkele gebieden (Molen-
polder, Reeuwijkse Plassen en rond Schipluiden; MP, RP en SL) werd op een aantal
locaties op afstanden tot ca. 3 km van een bovenwinds gelegen snelweg de snelweg
gehoord en kon ook worden geconstateerd dat daardoor het L95 op deze locaties
verhoogd was.

Combineert men de verschillende aspecten van stilte, dan blijken de duingebieden het
stilst te zijn: de Waterleidingduinen (WD) en Meijendel / Hollands Duin (MD). Men
hoort daar, naast de natuur, bijna alleen vliegtuigen (en recreanten). In deze gebieden is
het op zon- en feestdagen wat minder stil, vooral door vaker hoorbaar en wat lawaaiiger
(= nabijer) verkeer.
Vergelijkbaar of iets minder stil is een aantal landinwaarts gelegen plattelandsgebieden:
de Berkenwoudse Boezem tussen Ouderkerk aan de IJssel en Gouda (BB), het gebied
rond Schipluiden tussen Schiedam en Delft (SL), de Donkse Laagte boven Dordrecht
(DL) en de Lopikerwaard (LW1). Vergelijkbaar met deze gebieden is het recreatie-
gebied Rotte - Bergschenhoek bij Rotterdam (RB), het enige onderzochte gebied dat
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niet met een stiltegebied correspondeert; het bleek er op een vrije dag echter zeer druk
door vele recreanten.
Het minst stil zijn gebieden dichtbij grote watervlakken, namelijk bij de plassen in en
rond de Molenpolder bij Utrecht (MP), de Reeuwijkse Plassen bij Gouda (RP), de
Nieuwkoopse Plassen (NP) en de Lek (LW2).

Dit onderzoek levert, per gebied, uiteraard maar een momentopname. Over het totaal
blijkt het evenwel toch een consistent beeld op te leveren. Daaruit blijkt dat de
voornaamste bedreiging van de stilte gevormd wordt door auto's en vliegtuigen: deze
zijn het vaakst hoorbaar. Auto's zijn bovendien, net als de minder vaak voorkomende
brommers en trekkers, relatief luidruchtig, zoals blijkt uit de geluidsniveaus bij
passages. Het wegverkeer dat men kan horen blijkt niet alleen afkomstig van hoofd- en
snelwegen, maar kan ook lokaal verkeer zijn.
Een permanente monitoring van de stilte, om ook opnames over langere perioden te
kunnen maken, is mogelijk als de kenmerken van verstorende bronnen bekend zijn en in
metingen onderscheiden kunnen worden van het overige omgevingsgeluid. Op basis van
patroonherkenning in geluidsregistraties lijkt dit niet eenvoudig, maar zeker niet
onmogelijk.
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BIJLAGE A: ONDERZOEKERS

Studenten die metingen hebben verricht ten behoeve van dit onderzoek

Gebied Code onderzoekers dag

Berkenwoudse Boezem BB
J. Rozema
W. Smid di 29 mei

Donkse Laagte DL
G.J.  Walter
J.J. Jorritsma di 22 mei

Lopikerwaard LW
R.H. van Dalfsen
E. Kuiper vr 18 mei

F.W. Bax
A.C. Werkhoven di 22 mei

Meijendel / Hollands Duin MD
E.C.P. de Bruin
D.J. Leushuis zo 27 mei

S.H.J. van Vilsteren
M.H. Schokker wo 9 mei

Molenpolder MP
R.W. van der Hoek
R.J. Wegerif zo 27 mei

Nieuwkoopse Plassen NP
N. Schenk
M. de Jong di 15 mei

N. Karsijns
S. Brijder wo 30 mei

Reeuwijkse Plassen RP
J. Sikkema
H. Vlek zo 3 juni

A. Hartman
B. W. Onclin ma 4 juni

Rotte-Bergschenhoek RB
E.L.J. Welberts
S.M.A. Rooijackers di 29 mei

M. Schuit
K.H. de Jong di 15 mei

Schipluiden SL
H.J. Abbing
M. Hoorn do 24 mei

M.N. Bolhuis
F.C. van der Werf zo 27 mei

Waterleidingduinen
 

WD

M.T.M. Mosterman
G.W. van der Wijk wo 30 mei
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BIJLAGE B: WEER TIJDENS ONDERZOEKSPERIODE

Figuur B1: uurlijkse windsnelheid  (boven) en windrichting (onder)
op stations Cabauw (punten) en Valkenburg (lijn)

(bron: KNMI)
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Figuur B2: het weer in mei en de eerste helft van juni 2001: aantal zonuren
(boven), maximum, gemiddelde en minimum temperatuur (midden) en
mm regen (onder); bij de zonuren is tevens de daglengte (blauw), bij

de temperatuur de normale temperatuur (zwarte lijn) gegeven
(bron: KNMI)


