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1 Inleiding

Sinds een aantal jaren houdt de Natuurkundewinkel zich bezig met het meten van het

zogenaamde natuurlijke omgevingsgeluid. Hoewel dit soort metingen vrij vaak wordt

verricht t.b.v. de beoordeling van vergunningplichtige inrichtingen blijkt dat hierover

in de vrij toegankelijke literatuur maar weinig concrete meetresultaten gepubliceerd

zijn.

De resultaten die wel beschikbaar zijn blijken bovendien summier gedocumenteerd

ondanks het feit dat het rapport “Richtlijnen voor de karakterisering en meting van

omgevingsgeluid”[7] de nodige voorschriften geeft. Hierdoor is het vaak niet mogelijk

de precieze meetomstandigheden en de gebruikte meetmethoden te achterhalen

waardoor de gegevens sterk aan waarde inboeten. Voorts wordt over het algemeen

maar kort gemeten. Omdat zoals ook in dit onderzoek weer zal blijken, het niveau van

het omgevingsgeluid sterk kan variëren is het de vraag in hoeverre dergelijke

metingen representatief zijn.

Doel van ons meetprogramma is om in verschillende omgevingen onder verschillende

omstandigheden het achtergrondgeluidsniveau te meten o.a. als functie van de

windsnelheid. Zo zijn er in de afgelopen jaren metingen verricht in weidegebied [4],

in een bos (samen met de Natuurkundewinkel in Utrecht) [5] en op een kwelder in het

Waddengebied [3].

De metingen hebben deels een praktisch nut: met behulp van de gemeten niveaus is

het mogelijk de akoestische inpassing van geluidproducerende installaties te

beoordelen.

Dit rapport beschrijft metingen zoals die in opdracht van de Provincie Flevoland in het

najaar van 1998 zijn uitgevoerd in het Horsterwold. Dit gebied is vanwege de

aanwezige relatieve stilte aangewezen als “Milieubeschermingsgebied voor stilte”.

De metingen stellen de Provincie Flevoland in staat te beoordelen in hoeverre wordt

voldaande aan de door haar gestelde milieukwaliteitseis.

Voor de Natuurkundewinkel vormen ze een aanvulling op de reeds bestaande

metingen omdat de meetlokatie gelegen is in een gebied dat wordt omringd door een

aantal intensief bereden verkeerswegen terwijl we tot nu toe steeds in “verkeersluwe”

gebieden hebben gemeten en vanwege de vegetatie in het gebied: een ruig terrein met

veel jonge aanplant omgeven door loofbossen. Van een dergelijk gebied hadden we

tot nu toe nog geen meetgegevens.
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Figuur 2.1: Overzichtskaart van het Horsterwold en omgeving. De meetlokatie is met een rode
stip aangeduid.
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2 De Meetomstandigheden

2.1 De meetlokatie

De metingen zijn uitgevoerd in de "stille kern" van het Horsterwold in de periode

tussen 5 oktober en 10 december, zij het niet aaneengesloten in verband met

technische problemen.

Het Horsterwold is een recent aangelegd loofbosgebied in de gemeente Zeewolde dat

onder beheer staat van Staatsbosbeheer (SBB). Het beslaat ongeveer 9 km2 en is door

de provincie Flevoland aangewezen als zogenaamd milieubeschermingsgebied voor

stilte, in de wandeling vaak kortweg aangeduid als “stiltegebied”. De vegetatie bestaat

deels uit jonge aanplant en pioniersvegetatie zoals distels en dergelijke terwijl zich aan

de randen percelen met volgroeide bomen bevinden. Ten tijde van de metingen waren

de bomen voor het overgrote deel kaal.

Het gebied wordt doorsneden door enkele veldwegen en is toegankelijk voor

wandelaars en fietsers (mountainbikers). Voor bromfietsen en auto's geldt een

toegangsverbod.

In de meer dan tien keer dat wij bij de meetopstelling aanwezig waren, steeds op

doordeweekse dagen, hebben we slechts twee keer wandelaars in het gebied

aangetroffen (hoewel niet in de buurt van de opstelling). Het is waarschijnlijk dat in

het weekeinde en/of in een ander jaargetijde meer mensen in het gebied recreëren.

Het Horsterwold is omsloten door een aantal provinciale wegen (figuur 2.2). Tijdens

de metingen was de Nijkerkerweg, welke ten westen van het Horsterwold ligt en

waarvan normaliter ca. 9000 motorvoertuigen per etmaal gebruik maken [1], wegens

de aanleg van een mini-rotonde afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de

Spiekweg, ten zuiden en  ten oosten van het gebied. Hierdoor zal de

verkeersintensiteit op de Spiekweg aanzienlijk hoger zijn geweest dan de ca. 8000

motorvoertuigen die gewoonlijk per etmaal van deze weg gebruik maken. Men moet

hierbij denken aan circa 14000 motorvoertuigen per etmaal [2].

Het gebruik van de Flediteweg, die door en ten noorden van de stille kern loopt en de

Groenewoudseweg ten oosten van de stille kern zou in deze periode ook afwijkend

geweest kunnen zijn. Gewoonlijk worden deze wegen voor bestemmingsverkeer

gebruikt en bedraagt de verkeersintensiteit ca. 500 motorvoertuigen per etmaal. De

indrukken verzameld tijdens onze bezoeken aan het gebied doen echter vermoeden dat
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Figuur 2.2: een meer gedetaileerde kaart van het Horsterwold. De meetlokatie is met een rode
punt aangegeven.

dit niet het geval is geweest. Verder naar het noorden ligt dan nog de Gooiseweg

(N305) die met 17000 motorvoertuigen per etmaal wel van belang is voor de

hoeveelheid geluid.

Net als de Spiekweg ligt de A28, een druk bereden autosnelweg waarop het in de

ochtendspits ter hoogte van Nijkerk tot filevorming komt, ten oosten en ten zuiden van

het Horsterwold. De afstand tot de meetlokatie is ongeveer 6 kilometer. Andere
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geluidsbronnen in de nabijheid van de meetlokatie zijn volgens het Milieubeleidsplan

van de Provincie Flevoland [1]:

• het pompstation Fledite van de Flevolandse Drinkwater Maatschappij midden

boven in figuur 2.3;

• het golfpark Zeewolde;

• vliegtuigen op de vliegroute naar Schiphol;

• het bedrijventerrein Trekkersveld;

Figuur 2.3: Overzichtskaart van het Horsterwold met daarin getekend de 35 en 40 dB(A)
contouren van niet-gebiedseigen bronnen (uit [2]). Rode stip: meetlokatie.
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Laatstgenoemde geluidsbron ligt bij Zeewolde, noordnoordoost van het Horsterwold

op circa zeven kilometer afstand en wordt samen met de Spiekweg, de Gooiseweg en

de Nijkerkerweg als bepalend voor de geluidsniveaus in het Horsterwold aangemerkt.

Figuur 2.3 toont de door de Provincie Flevoland berekende 35 dB(A) en 40 dB(A)

contouren voor het LAeq van deze bronnen. Wanneer men de contouren bekijkt krijgt

men de indruk dat het industrieterrein geen invloed heeft op het verloop hiervan.

Op ongeveer zes kilometer ten noordoosten van de meetlokatie ligt Zeewolde, terwijl

Harderwijk op circa 12 kilometer afstand ligt. In (zuid)westelijke richting bevinden

zich Almere en Huizen op ongeveer 20 kilometer afstand.

De meetopstelling bevond zich op een open plek, in de kern van het Horsterwold. In

de figuren 2.1, 2.2 en 2.3 is de meetlokatie met een stip aangegeven.

Overwegingen bij de keuze van de meetlokatie waren

• ligging in de stille kern

• geen hoge vegetatie in de nabijheid van de microfoon. Om zoveel mogelijk het

open gebied te karakteriseren mochten zich in de onmiddellijke omgeving geen

bomen of andere hogere vegetatie bevinden die nabij geritsel zouden kunnen

produceren

• de bereikbaarheid. Voor het plaatsen van de apparatuur en het vervangen van

accu’s was het van belang dat de meetplek met een auto bereikbaar was

De gekozen plek was deels begroeid met 10 à 20 cm hoog gras en distels en dun

beplant met lage bomen en struiken, die in 1995 waren geplant. Ten noorden van de

opstelling waren op ongeveer 20 à 30 meter afstand van de microfoon twee plekken

met manshoog riet. Op circa 50 meter ten noordoosten van de opstelling liep een pad

van noordwest naar zuidoost waarachter zich jong bos bevond met twee tot vijf meter

hoge bomen. Voor het overige bevonden er zich geen andere gewassen in de

omgeving dan grassen, kruiden en hier en daar kleine recent aangeplante boompjes.

De foto in figuur 2.4 is genomen op de meetlokatie in zuidwestelijke richting en geeft

een indruk van de omgeving ter plekke. Duidelijk is te zien dat in deze richting het

zicht vrij was.

Bij bezoeken aan de meetlokatie was vaak het geluid van hoog overvliegende

vliegtuigen goed waarneembaar. Ook vlogen een aantal keren Chinook en Apache

helicopters over het terrein. Hierbij moet worden opgemerkt dat wij steeds zo rond het



Natuurkundewinkel RuG                                                          Achtergrondgeluid in HET HORSTERWOLD 

9

middaguur op de meetlokatie aanwezig waren. Dit hoeft niet representatief voor de

rest van dag te zijn.

Verder viel het op dat er slechts weinig (zang-)vogels in het gebied konden worden

waargenomen. Mogelijk is dit een gevolg van de roofvogels die talrijk in het gebied

aanwezig waren. Verkeerslawaai was tijdens de bezoeken met het oor niet duidelijk

herkenbaar waar te nemen. Bij een later bezoek aan de meetlokatie na afronding van

de metingen en na de heropening van de Nijkerkerweg bleek dat het verkeer op deze

weg in elk geval bij westenwind wel goed waar te nemen was.

2.2 Het weer

De eerste vijf weken van de meetperiode werden gekenmerkt door wisselvallig weer

met veel regen en wind uit zuidelijke en westelijke richtingen. Met name in de laatste

week van oktober nam de regenval zondvloedachtige vormen aan. De bodem in het

gebied was in deze periode erg nat.

Daarna sloeg het weer om en volgde een koude periode met sneeuw en enkele nachten

zelfs strenge vorst. De wind kwam gedurende deze tijd uit oostelijke richtingen.

Het laatste deel van de meetperiode werd gekenmerkt door kwakkelig winterweer.

Figuur 2.4:`foto van de meetlokatie. De foto is genomen in zuidwestelijke richting



Achtergrondgeluid in HET HORSTERWOLD                                                                Natuurkundewinkel RuG

10

2.3 De gebruikte meetapparatuur

De gebruikte meetapparatuur bestond uit een geluidsmeter en diverse sensoren voor

het registreren van de weersomstandigheden. Het systeem werd gevoed uit een accu

welke, zo was de bedoeling, zou worden opgeladen door een zonnecel. Bij het opladen

bleek zich een tot dan toe onbekend technisch probleem voor te doen. Omdat

gedurende de meetperiode de zon nauwelijks scheen, waardoor de zonnecel toch maar

weinig laadde, is besloten deze los te koppelen. Consequentie was wel dat vaker dan

oorspronkelijk voorzien de accu's moesten worden vervangen. Voor de meetresultaten

was dit probleem niet van belang.

De geluidsmeter was van het merk Brüel & Kjaer, type 2260 (Investigator) die

gedurende de metingen gemiddeld eens per week is gecalibreerd met een ijkbron.

Hierop was middels een tien meter lange kabel een voorversterker type ZG0026

aangesloten met een 1/2" microfoon type 4189 waarop een windbol geschikt voor

buitengebruik en een birdspike waren aangebracht. De windbol (windcilinder zou een

betere benaming zijn) was van het type UA0570 en had een externe diameter van 65

mm. Het microfoonkapsel werd tegen vocht beschermd met een droger, type UA0308,

en een regenkapje type UA0393. Voorts was de voorversterker ondergebracht in een

speciaal geconstrueerde kunststof behuizing gevuld met silicagel zodat de lucht die

met de achterkant van het microfoonmembraan in aanraking kwam droog was.

Verreweg het grootste deel van de metingen is verricht met de microfoon op 2 meter

hoogte. Aan het eind van de meetperiode is nog een week gemeten met de microfoon

vlak boven de grond op ongeveer 25 cm hoogte. De bodem rond de microfoon was in

een cirkel met een straal van ongeveer een meter zoveel mogelijk ontdaan van

begroeiing. Oorspronkelijk was het de bedoeling te meten met de microfoon

ingegraven zodat het microfoonkapsel op gelijke hoogte met het maaiveld zou komen

te liggen maar vanwege het gevaar dat de kuil vol zou kunnen lopen met water is

hiervan afgezien. De weersgegevens werden gemeten met een tweetal anemometers

van het merk Davis voor het meten van de windsnelheid en windrichting op 10 meter

hoogte (de zgn. “hoge windmeter”) en op microfoonhoogte (“lage windmeter”),

verder met een temperatuurmeter, een vochtmeter voor het detecteren van dauw, mist

en motregen en een regenmeter voor het bepalen van meer intensieve neerslag. De

hoge windmeter bevond zich op ca. 30 meter afstand westelijk van de microfoon, de

windmeter op microfoonhoogte stond op ongeveer vijf meter van de microfoon.
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Bij de windmeting komt 0 graden overeen met het noorden en neemt de windhoek toe

met een draaiing rechtsom (met de klok mee).

De DC-uitgang van de geluidsmeter en de sensoren werden uitgelezen door een

palmtop-computer van het merk Hewlett-Packard, type OmniGo700 m.b.v. een 12-

bits analoog-digitaal converter. Voor deze palmtop-computer is gekozen vanwege het

lage stroomverbruik en omdat zich hierop een zgn. dockingstation bevindt waarin een

GSM-telefoon kan worden geplaatst. Met behulp van deze telefoon en een

communicatieprogramma is het mogelijk de palmtop op afstand te bedienen, de

verzamelde gegevens te "downloaden" en de correcte werking van de apparatuur te

controleren.

De geluidsmeter en de palmtopcomputer waren ondergebracht in een aluminium

koffer te samen met een elektronicaprint waarop zich naast wat

signaalverwerkingselektronica ook, t.b.v. de accu en de zonnecel, een laadmodule

type Siemens SR04 bevond.

2.4 De meetsoftware

Voor het verzamelen en opslaan van de meetgegevens is een speciaal programma

ontwikkeld. De geluidsmeter en de sensoren worden periodiek bemonsterd met een

tussentijd van 1 seconde.

De meetgegevens worden niet alle afzonderlijk opgeslagen maar in plaats daarvan

samengevat in zogenaamde meetblokken. Een meetblok bestaat doorgaans uit de

gegevens van zeshonderd metingen (= 10 minuten). Met behulp van deze metingen

worden histogrammen geconstrueerd voor de snel fluctuerende variabelen, te weten de

beide windrichting- en windsnelheidsmeters en de geluidsmeter. Uit deze

histogrammen kunnen bij de analyse van de meetgegevens percentiele niveaus,

gemiddelde waarden en, in het geval van de geluidsmeting, het LAeq over het meetblok

worden berekend. Figuur 2.5 toont de inhoud van een willekeurig meetblok.

De resolutie van de histogrammen is resp. 0,1 dB(A), 1 hoekgraad en 0,1 m/s.

Van de temperatuur wordt slechts de gemiddelde  waarde gedurende het meetblok

opgeslagen. De resolutie van de gemiddelde temperatuur is 0,1 K.

Tenslotte wordt nog opgeslagen hoe vaak gedurende het meetblok de vochtmeter

“vochtig” heeft aangegeven en de tijd tussen twee pulsen van de regenmeter, wat

overeen komt met 1 mm neerslag.
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De kleinste tijdschaal waarover gegevens beschikbaar zijn is dus de duur van een

meetblok. Dit is geen bezwaar zo lang men de duur van de meetblokken duidelijk

kleiner kiest dan de voor de omgevingsfactoren relevante tijdschaal.

Bij de keuze van de duur van een meetblok moet een compromis worden gesloten.

Wordt enerzijds de duur van het meetblok te kort gekozen dan zullen de op de

windsnelheidsfluctuaties betrekking hebbende statistische grootheden van

opeenvolgende meetblokken variëren. Dit is inherent aan het turbulente karakter van

het verschijnsel wind. Omdat het gemeten geluidsniveau sterk afhankelijk is van de

windsnelheid zouden de aan de geluidshistogrammen ontleende grootheden eveneens

sterk kunnen variëren. Door te meten over een langere periode worden deze voor

geluidsmetingen oninteressante kortdurende fluctuaties uitgemiddeld.

Anderzijds leidt de keuze voor een te lang meetblok ertoe dat de invloed van

langzame fluctuaties van de meetomstandigheden op het gemeten geluidsniveau

onvoldoende kan worden gevolgd. De typische frequentie van kleinschalige

windsnelheidsvariaties bedraagt ongeveer 1 per minuut, terwijl deze bij een frequentie

van 1 per 10 minuten en lager nagenoeg afwezig zijn. Moerkerken [6] beveelt op

grond hiervan aan meettijden van minstens 10 minuten te kiezen. Uit experimenten

van Boersma [4] is gebleken dat ook met meetblokken van 5 minuten kan worden

volstaan. Als minimum meetblokduur geeft hij 2 minuten aan. (Zie ook bijlage B)

Voor de metingen in het Horsterwold is gekozen voor een meetblokduur van 10

minuten (en een bemonsteringtijd van 1 seconde). Een dergelijke meettijd biedt

voldoende mogelijkheden de langzame windvariaties te volgen. Bovendien blijft met

deze keuze het geheugengebruik op de palmtop-computer binnen acceptabele grenzen.

Overigens is bij eerdere metingen gebleken dat, wat het LA95 betreft, de keuze van de

meetblokduur weinig kritisch is. Wel is de meetblokduur enigszins van invloed op het

LA1 en waarschijnlijk ook op het equivalente geluidsniveau (LAeq) over de duur van

een meetblok , aangezien deze gevoelig is voor luide verstoringen [2,3].

In het algemeen wordt bij het analyseren van de gegevens een groot aantal

meetblokken samen genomen. In dat geval doet het er niet toe of we een meetblok van

10 minuten hebben of 10 meetblokken van 1 minuut.
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Figuur 2.5: Voorbeeld van een meetblok van 10 minuten. Het meetblok bevat vijf
histogrammen van respectievelijk de windsnelheden van de hoge en de lage windmeter
(boven), de windrichtingen van de beide windmeters (midden) alsmede een histogram van de
momentane geluidswaarden (onder). De histogrammen hebben betrekking op 600
meetwaarden.
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3 Geluidsniveaus als functie van de windsnelheid

3.1 Inleiding

De histogrammen welke zich in de meetblokken bevinden kunnen gebruikt worden

om de zogenaamde percentiele niveaus van de windrichting, windsnelheid en

geluidsniveau te berekenen. De percentiele niveaus geven de waarden aan welke een

bepaald percentage van de tijd overschreden worden. Voor het omgevingsgeluid is

met name het L95 van belang. Dit is het geluidsniveau dat 95% van de tijd

overschreden wordt. Een verstorend geluid dat zachter is dan dit L95 wordt gedurende

meer dan 95% van de tijd door het omgevingsgeluid gemaskeerd. Om deze reden

wordt het L95 vaak als referentieniveau gebruikt voor het beoordelen van de maximaal

toelaatbare hoeveelheid gebiedsvreemd, verstorend geluid. De sterkte van het

verstorende geluid moet worden uitgedrukt in een voor de hoorbaarheid relevante

grootheid. Voor impulsachtige verstoringen is dit het piekniveau Lmax .

Voor min of meer continu aanwezig geluid daarentegen is het Leq een betere keus.

Deze is gedefinieerd als de energie-gemiddelde waarde van de geluidsdruk, gemiddeld

over de meetperiode en wordt berekend volgens de formule:

Omdat het menselijk oor niet voor elke frequentie even gevoelig is wordt bij

geluidsmetingen vaak een weging toegepast waarbij per tertsband de meting wordt

gecorrigeerd voor het menselijk gehoor. Dit wordt de A-weging genoemd. Deze

resulteert erin dat vooral lage frequenties sterk worden verzwakt. Aldus gemeten

geluidsniveaus worden met een hoofdletter A als extra toevoeging aangeduid: LA95,

LAeq, etc.

Omgevingsgeluid wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten, dieren, bewegende

vegetatie en windruis. Windruis ontstaat als (turbulente) lucht langs vegetatie,

gebouwen etc. stroomt. Dit type wind is verantwoordelijk voor het ruisen van bladeren

in de wind en het fluiten van de wind wanneer deze langs gebouwen strijkt.

De wind kan ook drukvariaties rond een microfoon veroorzaken die niet eenvoudig te

onderscheiden zijn van drukvariaties ten gevolge van “echte” geluidsbronnen. Men
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duidt deze drukvariaties ook wel aan met de term pseudo-geluid. Het pseudo-geluid is

in een tweetal categorieën in te delen.

• Drukfluctuaties welke het gevolg zijn van altijd in meer of mindere mate in de

atmosfeer aanwezige turbulenties. De hoeveelheid turbulentie is afhankelijk van

de opwarming van het aardoppervlak door de zon, de begroeiing van het

oppervlak en natuurlijk de windsnelheid.

• Drukfluctuaties in het zog van de microfoon in een al dan niet turbulente

luchtstroom. Deze soort windruis kan met een windbol gereduceerd worden (maar

niet geëlimineerd).

Voor de windsnelheid en windrichting kunnen  het D50, de zgn. mediane windrichting,

en het V50, de mediane windsnelheid, als karakteristieke (‘gemiddelde’) waarden

gebruikt worden. Deze waarden komen bij symmetrische verdelingen overeen met de

gemiddelde windsnelheid en windrichting. Wanneer in dit rapport gesproken wordt

van achtergrondniveau, windrichting en windsnelheid dan worden, tenzij anders wordt

Figuur 3.1: overzicht van het achtergrondgeluid (in dB(A)) en de weersomstandigheden
tijdens de meting; de ruim 5300 meetblokken omvatten elk 10 minuten
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vermeld, daarmee respectievelijk het LA95, het D50 en het V50 bedoeld

3.2 Tijdsverloop van het weer

We kunnen de berekende waarden grafisch uitzetten, bijvoorbeeld tegen de tijd.

Figuur 3.1 toont de windsnelheid van de hoge windmeter en het achtergrondniveau als

functie van het meetbloknummer gedurende de meetperiode. Voorts zijn in figuur 3.1

het  verloop van de windrichting en de temperatuur afgebeeld. Het “gat” in de

temperatuurmetingen is veroorzaakt door een defect aan de thermometer.

In totaal zijn er ruim 5300 meetblokken van 10 minuten verzameld met de microfoon

in de hoge positie, d.w.z. op 2 meter hoogte. Dit komt overeen met bijna 900 uur of

ruim vier weken meettijd. Het aantal meetblokken met de microfoon in de lage positie

bedraagt circa 840, oftewel 140 uur.

Als eerste valt het dag-nacht ritme op in zowel windsnelheid, achtergrondgeluids-

Figuur 3.2: de windsnelheid van de lage windmeter op microfoonhoogte (2 m) uitgezet
tegen de windsnelheid van de hoge windmeter. De blauwe lijn is het resultaat van een
kleinste kwadraten aanpassing waarbij de punten op de x-as buiten beschouwing zijn
gelaten.
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niveau als temperatuur. Verder lijkt het achtergrondgeluidsniveau evenredig met de

windsnelheid te variëren. Aan de grafiek van de windrichting is goed het langstrekken

van depressies te zien: voor de depressie waait de wind uit het zuidwesten, er achter

uit het noordwesten (zie bijv. bij meetbloknummer 1300).

3.3 Relatie windsnelheid en meethoogte

De windsnelheid- en windrichtinggrafieken in figuur 3.1 hebben betrekking op de

hoge windmeter. We hebben echter ook de windsnelheid op microfoonhoogte (2

meter) gemeten. Theoretisch wordt het verband tussen de windsnelheden op twee

verschillende meethoogten “laag” en “hoog”gegeven door:

Hierin is h0 de ruwheidsparameter of ook wel ruwheidshoogte. Dit is de hoogte

waarbij de windsnelheid nul is bij extrapolatie van het logaritmische windprofiel.

In figuur 3.2 is voor elk meetblok de windsnelheid van de hoge windmeter uitgezet

tegen de windsnelheid van de lage windmeter. De punten liggen inderdaad keurig

rond een rechte lijn maar die gaat niet door de oorsprong. Dit wordt veroorzaakt door

wrijvingskrachten die maken dat met name de lage windmeter bij lage windsnelheden

moeilijker op gang komt. Dit is ook de oorzaak van de punten die op de x-as liggen.

Met behulp van de kleinste kwadratenmethode kan uit figuur 3.2 de vergelijking van

de lijn worden bepaald. Deze luidt:

                            V50,laag = 0.64•V50,hoog – 1.00                                        (3.3)

De correlatiecoëfficiënt bedraagt 0.94.

Bij de berekening zijn de punten die op de x-as liggen buiten beschouwing gelaten

omdat deze het kleinste kwadraten algoritme van de wijs brachten.

Uit de richtingscoëfficiënt kan de ruwheidsparameter berekend worden. Deze blijkt

0.11 meter te bedragen hetgeen een redelijke waarde lijkt.

(3.2)v h
h h
h h
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hoog
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3.4 Het achtergrondgeluidsniveau

Het is mogelijk om het LA95 van elk meetblok uit te zetten tegen de windsnelheid van

dat zelfde meetblok. In dat geval ontstaat een puntenwolk als in figuur 3.3. Zichtbaar

is dat het LA95 toeneemt met de windsnelheid. Wat ook opvalt is de spreiding welke

het LA95 vertoont, zelfs bij één windsnelheid. Zo varieert het LA95 bij een windsnelheid

van 1 m/s tussen 20 en meer dan 40 dB(A). Dit onderstreept de noodzaak van

langdurig meten voor het bepalen van het LA95: bij kortdurende metingen worden te

weinig meetpunten verzameld om een representatief beeld van de puntenwolk te

krijgen.

In het gebied tussen 0 en 2 m/s loopt de onderkant van de puntenwolk min of meer

horizontaal. Ook bij deze windsnelheden liggen vrijwel alle meetpunten boven de

(instrumentele) ondergrens van 20 dB(A). Dit toont aan dat er een windonafhankelijk

minimum geluidsniveau is dat niet door de ondergrens van de geluidmeter wordt

Figuur 3.3: achtergrondgeluidsniveau (LA95)uitgezet tegen de windsnelheid per meetblok van
10 minuten (punten) en per windsnelheidsklasse (blauwe lijn)
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bepaald. In dat geval zou een groter aantal punten op de x-as gelegen hebben. Bij

windsnelheden boven 2 m/s neemt de minimale waarde van het LA95 snel toe.

Tenslotte valt het relatief kleine aantal meetpunten tussen 0 en 1 m/s op. Dit wordt

veroorzaakt door wrijvingskrachten in de windmeter die maken dat de meter niet

direct op elk windvleugje reageert, maar stil blijft staan. Hierdoor wordt bij deze

punten een windsnelheid nul geregistreerd.

Omdat puntenwolken onderling lastig met elkaar te vergelijken zijn is de puntenwolk

van figuur 3.3 tot een veel kleiner aantal punten gereduceerd. Dit is gedaan door de

meetblokken te sorteren naar windsnelheid in klassen van 1 m/s (0-1 m/s, 1-2 m/s,

enz). De geluidshistogrammen van alle meetblokken in één klasse zijn vervolgens

samengevoegd tot een nieuw histogram en uit dit nieuwe histogram is weer het LA95

niveau bepaald. Het resultaat is hetzelfde als dat men voordurend zou hebben

gemeten, maar alle meetwaarden buiten deze windsnelheidsklasse zou hebben

verwijderd. Na dit voor alle klassen gedaan te hebben worden de gevonden LA95 door

lijnen met elkaar verbonden. Het resultaat is de gekleurde lijn in figuur 3.3.

Figuur 3.4: als figuur 3.3 maar nu is het equivalente geluidsniveau (LAeq) uitgezet als functie
van de windsnelheid
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De lijn loopt enigszins onderin de puntenwolk, wat niet verwonderlijk is als men

bedenkt dat het LA95 wordt bepaald door de laagste 5 procent van alle meetwaarden.

Kortdurende verstoringen hebben daardoor weinig invloed, immers de kans is 95

procent dat de verstoring plaatsvindt op een moment dat het geluidsniveau toch al

boven de LA95 waarde lag en hoe ver de waarde boven het LA95 ligt doet er dan niet

meer toe. Op het eerste gezicht lijkt het alsof meer dan 5 procent van het aantal punten

onder de lijn liggen. Men moet echter bedenken dat vooral in het midden van de wolk

veel afzonderlijke meetpunten op elkaar zijn afgedrukt.

3.5 Het equivalente geluidsniveau, LAeq

Op eenzelfde manier kunnen we het A-gewogen equivalente geluidsniveau (LAeq)

grafisch presenteren. Het resultaat is te zien in figuur 3.4 waarin de afzonderlijke

punten het LAeq per meetblok van 10 minuten voorstellen. Ook hier zien we een

duidelijke windafhankelijkheid en is er sprake van een minimumplateau bij lage

Figuur 3.5: het verschil tussen het equivalente geluidsniveau en het achtergrondniveau
uitgezet tegen het achtergrondniveau voor een aantal opéénvolgende, willekeurig gekozen
meetblokken.
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windsnelheden. Wel liggen de waarden aanzienlijk hoger in vergelijking met de LA95-

grafiek. De laagste waarde bedraagt 43 dB(A).

Dit komt doordat deze LAeq’s over vele meetblokken worden berekend en dus over een

lange periode. Des te langer de periode is waarover het LAeq wordt berekend des te

groter de kans dat in deze periode een luide verstoring heeft plaatsgevonden.

Aangezien het LAeq juist sterk door luide verstoringen wordt beïnvloed, ook al zijn die

maar van korte duur, leidt een lange periode tot een relatief hoge LAeq waarde. Bij de

afzonderlijke meetblokken van tien minuten komen dan ook veel lagere waarden voor.

Dit relatief zwaar meewegen van hogere geluidsniveaus zorgt er ook voor dat de lijn

meer langs de bovenkant van de wolk punten (die hier dus het LAeq per meetblok

voorstellen) loopt.

Kijken we naar individuele meetblokken dan blijkt dat de afstand tussen het LA95 en

het LAeq vaak veel kleiner is dan de ongeveer 20 dB(A) welke de figuren 3.3 en 3.4

suggereren. Figuur 3.5 toont het verschil tussen het LAeq en het LA95 uitgezet tegen het

LA95 voor een willekeurig gekozen serie opeenvolgende meetblokken.

Figuur 3.6: een cumulatieve verdeling van het equivalente geluidsniveau van alle 2668
meetblokken waarvoor geldt dat de windsnelheid 3 m/s of minder is. Voor nadere toelichting
zie tekst.



Natuurkundewinkel RuG                                                          Achtergrondgeluid in HET HORSTERWOLD 

23

Overigens wijkt het hier gemeten LAeq bij lage windsnelheden niet veel af van de

waarden zoals die zijn gemeten op een kwelder in het Waddengebied [2]. Ook daar

vond men bij metingen die qua opzet vergelijkbaar waren met de metingen in het

Horsterwold in een algemeen als stil ervaren gebied LAeq’s van 40 dB(A).

In figuur 3.6 is een cumulatieve distributie gegeven van het LAeq van alle meetblokken

waarvoor geldt dat de windsnelheid 3 m/s of minder bedraagt. In totaal waren dit 2668

meetblokken. Op de y-as kan afgelezen worden gedurende welk percentage van de

meettijd het op de x-as gekozen LAeq (over een periode van tien minuten) wordt

overschreden. Uit het histogram blijkt dat, bij weinig wind, ongeveer 45% van de tijd

het LAeq 35 dB(A) of minder is.

3.6 Afhankelijkheid van de windsnelheid

Figuur 3.7 toont verschillende statistische geluidsniveaus welke samen met het LAeq

zijn getekend als functie van de windsnelheid. De curves geven een indruk van de

spreiding van het geluidsniveau over het gehele windsnelheidsgebied. Opvallend is

Figuur 3.7: een aantal percentiele niveaus samen met het LAeq uitgezet tegen de windsnelheid.
De getallen aan de bovenkant van de grafiek geven (in uren) de effectieve meettijd aan
gedurende welke in de betreffende windsnelheidsklasse is gemeten.
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Figuur 3.8: het V15, V50 en V85 uitgezet tegen de mediane windsnelheid V50. De afstand tussen
het V15 en het V85 is een maat voor de spreiding in de windsnelheid.

Figuur 3.9: als figuur 3.8 maar
nu voor de kweldermetingen [2].
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dat de lijnen voor de verschillende statistische niveaus vrijwel parallel lopen. Dit

betekent dat de spreiding in geluidsniveaus even groot is bij alle windsnelheden. Voor

windsnelheden groter dan 2 m/s neemt het LA95 lineair toe met de windsnelheid en

wordt beschreven door de uitdrukking

LA95 = 3.5•V50 + 17  (V50 > 2 m/s)                            (3.4)

Bij de eerder genoemde metingen op een kwelder in het Waddengebied vond men

eveneens een lineair verband tussen windsnelheid en LA95. Daar bedroeg de

windsnelheidsrichtingscoëfficiënt 4.5. Deze waarde kan niet direct met de factor 3,5

uit figuur 3.4 vergeleken worden omdat bij de kweldermetingen de wind gemeten

werd op vijf meter hoogte. Wanneer de windsnelheden met behulp van formule 3.3 en

de daar berekende ruwheidslengte van 0,11 worden omgerekend naar waarden op 5

meter hoogte vindt men een richtingscoëfficiënt van 4.1 welke vergelijkbaar is met die

op de kwelder. Het resterende verschil is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de

ruwheidslengte en dus ook het windprofiel op  de kwelder anders zal zijn geweest.

Het verband tussen de windsnelheid en LA10, LA15 en LAeq was bij de kweldermetingen

eerder logarithmisch dan lineair zoals bij deze metingen. De oorzaak hiervoor kan

mogelijk gezocht worden in de grotere spreiding in de windsnelheid. Zeker bij hogere

windsnelheden wordt het geluidsniveau in belangrijke mate bepaald door het

windgeruis rond de microfoon. Een grotere mate van spreiding in

windsnelheidsvariaties zou dan ook bij de geluidsniveaus tot een grotere spreiding

kunnen leiden. Om ons een beeld te vormen van deze spreiding kunnen we voor elk

meetblok het V15, het V50 en het V85 uitzetten tegen het V50 (figuur 3.8). Het V85 komt

nagenoeg overeen met de gemiddelde windsnelheid minus 1 standaarddeviatie; het

V15 correspondeert met de gemiddelde windsnelheid plus 1 standaarddeviatie. Bij een

grotere spreiding in de windsnelheid zal men dus een groter verschil V15 - V85 vinden.

Vergelijken we deze spreiding met die gemeten op de kwelder (figuur 3.9) dan blijkt

dat in figuur 3.8 de afstand tussen V15 en V85 groter is en bovendien toeneemt met de

windsnelheid, wat er inderdaad op duidt dat bij grotere windsnelheden de spreiding in

de windsnelheid in het Horsterwold groter was.

In figuur 3.10 zijn verdelingen van geluidsniveaus getekend, ingedeeld in

windsnelheidsklassen van 1 m/s breedte. Vergelijken we deze distributies met die uit
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de kweldermetingen (fig. 3.11) dan valt op dat de distributies van de metingen in het

Horsterwold veel meer gespreid zijn.

Kijken we wat beter naar de figuur 3.11 dan zien we dat bij hogere windsnelheden

Figuur 3.10: distributieve verdelingen van het momentane geluidsniveau in
windsnelheidsklassen van 1 m/s breedte. Het aantal metingen per histogram varieert tussen
600 voor de windsnelheidsklasse tussen 12 en 13 m/s en ruim 700.000 voor de klasse van 2 tot
3 m/s. De hoogte van de diverse distributies is aangepast teneinde de vorm van de verdelingen
te kunnen vergelijken.

Figuur 3.11: distributieve verdelingen voor geluidsniveaus gemeten tijdens de
kweldermetingen bij noordwesten (voorgrond) en zuidoosten (achtergrond).
Overgenomen uit [2].
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 de distributies voor noordwestenwind (zeewind) veel meer "gepiekt" is als de

verdeling voor zuidoostenwind (wind van land). Mogelijk wordt de spreiding in de

verdelingen door de ruwheid van het terrein veroorzaakt.

Het is de vorm van deze geluidsdistributies die het verloop van en de afstand tussen de

curves in figuur 3.7 bepaald. Doordat bij de metingen in het Horsterwold de vorm van

de distributies voor de diverse windsnelheidsklassen relatief weinig verandert zal ook

de afstand tussen de verschillende percentiele niveaus min of meer constant blijven

terwijl bij de kweldermetingen bij hogere windsnelheden de percentielwaarden steeds

dichter bij elkaar zullen komen te liggen.
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4 Factoren die het achtergrondgeluidsniveau beïnvloeden

Om te onderzoeken welke factoren het achtergrondgeluidsniveau beïnvloeden is het

mogelijk om deelverzamelingen van de totale set meetgegevens te selecteren die aan

bepaalde condities voldoen. Verder kunnen de meetgegevens welke verzameld zijn

tijdens de metingen met de microfoon vlak boven de grond vergeleken worden met

die van de microfoon op 2 meter hoogte.

Het verband tussen het achtergrondgeluidsniveau en de windsnelheid is in het vorige

hoofdstuk al besproken. In dit hoofdstuk zullen we naar de volgende factoren kijken:

Tijd van de dag. De activiteiten van mensen en dieren kennen een dag-nacht ritme.

Wanneer het gemeten geluid (deels) veroorzaakt wordt door menselijke of dierlijke

activiteiten dan is het aannemelijk dat het LA95 niveau ’s nachts lager zal liggen dan

overdag. Ook zou door opwarming van het aardoppervlak de wind overdag turbulenter

kunnen zijn.

Windrichting. Onderzoek van de windrichtingafhankelijkheid van de geluidsniveaus

zou uitsluitsel kunnen geven over de herkomst van de gemeten geluidniveaus.

Microfoonhoogte. Dicht bij de grond is de windsnelheid aanzienlijk lager dan op 2

meter hoogte. Hierdoor zijn ook de windgeïnduceerde geluidsniveaus veel lager. Dit

zal vooral bij hogere windsnelheden te merken zijn. We zullen dus minder pseudo-

geluid meten. Ook zullen geluiden van bronnen verder weg en op lage hoogte meer

worden gedempt door de sterkere bodemabsorptie.

4.1 Invloed van de tijd van de dag

In figuur 4.1 zijn, als functie van de tijd van de dag, het LA95, het LAeq en de

verkeersintensiteit op het wegvak Strand Horst – Ermelo van de A28 uitgezet. De

verkeersgegevens zijn verzameld door het Directoraat Generaal Rijkswaterstaat,

Directie Oost-Nederland in 1997. De verkeersintensiteit is op een logaritmische schaal

uitgezet als percentage van het totale verkeer in beide richtingen over één etmaal, ruim

52.000 motorvoertuigen. Voorts zijn, om duidelijk de invloed van het verkeer
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zichtbaar te maken, alleen de meetblokken meegenomen met een mediane

windsnelheid kleiner of gelijk aan 3 m/s1.

Zowel het LA95 als het LAeq vertonen een duidelijk dag-nacht ritme, dat bovendien

ongeveer gelijk op loopt met de variatie in het verkeersaanbod op de A28. Helaas zijn,

door de afsluiting van de Nijkerkerweg, geen verkeersgegevens bekend van de

Spiekweg ten tijde van de metingen. Het Ministerie van Justitie heeft in deze periode

weliswaar tellingen verricht maar deze waren bij het afsluiten van het onderzoek nog

niet beschikbaar. Het is echter aannemelijk dat de verdeling over de dag daar een

vergelijkbaar verloop zal hebben. Figuur 4.1 laat zien dat het geluid in het

Horsterwold  in ieder geval correleert met de hoeveelheid autoverkeer.

Om de kwaliteit van de correlatie tussen de gemeten geluidsniveaus en de

verkeersintensiteit nader te onderzoeken zijn in figuur 4.2 het LA95 en het LAeq uitgezet

tegen de verkeersintensiteit. Voor de x-as, met daarop uitgezet de verkeersintensiteit

                                                          
1 bij meer wind wordt immers de wind meer bepalend voor het achtergrondgeluidsniveau

Figuur 4.1: verloop van de belangrijkste geluidsniveaus over een etmaal bij weinig wind. Ter
vergelijking is ook de verkeersintensiteit per uur uitgezet als percentage van het totaal per
etmaal
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per uur uitgedrukt als percentage van het etmaal-totaal, is een logaritmische schaal

gekozen omdat geluidsniveaus evenredig zijn met de logaritme van de hoeveelheid

geluidsenergie en dus met de logaritme van het aantal auto’s. Voorts zijn

wederom alleen meetblokken meegenomen met een mediane wind-

snelheid kleiner of gelijk aan 3 m/s.

Met name de punten welke het LA95 representeren blijken voor verkeersintensiteiten

groter dan 2 procent redelijk rond een rechte lijn te strooien. Het verkeer op enkele

kilometers afstand produceert een continu aanwezig ruisachtig geluid dat kennelijk

sterk bijdraagt aan het LA95. Bij verkeersintensiteiten lager dan 2% is het

verkeerslawaai niet langer bepalend voor het achtergrondniveau. Voor het LAeq is de

correlatie minder goed.

Het verband tussen LA95 en de verkeersintensiteit zou interessante perspectieven

kunnen bieden voor een model waarbij men uitgaande van de verkeersintensiteit en de

afstand tot de weg een schatting kan maken voor het te verwachten LA95. Om een

Figuur 4.2: Correlatie tussen het LAeq en het LA95 en de verkeersintensiteit op de A28
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dergelijk rekenmodel op te stellen zou men het LA95 moeten meten op verschillende

afstanden tot de weg.

Met bovenstaande kennis in het achterhoofd is het niet verwonderlijk dat wanneer we

het LA95 uitzetten tegen het V50 en daarbij selecteren op de periodes van 23:00 uur tot

7:00 uur (nacht) en 7:00 tot 19:00 uur (dag) vooral bij lagere windsnelheden er

aanzienlijke verschillen bestaan tussen beide curves.

Het minimum voor het LA95 niveau ‘s nachts bedraagt 22.6 dB(A). Overdag ligt het

minimum bijna 7 dB(A) hoger: 29.5 dB(A). Bij windsnelheden groter dan 2 m/s

neemt het verschil in geluidsniveau tussen dag en nacht af.

4.2 Windrichtingafhankelijkheid van het achtergrondgeluidsniveau

Om de richtingafhankelijkheid te onderzoeken zijn in figuur 4.4 enkele statistische

geluidsniveaus uitgezet tegen de windrichting (stapgrootte: 30 graden) samen met de

puntenwolk van het LA95, om een indruk te kunnen krijgen van het aantal meetblokken

Figuur 4.3:  vergelijking van de achtergrondgeluidsniveaus overdag en ‘s nachts
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dat bijdraagt. We kunnen zien dat er relatief weinig meetblokken zijn met een

noordelijke wind.

Het lijkt er op dat het meeste geluid uit het zuidwesten komt, er zit echter een addertje

onder het gras: in deze grafiek is niet geselecteerd op windsnelheid. Omdat het bij

(zuid)westenwind doorgaans harder waait zal in dat geval het windgeïnduceerde

geluidsniveau ook hoger zijn. Dit vertekent het beeld.

Om deze factor uit te sluiten is in figuur 4.5 het LA95 als functie van de windsnelheid

gegeven waarbij de meetblokken zijn geselecteerd op windrichting en dag of nacht.

Wanneer we de geselecteerde richting vanaf 0° (noord) in stappen van 45° variëren bij

een openingshoek van 90° dan blijken de hoogste geluidsniveaus op te treden bij

zuidwestenwind en de laagste niveaus bij noordoostenwind, zowel overdag als ’s

nachts. Dit komt overeen met wat we opgrond van figuur 4.4 verwachtten hoewel in

mindere mate dan figuur 4.4 suggereert.

Figuur 4.4: een aantal statistische geluidsniveaus uitgezet tegen de windrichting. De
puntenwolk representeert het achtergrondgeluidsniveau per meetblok.
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In figuur 4.5 zijn niet alle acht LA95 curves die men aldus zou verkrijgen getekend

(omdat dit een wat onoverzichtelijk plaatje zou opleveren), maar alleen de beide

windrichtingen waarbij het geluidsniveau het meest uiteenliep. Overdag ligt voor alle

windsnelheden het achtergrondgeluidsniveau bij zuidwestenwind ca. 2 dB(A) boven

die bij noordoostenwind. ’s Nachts is het verschil minder duidelijk , al ligt op één punt

na ook hier de curve voor zuidwestenwind hoger dan de curve voor noordoostenwind.

Het is niet eenvoudig aan te geven wat de oorzaak zou kunnen zijn van dit extra geluid

uit het zuidwesten. Zuidwestelijk van de meetlokatie bevinden zich de Nijkerkerweg

en een klein stukje Spiekweg en op wat grotere afstand de A28. Maar wanneer één

van deze wegen de bron zou zijn geweest dan had men ook bij oostelijke wind een

soortgelijke verhoging van de geluidsniveaus meten. Immers zowel de A28 als ook de

Spiekweg lopen ook oostelijk van de meetlokatie en omdat ten tijde van de metingen

de Nijkerkerweg tussen de Spiekweg en de Flediteweg was afgesloten zullen de

Figuur 4.5:  verschil tussen het achtergrondgeluid uit -noordoostelijke en zuidwestelijke
richting, zowel overdag als ‘s nachts
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verkeersintensiteiten op de Nijkerkerweg en de Spiekweg vrijwel gelijk zijn geweest.

Verder bevinden zich dan Huizen, Amersfoort en het knooppunt Hoevelaken in

zuidwestelijke richting. Maar de afstand tot de meetlokatie bedraagt 20 km of meer.

Het zou evenwel ook kunnen zijn dat het gemeten verschil wordt veroorzaakt door dat

het geluid uit het zuidwesten relatief minder wordt gedempt. Een blik op de kaart

suggereert dat inderdaad ten noorden en ten oosten van de meetlokatie meer bos is

aangeplant. Voorts bevonden zich, zoals reeds opgemerkt in hoofstuk 2, ten

noordoosten van de opstelling bomen en was in zuidwestelijke richting het uitzicht

vrij.

Een door de vegetatie veroorzaakt verschil in demping zou tevens een verklaring

kunnen zijn voor het feit dat de invloed van de Gooiseweg in de meetgegevens niet

terug te vinden is ondanks het de 17.000 motorvoertuigen die van deze weg gebruik

maken.

4.3 Invloed van de microfoonhoogte op het achtergrondgeluidsniveau.

In grafiek 4.6 zijn de LA95-curves als functie van de mediane windsnelheid voor

respectievelijk de hoge en de lage microfoonpositie getekend.  Zoals  verwacht liggen

de LA95-waarden voor de microfoonpositie “laag” lager dan die voor microfoonpositie

“hoog” bij dezelfde windsnelheid. De gemeten waarden liggen bij weinig wind zelfs

zo dicht tegen de ondergrens van het meetbereik (20 dB(A)) aan dat de werkelijke

waarden waarschijnlijk nog wel iets lager kunnen liggen.

Dat de meetwaarden zo laag zijn komt niet alleen doordat de windsnelheid dicht bij de

grond lager is dan op 2 meter hoogte. Immers ook in het (bijna) windstille gebied

tussen 0 – 2 m/s liggen de waarden voor het LA95 voor de metingen met de

microfoonpositie “laag” aanzienlijk lager dan de LA95 waarden voor de hoge

microfoonpositie.

Dit doet vermoeden dat het op 2 meter hoogte gemeten geluid afkomstig is van

bronnen die zich op geringe hoogte op enige afstand van de meetlokatie bevinden

zodat deze geluiden sterker worden verzwakt door bodemabsorptie. Hieruit kunnen

we concluderen dat overvliegende vliegtuigen in ieder geval geen belangrijke bijdrage

leveren aan het LA95. Zou dit wel het geval zijn geweest dan had men vanwege de
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geringere bodemabsorptie voor vliegtuiggeluid een veel kleiner verschil geconstateerd

tussen de metingen in respectievelijk de hoge en de lage microfoonpositie.

Waarschijnlijk is vliegtuiggeluid trouwens niet voldoende continu aanwezig om een

merkbare invloed op het LA95 te hebben.

Figuur 4.6: vergelijking van het achtergrondgeluidsniveau gemeten op 25 cm en op 2 meter
hoogte



Natuurkundewinkel RuG                                                          Achtergrondgeluid in HET HORSTERWOLD 

37

5 Conclusies

Doel van het in dit rapport beschreven onderzoek was het meten van de

geluidsniveaus in het milieubeschermingsgebied voor stilte Het Horsterwold.

De metingen zijn uitgevoerd in de periode van 5 oktober tot 10 december 1998.

Gedurende deze periode was de Nijkerkerweg afgesloten voor het verkeer als gevolg

van wegwerkzaamheden. De Spiekweg was (daardoor) drukker dan normaal.

Het achtergrondgeluid (LA95) in het Horsterwold lijkt overdag, bij weinig wind in

hoofdzaak afkomstig van het wegverkeer. Er blijkt een goede correlatie te bestaan

tussen de verkeersintensiteit op de A28 en het gemeten LA95.

Gemeten over een etmaal blijkt het equivalente geluidsniveau (LAeq) minimaal 43

dB(A) te bedragen. Kijkt men naar het LAeq over perioden van 10 minuten, dan liggen,

bij een windsnelheid van 3 m/s of minder, ongeveer 45% van de meetwaarden

beneden 35 dB(A).

Wanneer men onderscheid maakt tussen het LA95 gedurende de dag (7 – 19 uur) en de

nacht (23 – 7 uur) dan blijkt dat het LA95 overdag met 29.7 dB(A) aanzienlijk hoger is

dan ’s nachts (22.3 dB(A)).

Over het gehele etmaal bedraagt, bij weinig wind, het achtergrondgeluidsniveau 26.5

dB(A).

Het verband tussen het achtergrondgeluidsniveau en de windsnelheid (op 10 meter

hoogte) wordt gegeven door de formule:

LA95 = 3.5•V50 + 17  (V50 > 2 m/s)

Het achtergrondgeluidsniveau wordt enigzins bepaald door de windrichting. Bij

zuidwestenwind is dat niveau, bij overeenkomstige windsnelheid , ca. 2 dB(A) hoger

dan bij noordoostenwind.

.
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Bijlage A: Begrippenlijst

geluid: een zich door een medium voortplantende drukgolf. In lucht, bij

kamertemperatuur bedraagt de voortplantingssnelheid ongeveer 340 m/s.

geluiddrukniveau Lp: de gevoeligheid van het menselijk oor is evenredig met de

logaritme van de geluidsdruk p. Daarom wordt veelal het geluidsdrukniveau  Lp

gebruikt:

Hierin is p0 de referentiedruk waarvoor meestal 20 :Pa genomen wordt. De eenheid

van geluidsdrukniveau is de decibel (dB)

Het equivalente geluidsniveau, LAeq: de energie-gemiddelde waarde van de

geluidsdruk , gemiddeld over een meetperiode T:

percentiele niveaus: een geluidsniveau dat n% van de tijd wordt overschreden, wordt

aangeduid met Ln. Veel gebruikt wordt het L95. Ook voor andere grootheden zoals

windsnelheid en windrichting kan men percentiele niveaus definiëren. Deze worden

aangeduid met respectievelijk Vn en Dn.

Omgevingsgeluid: hiermee wordt in dit rapport al het op de meetlokatie

voorkomende geluid bedoeld

Achtergrondgeluidsniveau: hiermee wordt in dit rapport het L95 bedoeld.

mediane windsnelheid, windrichting: V50, respectievelijk D50. Komt voor

symmetrische verdelingen overeen met de gemiddelde windsnelheid en gemiddelde

windrichting
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Tertsband: een tertsband rond fi is een frequentiegebied dat alle frequenties bevat

 tussen 2-1/6fi en 21/6fi.

A-weging: Het menselijk gehoor is niet voor elke frequentie even gevoelig. Vooral bij

lage frequenties neemt de gevoeligheid sterk af. Daarom wordt in de praktijk het

geluidsniveau per tersband voor het menselijk gehoor gecorrigeerd. Hierbij wordt de

correctie voor de tertsband rond 1000 Hz op 0 dB gesteld. Deze correctie wordt

A-weging genoemd en de op deze wijze gewogen geluidsniveaus worden aangeduid

met een extra A als index: LpA, LAeq, LA95, enz. De eenheid is dB(A)

pseudo-geluid: door de wind veroorzaakte drukvariaties rond de microfoon welke

zich niet voortplanten in de lucht maar die niet eenvoudig te onderscheiden zijn van

“echt” geluid.
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Bijlage B: Meetduur (H.F. Boersma, overgenomen uit [4])
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Nawoord

De metingen welke in dit rapport worden beschreven zijn mede tot stand gekomen

dankzij de hulp van een aantal personen die wij hiervoor graag willen bedanken.

Op de eerste plaats gaat onze dank uit naar Johan Elzinga van de Provincie Flevoland

die er mede voor gezorgd heeft dat het onderzoek financieel mogelijk werd.

Bovendien voorzag hij het rapport van gedetailleerd commentaar.

Peter Jonkers paste in het kader van zijn stage HTS-elektrotechniek de meetsoftware

aan en hielp mee bij het opzetten van de meetopstelling.

Jos Rutten van Staatsbosbeheer tenslotte was behulpzaam bij het vinden van een

geschikte meetplek in het Horsterwold en heeft ons van documentatie over de

beplanting van het gebied voorzien.




