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Samenvatting

In de zomer en herfst van 2009 zijn ten behoeve van de provincie Friesland metingen verricht  
van  het  geluidsniveau  in  een  vijftal  voor  rustige  recreatie  geschikte  natuurgebieden.  De 
provincie stelt zich ten doel om de stilte in door haar aangewezen stiltegebieden periodiek te  
monitoren. Dit is de tweede ronde in de monitoring; een eerste serie metingen is uitgevoerd in 
2005 (Oudelaar, van den Berg 2006). De methode van onderzoek is dezelfde als in 2005, aan 
de  onderzoeksgebieden  is  op  verzoek  van  de  provincie  het  duingebied  van  Vlieland 
toegevoegd. In de overige gebieden zijn de locaties (gemiddeld ca. 8) dezelfde als in 2005.

In  het  onderzoek is  geteld  welk  deel  van de tijd  gemotoriseerde bronnen op het  gehoor 
konden worden waargenomen en zijn door middel van meting de maximale en gemiddelde 
geluidsniveaus  bepaald.  Het  onderzoek  berust  dus  zowel  op  menselijke  waarneming 
(luisteren en noteren) als op instrumentele waarneming (meten en achteraf analyseren). De 
metingen zijn uitgevoerd in de periode van 16 juli  tot 20 september 2009. Op elke locatie  
werd  gedurende  10  minuten  het  geluidsniveau  gemeten  en  daarnaast  door  luisteren 
vastgesteld of een motorische bron hoorbaar was: een vliegtuig,  auto, motor of brommer, 
boot, tractor en/of trein.

De vijf onderzoeksgebieden zijn het duin- en kweldergebied in het oosten van Ameland en in  
het  westelijk  deel  van Schiermonnikoog,  het  duingebied in  het  midden  van Vlieland,  het 
bosrijke Nationaal Park Drents-Friese Wold, en het waterrijke Nationaal Park de Alde Feanen. 
Het  gaat  om  provinciale  stiltegebieden  ('milieubeschermingsgebieden  voor  stilte')  die 
belangrijke zijn voor rustige recreatie. 

De  meetwaardes  in  de  gebieden  gemeten  in  2009  in  de  periode  16  juli  tot  en  met  19 
september  zijn  te  vinden  in  de  hoofdstukken  6  t/m  10.  in  hoofdstuk  11  zijn  uitgebreide 
conclusies en vergelijkingen met metingen uit 2005 te vinden. Hier is een korte opsomming 
van de conclusies uit hoofdstuk 11. Opvallend lage, hoge en afwijkende meetwaarden worden 
per gebied behandeld in de paragrafen 6.3.1, 7.3.1, 8.3.1, 9.3.1 en 10.3.1.

Achtergrondgeluid
Voor  het  niveau van het  op  de achtergrond 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. Gedurende 5% van de tijd is het geluidsniveau dus lager 
dan het L95. Het L95 is daarmee een weergave van het geluid dat vrijwel 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. 

Geen invloed verstoringen op het L95 niveau.
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 continu werkend bedrijf  of  een nabije stad zullen dus wel  van invloed  
kunnen zijn op het L95. Kortom het L95 zegt iets over de eigenschappen van de omgeving van 
de meetlocatie en niet iets over de mate van verstoring.

Maat voor verstoringen
Het Leq is het gemiddelde voorkomende geluidsniveau, waarbij harde geluiden relatief zwaar 
meetellen. De mate van verstoringen in een gebied is zichtbaar in het verschil tussen het  
gemiddelde  geluidsniveau  (Leq)  en  het  L15 (niveau  dat  slechts  15%  van  de  tijd  wordt 
overschreden). De statistische en gemiddelde waardes per gebied zijn in een staafdiagram 
weergegeven  in  figuur  1.  Hier  zijn  de  Leq waardes  weergegeven  met  vierkantjes  en 
statistische waardes in de vorm van een staaf. In dit figuur is het verschil tussen de Leq en de 
L15 goed te zien.

Is een gebied stil?
Voor een recreant komt een gebied als stil over als er weinig kortstondige verstoringen zijn. 
De beste maat voor deze voorwaarde is het verschil tussen de L15 en Leq niveaus. In het 
rapport  “Opzoek  naar  stilte”  van  Jan  Oudelaar,  (2006)  en  in  het  algemeen  wordt  een 
informele  norm  (“streefwaarde”)  gehanteerd  van  Leq =  40  dB(A).  De  Leq waarde  is  ook 
afhankelijk van het achtergrondgeluid (windsnelheid e.d.), hiervoor moet gecorrigeerd worden 
wil men hier een objectieve norm van maken. Dan nog kunnen er vraagtekens bij geplaatst 
worden,  aangezien  een  drukke  snelweg  op  de  achtergrond  voor  een  recreant  doet 
overkomen als geluid veroorzaakt door de wind. Een continu geluid op de achtergrond hoeft  
niet storend te zijn voor de recreant. Wat belangrijk hierbij is, is dat er “nul metingen” verricht 
moeten worden, in verschillende type gebieden die aan bod komen tijdens de metingen in dit  
soort onderzoeken, om zo een duidelijk verband te vinden tussen de windsnelheid en het L95 

niveau.  Dan  kan  men vervolgens  de  gemeten  waardes  in  verstoorde  gebieden  objectief 
vergelijken met de waardes gevonden in deze onverstoorde gebieden. Het verschil tussen de 
onverstoorde en te vergelijken meetwaardes is dan een maat voor de verstoring.

Alternatieve maat voor verstoring
Als men kijkt naar het verschil tussen de L15 en Leq waardes, dan is dit een goede maat voor 
de verstoring van het achtergrondgeluid door kortstondig hoorbare bronnen, hierbij moet men 
denken aan bijvoorbeeld een auto die langsrijdt die ongeveer 45 seconden hoorbaar is. Deze 
kortstondige verstoringen zijn  voor  de recreant  opvallender  en zullen als  storend ervaren 
worden. Nadeel van deze aanpak is dat in gebieden waar gemotoriseerde bronnen langdurig 
aanwezig zijn, zoals de militaire straaljagers op Vlieland en de motorbootjes in NP de Alde 
Feanen er nauwelijks een verschil zit tussen de gemeten L15 en Leq, terwijl er wel degelijk 
hoorbare verstoring plaats vindt.
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Figuur 1: Statistische en gemiddelde (Leq) waardes van al het omgevingsgeluid gemiddeld over alle  
meetdagen in 2005 en 2009





Percentage verstoorde tijd door gemotoriseerde bronnen

Figuur  2  geeft  aan  in  welk  percentage  van  de  meettijd  verstoringen  in  de  vorm  van 
gemotoriseerde  bronnen  op  het  gehoor  zijn  waargenomen  in  elk  van  de  gebieden  (als 
gemiddelde van twee meetdagen).  

Verschil tussen de metingen in 2005 en 2009

NP Drents-Friese Wold:
De niveaus in het NP Drents-Friese Wold zijn vrijwel hetzelfde gebleven. De Leq waardes 
liggen bij beide ver boven de L15, dus beide jaren waren er in dit gebied veel verstoringen. De 
percentages  in  figuur  2  verschillen  van  elkaar  voornamelijk  door  de  hoge  gemeten 
percentage van de N3811 in 2005. Waardoor de percentages in 2005 hoger lagen is niet te 
verklaren. In 2005 was de windsnelheid respectievelijk 6, 4 en 2 m/s en de windrichting 335,  
120 en 31 graden. In 2009 was dit 2 en 3 m/s en de richting 223 en 124 graden. Op alle drie  
de dagen in 2005 zijn percentages gemeten hoger dan 80%. Terwijl  de N381 in 2009 op 
beide dagen nauwelijks is waargenomen, alleen op de meetpunten direct naastgelegen.

Ameland:
Het verschil tussen de Leq waarde en de L15 waarde is in 2005 groter dan in 2009, hieruit is te 
concluderen dat er in 2005 meer kortdurende verstoringen plaatsvonden. De L95 in 2009 is 
hoger dan in 2005. Het niveau verschil kan niet veroorzaakt worden door de windsnelheid, 
daarvoor liggen ze te dicht bij elkaar, namelijk in 2005 is de gemiddelde windsnelheid over 
beide meetdagen 4.7 m/s en in 2009 4.2 m/s. De relatie tussen de windsnelheid en de L 95 

waarde (uit paragraaf 4.4) geeft respectievelijk 32.2 dB(A) en 30.4 dB(A) voor de L95 waardes. 
De gemeten L95 waarde uit 2005, namelijk 26.3 dB(A) ligt onder de theoretische waarde 32.2 

1In paragraaf 6.2 zijn de categorieën N381 en auto's samengevoegd.
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Figuur 2: Percentage verstoorde tijd per gebied als gemiddelde van twee meetdagen in 2009 en 2005



dB(A), maar de waarde uit 2009 37.5 dB(A) ligt ver boven de waarde van 30.4 dB(A), die 
bepaald is uit het verband tussen de L95 en de windsnelheid. Dus in 2009 is er sprake van 
een  verhoging  van  langdurige  achtergrondsverstoring.  In  2005  komt  de  wind  vanuit  
noordelijke richting, in 2009 komt de wind vanuit zuidelijke richting. Mogelijke verklaring is, dat 
geluid  van  scheepvaart  op  de  Waddenzee  en  geluid  van  de  vaste  wal,  het 
achtergrondgeluidsniveau verhoogd. 

NP Schiermonnikoog:
Het verschil tussen de Leq waarde en de L15 waarde is in 2005 veel groter, dus in 2005 zullen 
er meer verstoringen zijn geweest. Op Schiermonnikoog is de L95 in 2009 hoger dan in 2005, 
dit  duidt  op  een  hoger geluidsniveau  veroorzaakt  door  de  wind  of  windrichting  of  door 
langdurige verstoringen.  Het  verschil  in  hoogte van de L95 is  goed te  verklaren door  het 
verschil  in  windsnelheid  tussen  2005  en  2009.  Namelijk  in  2005  is  de  gemiddelde 
windsnelheid  over  beide  meetdagen  3  m/s  en  in  2009  5.2  m/s.  De  relatie  tussen  de 
windsnelheid en de L95 waarde (uit paragraaf 4.4) geeft respectievelijk de waardes 25.2 dB(A) 
en 33.8 dB(A) voor de L95 waardes.  Dit  komt redelijk  goed overeen met de gemeten L95 

waardes, namelijk 22.2 dB(A) en 33.3 dB(A). Dit is in overeenstemming met de windrichting,  
want beide jaren komt de wind niet vanaf vaste wal. Hierdoor zijn er geen invloeden van 
langdurige verstoring door scheepvaart.

NP de Alde Feanen:
Het verschil tussen de geluidsniveaus in 2005 en 2009 is niet zo groot. In 2005 is het verschil 
tussen de L95 waarde en de L15 waarde groter, omdat het de eerste meetdag in 2005 bijna 
windstil  is.  Hierdoor  onderscheiden  de  verstoringsgeluiden  zich  beter  van  het 
achtergrondgeluid en ontstaat er een groter verschil tussen de L95 en de L15 waarde. Er mag 
geconcludeerd worden dat er in de NP de Alde Feanen ongeveer even veel verstoringen zijn 
geweest in 2005 en 2009.
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1 Inleiding

In de zomer en herfst van 2009 zijn ten behoeve van de provincie Friesland metingen verricht  
van  het  geluidsniveau  in  een  vijftal  voor  rustige  recreatie  geschikte  natuurgebieden.  De 
provincie stelt zich ten doel om de stilte in door haar aangewezen stiltegebieden periodiek te  
monitoren. Dit is de tweede ronde in de monitoring; een eerste serie metingen is uitgevoerd in 
2005 (Oudelaar, van den Berg 2006). De methode van onderzoek is dezelfde als in 2005, aan 
de  onderzoeksgebieden  is  op  verzoek  van  de  provincie  het  duingebied  van  Vlieland 
toegevoegd. In de overige gebieden zijn de locaties (gemiddeld ca. 8) dezelfde als in 2005.

In  het  onderzoek is  geteld  welk  deel  van de tijd  gemotoriseerde bronnen op het  gehoor 
konden worden waargenomen en zijn door middel van meting de maximale en gemiddelde 
geluidsniveaus  bepaald.  Het  onderzoek  berust  dus  zowel  op  menselijke  waarneming 
(luisteren en noteren) als op instrumentele waarneming (meten en achteraf analyseren). De 
menselijke waarneming wordt vervolgens nog gekleurd door associaties met het herkende 
geluid:  de  één  vindt  bijvoorbeeld  een  vliegtuiggeluid  mooi,  de  ander  vervelend.  Deze 
betekenistoekenning is van groot belang voor de mate van hinder van een geluid. Aan dat  
aspect wordt echter bij de waarnemingen in dit onderzoek voorbij gegaan. De metingen zijn  
uitgevoerd in de periode van 16 juli tot 20 september 2009. Op elke locatie werd gedurende 
10  minuten  het  geluidsniveau  gemeten  en  daarnaast  door  luisteren  vastgesteld  of  een 
motorische bron hoorbaar was: een vliegtuig, auto, motor of brommer, boot, tractor en/of trein.

De vijf onderzoeksgebieden zijn het duin- en kweldergebied in het oosten van Ameland en in  
het  westelijk  deel  van Schiermonnikoog,  het  duingebied in  het  midden  van Vlieland,  het 
bosrijke Nationaal Park Drents-Friese Wold, en het waterrijke Nationaal Park de Alde Feanen. 
Het  gaat  om  provinciale  stiltegebieden  ('milieubeschermingsgebieden  voor  stilte')  die 
belangrijke zijn voor rustige
recreatie. 

De metingen en de verwerking van meetdata zijn uitgevoerd door Bsc Rob Bremer, student 
Theoretische Natuurkunde, begeleiding was in handen van  Dr. Rolf Neubert, Centrum voor 
Isotopenfysica, ESRIG RUG en de coördinatie rustte bij Karin Ree, Bèta Wetenschapswinkel 
Groningen. De contactpersoon bij de provincie Friesland was Peter Hamersma.
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2 Doel onderzoek

De provincie Friesland wil van haar stiltegebieden een indruk hebben van de werkelijke mate 
waarin deze stil kunnen worden genoemd, dat wil zeggen niet gestoord door geluiden die er 
niet thuis horen. Omdat de provincie vele stiltegebieden kent, is er een selectie gemaakt uit 
verschillende natuurlijke omgevingen.

In  dit  onderzoek worden de geluidsdosis  en  het  maximale  geluidsniveau van motorische 
bronnen (meestal passages van afzonderlijke vlieg-,  vaar- of voertuigen) bepaald. Daarbij  
wordt zo mogelijk gelet op de herkomst van de bronnen: over welke weg rijdt het op een 
locatie  hoorbare  verkeer,  wat  voor  types  vliegtuigen  zijn  hoorbaar?  De  opzet  van  het 
onderzoek is zo veel mogelijk overgenomen van het onderzoek uit 2005.

Op grond van deze overwegingen kan men dit onderzoek kenschetsen als het vaststellen van 
de  huidige  geluidssituatie,  waarbij  een  aantal  aspecten  kunnen  worden  onderscheiden: 
vaststellen van de aard en frequentie van de in het gebied voorkomende geluiden; de nadruk 
ligt daarbij op de door mensen voortgebrachte, met name motorische geluiden; vaststellen 
van het achtergrondgeluidsniveau in (diverse delen van) het gebied; zo mogelijk de herkomst 
van  deze  geluiden,  dwz.  de  aard  van  het  vliegverkeer  (civiel  -groot  en  klein,  militair,  
helikopters) vaststellen, de geografische herkomst van andere motorische geluiden. Tevens 
kunnen de resultaten dienen als referentie voor latere (evaluatie-) metingen.
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3 Omstandigheden en meetlocaties

3.1 Onderzoeksgebieden

De onderzoeksgebieden die in 2005 zijn onderzocht zijn bij voorliggend onderzoek opnieuw 
onderzocht.  Dit betreft  de gebieden Nationaal  Park het Drents-Friese Wold, Ameland, NP 
Schiermonnikoog en NP de Alde Feanen. De meetlocaties in de gebieden komen zoveel  
mogelijk overeen met die in 2005, om zo een zo goed mogelijke vergelijking te kunnen maken 
tussen de twee onderzoeken. Naast deze al eerder gemeten gebieden is er in 2009 ook op 
Vlieland  gemeten.  Hier  is  een  zoveel  mogelijk  overeenkomend  onderzoek  opgezet,  met 
dezelfde type locaties als in de andere gebieden.

3.2 Selectie naar omstandigheden

Het geluid in een gebied kan sterk variëren in de loop der tijd. De variaties zijn in elk geval  
afhankelijk van het weer (vooral: windsnelheid en windrichting), de tijd van de dag, de dag 
van de week, en het seizoen. Om een representatieve indruk te krijgen van het gebied moet  
daarom in principe op zoveel tijdstippen worden gemeten dat alle variaties aan bod komen. 
Om  dat  onder  alle  voorkomende  omstandigheden  te  doen  vergt  een  aanzienlijke 
meetinspanning. Er moet daarom in de praktijk gekozen worden voor een zekere selectie van 
omstandigheden. In dit onderzoek wordt geselecteerd op:
windsterkte: hooguit matige wind (windkracht 4, liefst hooguit windkracht 3); 
seizoen: zomer; 
tijd: overdag; 
dagtype: dagen waar veel toerisme aanwezig is (zonnig weer);
Een niet te hoge windsnelheid is van belang omdat het natuurlijke omgevingsgeluid bij harde 
wind zo hoog wordt dat relatief zachte (on)natuurlijke geluiden niet meer gehoord kunnen 
worden.
Wat het weer betreft worden twee voorwaarden gesteld: de wind mag niet harder dan matig 
zijn  (niet  groter  dan windkracht  4 oftewel  een windsnelheid van hooguit  8 m/s),  maar bij  
voorkeur niet harder dan windkracht 3 (niet groter dan 5,4 m/s), en tijdens de meting mocht  
het niet (voortdurend) regenen. Als door de onderzoeker een dag was vastgesteld, maar kort  
daarvoor de weersvoorspelling op relatief veel regen of harde wind wees, werd een andere 
dag gekozen.
Opdat de overige variaties aan bod komen moet nog op verschillende tijdstippen (ochtend, 
middag)  en  bij  verschillende windrichtingen worden gemeten.  Verre  geluidsbronnen hoort  
men vooral als de wind ongeveer uit de richting van de bron komt (of eigenlijk: als er geen 
tegenwind is); daarom zijn er waarnemingen bij  verschillende windrichtingen nodig. Als op 
twee werkdagen wordt gemeten, dan is de keuze van de eerste dag niet afhankelijk van de 
windrichting,  maar  bij  de  tweede  dag  moet  voor  een  windrichting  worden  gekozen  die 
(ongeveer) tegengesteld is aan die op de eerste dag. Werkdagen verschillen van rustdagen 
(zon-  en  feestdagen):  op  werkdagen  is  er  in  het  algemeen  meer  verkeer  en  menselijke 
bedrijvigheid, maar in recreatiegebieden verwacht men eerder minder mensen dan op zon- 
en  feestdagen.  Eerder  is  uit  onderzoek  gebleken  dat  er  op  een  zondag  of  feestdag  in  
stiltegebieden in de Randstad vaker gemotoriseerde bronnen hoorbaar waren dan op een 
werkdag (van den Berg, 20052).  Anderzijds is uit  meerdere onderzoeken gebleken dat de 

2 G.P. Van den Berg: “Opzoek naar stilte – meting van indicatoren voor stilte in recreatieve (natuur) gebieden in de 
Randstad”, Natuurkundewinkel RuG, januari 2002 (rapport nummer NWU-107)
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zondagochtend juist heel stil kan zijn omdat het verkeer dan later op gang komt (van den  
Berg, 20033). De zaterdag is waarschijnlijk een mix van beide dagtypen voor wat betreft het 
aantal werkenden en de omvang van recreatieactiviteiten.

3.3 Selectie meetlocaties 

In elk gebied zijn ongeveer acht locaties gekozen waar het geluid is gemeten. Steeds trok op 
één dag de onderzoeker door het gebied volgens een vooraf globaal uitgestippelde route. De 
locaties zijn in overeenstemming met de uiteindelijke doelgroep van het onderzoek: rustige 
recreanten en dan met name wandelaars, fietsers, vissers en kanovaarders. Dat betekent dat  
locaties worden gekozen bij plekken en paden, ook aan het water, waar deze recreanten zich 
ophouden of voorbijkomen. Bij drukke wandel- of fietsroutes wordt niet direct aan de route 
gemeten,  maar  zo  mogelijk  op  een  tiental  meters  afstand  van  de  route  zelf  om minder 
verstoring  te  hebben door  het  geluid  van voetstappen en wielen  op schelpenpaadjes  en 
gepraat van passerenden. Het gaat immers vooral om verstoring door lawaai van motoren, 
e.d. Ook echte stille plekken in het gebied konden desgewenst bij  het onderzoek worden 
betrokken.  Meten  in  de  directe  nabijheid  van  een  (lokale)  lawaaibron,  bijvoorbeeld  een 
stalventilator of tractor, moest worden vermeden. Voor de keuze van de locaties wordt eerst 
(de begrenzing van) het gebied aangewezen waarin gemeten wordt. Daarbinnen worden dan 
de meetpunten punten min of meer gelijkmatig verdeeld: deze punten liggen aan paden of 
rustige  weggetjes  buiten  bebouwde  kernen.  Op  basis  van  deze  overwegingen  zijn 
meetlocaties gekozen in overleg met de vertegenwoordiger van de provincie. De locaties zijn 
door ons beoordeeld op spreiding over het onderzoeksgebied, bereikbaarheid en afstand tot 
al of niet relevante lawaaibronnen.

3.4 Meetperiode en duur

De metingen zijn verricht in de periode 16 juli tot en met 19 september 2009. De metingen 
vonden steeds overdag plaats en vrijwel steeds tussen 10 en 19 uur. Dit zijn tijden die voor 
recreatie  relevant  zijn.  Er  werd per  gebied op twee werkdagen gemeten bij  min of  meer 
tegengestelde windrichtingen. De meettijd per dagdeel ('s morgens, 's middags) per locatie is 
kort (10 minuten) omdat de nadruk ligt op het gebied, niet op afzonderlijke punten in het  
gebied. In totaal werd per meetdag een meet- en waarneemtijd van ca. 2 uur en 40 minuten 
voorzien.

3 Frits van den Berg: “Karakterisering van het omgevingsgeluid: verstoring en monitoring in het Horsterwold”, 
Natuurkundewinkel Rijksuniversiteit Groningen, februari 2003 (rapport nummer NWU-111)
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4 Meet- en analyse-methode

4.1 Registratie geluiden

De volgende zaken 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? In de volgende paragrafen wordt toegelicht welke grootheden uit de registraties 
worden bepaald. Een registratie bestaat uit twee delen: een opeenvolging van geluidsniveaus 
die per seconde zijn gemeten (geluidsregistratie), en een chronologische lijst van geluiden die 
tezelfdertijd  zijn  waargenomen  en  genoteerd.  De  metingen  zijn  uitgevoerd  met  een 
zelfregistrerende geluidsmeter SLS95 van het merk 01dB(A), en regelmatig geijkt met een 
ijkbron van het merk Cal.

4.2 Tijdsduur niet-natuurlijke geluiden

De tijd dat niet-natuurlijke geluiden voorkomen is bepaald door per seconde te bepalen of (en 
welk) geluid door de onderzoeker 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 tractoren
6 (motor)boten
7 overige bronnen: (industriële) werkzaamheden en bedrijvigheid

Als  binnen  één  passage  meerdere  exemplaren  van  dezelfde  bronsoort  worden  gehoord,  
bijvoorbeeld een paar fietsers of twee tegelijk passerende auto's, dan is dat als één passage 
geteld. De door bron X verstoorde tijd in een gebied is de som van alle seconden van alle  
locaties waarin bron X werd gehoord. Deze verstoorde tijd wordt gegeven als percentage van 
het  totaal  aantal  seconden  dat  in  het  gebied  gemeten  is.  De  bronnen  1  -  6  zijn  alle 
mechanische,  gemotoriseerde  bronnen.  De  overige  bronnen  (7)  kunnen 
bouwwerkzaamheden, industrie of andere bedrijvigheid betreffen en zoniet motorische, dan in 
elk geval mechanische geluiden. 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  motorisch’.  Voor  de  beoordeling  van  ‘stilte’  is 
‘gebiedseigen’ een lastig criterium: kan men behalve een tractor ook de auto van een boer of  
boswachter  als  gebiedseigen  zien,  net  als  voer  aanleverende  of  hout,  melk  of  mest 
ophalende  vrachtwagens  of  de  door  een  boerenzoon  opgevoerde  brommer?  En  zijn 
stalventilatoren en kettingzagen ook 'gebiedseigen' ? Om deze redenen is hier een objectief 
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criterium, namelijk al of niet met motor, gekozen. Gemotoriseerd is niet-natuurlijk.

De  tijden  zijn  gegeven  als  percentage  van  de  meettijd.  Voor  de  totaalpercentages  (alle 
bronnen  tezamen)  is  rekening  gehouden  met  het  feit  dat  geluiden  tegelijkertijd  kunnen 
voorkomen. Bij de berekening van het totaalpercentage is er van uitgegaan dat de bronnen 
met  dezelfde  regelmaat  voorkomen  gedurende  de  meettijd  en  dat  bronnen  dus  kunnen 
overlappen. Bij de percentages per bron is gegeven hoe vaak alleen die bron hoorbaar was,  
bij het totaalpercentage hoe vaak er één of meer bronnen tegelijkertijd werden waargenomen. 
Het totale percentage is daardoor lager dan de som van de percentages van de afzonderlijke 
bronnen.

Uit eerder onderzoek (van den Berg,20044) blijkt dat de meeste bronnen gedurende ongeveer 
een halve minuut zichtbaar is in een registratie, kleine vliegtuigen gemiddeld wat langer en 
tractors soms veel langer.

4.3 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 (L = Level = engels voor 
Niveau). Als het maximum 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  deze  alleen  betrouwbaar  bepaald  kon  worden  als  de 
passage duidelijk herkend kon worden in de registratie, worden aldus in feite alleen van de 
luidere passages de geluidsniveaus bepaald; minder luide werden wel gehoord, maar waren 
niet herkenbaar in de registratie.

In  het  rapport  van  2005  worden  bij  de  passages  van  gemotoriseerde  bronnen  ook  de 
geluidsdosis gepaald, de gemiddelde geluidsintensiteit  gedurende de passage. Naar onze 
mening voegt dit geen extra informatie toe. Ook bij  de meting van het maximale passage 
niveau kunnen vraagtekens gezet worden. Deze beide metingen zijn erg plaatsafhankelijk.  
Zou  de  meetlocatie  ook  maar  100  meter  verder  van  de  betreffende  bron  zijn  geplaatst, 
worden er hele andere waardes gemeten.  Hierdoor zijn de waardes niet representatief voor  
het gehele gebied. Deze waardes zijn in het rapport van 2009 achterwege gelaten. Meer 
uitleg volgt in paragraaf 4.5.

4.4 Geluidsniveau natuurlijke geluiden

Natuurlijke  geluiden  kunnen  op  basis  van  alléén  het  geluidsniveau  niet  altijd  worden 
onderscheiden  van  niet-natuurlijke  geluiden.  In  dit  onderzoek  worden  echter  alle  niet  
natuurlijke  geluiden  genoteerd  zodat  deze  later  in  de  geluidsregistratie  kunnen  worden 
opgespoord. Vaak gaat het op een bepaalde locatie om afzonderlijke passages van auto’s, 
vliegtuigen  of  treinen  die  luider  zijn  dan,  en  daarom  herkenbaar  in,  het  overige 
omgevingsgeluid. Het van nature aanwezige geluid is daarom vaak herkenbaar als de laagste 
geluidsniveaus die ter plaatse voorkomen. Dat is het ‘achtergrondgeluid’: het geluidsniveau 
dat bij de heersende omstandigheden van nature aanwezig is en dat door windgeruis en een 
veelheid van onbestemde, zachte geluiden van veraf wordt bepaald. Daarnaast kunnen ook 
meer nabije en luidere natuurgeluiden, zoals van vogels, aanwezig zijn. Voor het niveau van 

4 G.P. Van den Berg: “Observed prevalence of transport sounds in quiet areas”, proceedings Internoise 2004, Praag 2004
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het  op  de  achtergrond  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. Gedurende 5% van de tijd is het geluidsniveau dus lager dan het L95. 
Het L95 is daarmee een weergave van het geluid dat vrijwel 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  in  dit 
onderzoek 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 continu werkend bedrijf of een nabije 
stad  zullen  dus  wel  van  invloed  kunnen 
zijn  op  het  L95.  Op  basis  van  deze 
overwegingen  kan  men  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  (voortdurend 
aanwezig geluid) bepalen het L95. Als men 
een niet-natuurlijk geluid (vrijwel) 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.  Bij  eerdere  onderzoeken  in 
rustige (meest: stilte-) gebieden in Nederland is eveneens overdag in de zomerperiode het 
achtergrondniveau  bepaald.  In  figuur  4.1  is  het  resultaat  gegeven,  waarbij  het 
achtergrondniveau L95 is uitgezet tegen de windsnelheid V10 op 10 meter hoogte (gemiddeld 
over de meettijd gegevens van het meest nabije KNMI-station). Het betreft in totaal 57 dagen 
(met  een  meetduur  van  meestal  3  uur)  in  28  verschillende  gebieden,  inclusief  deze  in 
Friesland. Deze figuur is overgenomen van het rapport van 2005. De niveaus blijken met de 
windsnelheid  toe  te  nemen,  maar  de  windsnelheid  bepaalt  kennelijk  niet  alléén  het 
geluidsniveau. Een hoger niveau dan gemiddeld kan optreden door meer windgeruis (nabij 
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ruisende  vegetatie),  minder  beschutting  (minder  afscherming  van  wind  en  geluid),  een 
verhoging door verkeersgeluid of doordat de windsnelheid ter plekke afweek van die van het  
meest  nabije  KNMI-station.  Uit  de  figuur  blijkt  dat  de  achtergrondniveaus  bij  de  laagste 
windsnelheden (< 3 m/s: zwakke wind) relatief hoog liggen: het windgeruis is daar zo gering 
dat  andere  geluiden  (meestal  ver  wegverkeer)  het  achtergrondniveau  bepalen.  Het 
gemiddelde  achtergrondniveau  is  weergegeven  als  een  lijn  in  figuur  4.1,  daarbij  zijn  de 
laagste waarden –de zwarte merktekens in de figuur bij V10 < 3 m/s– buiten beschouwing 
gelaten. Deze lijn heeft de vergelijking: L95 = 36·log(V10) + 8 dB(A) Deze ‘trendlijn’ zal hierna 
als referentie worden gebruikt bij de in de gebieden gemeten waarden van het L95.

4.5 Hoorbaarheid van lawaai in natuurlijk omgevingsgeluid

In  benadering  kan  men  stellen  dat  een  lawaai  hoorbaar  is  als  het  luider  is  dan  het 
omgevingsgeluid, dus als het geluidsniveau van het lawaai groter is dan het niveau van het 
omgevingsgeluid. 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. in feite is dit een simplificatie van een  
tamelijk ingewikkeld probleem; weinig oplettende personen zullen (sommige) bronnen zelfs 
niet opmerken als ze luider zijn (Lmax of Leq > L95) ; nauwkeurige waarnemers kunnen een bron 
nog horen als deze minder luid is (Lmax of Leq < L95) 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.  Gemiddeld  over  alle  gebieden en  dagen zal  dus  bij  een 
passage van een bron met een Lmax boven de trendlijn in figuur 4.1 de bron (kort) hoorbaar 
zijn. Als ook het Leq boven de trendlijn uit komt, zal de bron (vrijwel) continu hoorbaar zijn. 

De reden om de Leq waarde te meten per bron zoals in het onderzoek van 2005 is onduidelijk,  
want volgens de voorgaande beredenering hangt het van de waarnemer af of de bron wel of  
niet  meer  waarneembaar  is.  De  Leq waarde  wordt  gemeten  vanaf  het  moment  dat  de 
waarnemer de tijd noteert wanneer de bron hoorbaar is tot en met het moment wanneer hij/zij  
de bron niet meer waarneemt. Dit betekent dat de Leq waarde niet volledig objectief is en geen 
extra informatie geeft dan het percentage dat de bron hoorbaar is. Ook heeft een Leq bepaling 
van een gemotoriseerde bron last van andere gemotoriseerde bronnen die tegelijk hoorbaar 
zijn.  Om  deze  redenen  zijn  de  Leq waardes  per  categorie  van  gemotoriseerde  bronnen 
weggelaten.
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5 Resultaten: introductie

De gebieden worden hierna in vijf opeenvolgende hoofdstukken beschreven en
geanalyseerd. Daarbij is de volgorde als volgt:
H. 6: NP het Drents-Friese Wold
H. 7: Vlieland
H. 8: Ameland
H. 9: NP Schiermonnikoog
H. 10: NP de Alde Feanen

De acht meetlocaties zijn per gebied aangegeven met een nummer en zijn voorzien van een 
beschrijving van de locatie. Op elke locatie is steeds gedurende 10 minuten. 

De resultaten die worden gegeven zijn het percentage tijd dat een gemotoriseerde bron werd 
waargenomen,  het  maximale  geluidsniveau  (Lmax)  van  het  gemeten  geluidsniveau  per 
gemotoriseerde  bron  (steeds  per  categorie  gemotoriseerde  bron),  het  equivalente 
geluidsniveau  (Leq)  van  elke  meetlocatie  en  andere  statistische  waardes.  Het  Leq is  het 
gemiddelde geluidsniveau. In principe (namelijk als voldoende representatief is voor de lange 
duur)  kan het  Leq met  een streefwaarde,  bijvoorbeeld  40 dB(A),  worden vergeleken.  Een 
streefwaarde van 40 dB(A) wordt in Nederland in de praktijk veel gehanteerd, maar deze 
heeft geen wettelijke status. Of de streefwaarde voor het geheel van de (gebiedsvreemde) 
motorische  bronnen  zou  moeten  gelden  of  per  categorie,  en  binnen  een  categorie 
bijvoorbeeld per weg, is niet wettelijk vastgelegd. In overeenstemming met de beoordeling 
van geluidsbelasting op woningen zou de geluidsbelasting op één locatie moeten worden 
beoordeeld  per  bron,  en  zelfs  per  (spoor)weg  of  vliegveld,  en  speelt  cumulatie,  dus het  
tegelijk optreden van meerdere bronnen, geen rol. Er is echter geen dwingende reden, vanuit  
stiltebeleving noch wettelijk, om dat bij de beoordeling van stiltegebieden ook zo te doen. 

Tijdens bijvoorbeeld één enkele passage van een vliegtuig treedt het hoogste geluidsniveau 
(het Lmax) op als het passeert. Voor dit maximum niveau zijn voor stiltegebieden geen streef-  
of grens- waarden vastgelegd. Gemiddeld over de hele tijdsduur dat het vliegtuig hoorbaar is  
ligt het niveau natuurlijk lager dan het Lmax. Bij de interpretatie van de resultaten speelt ook 
het  achtergrondgeluid  (L95)  een  belangrijke  rol:  men  kan  het  L95 zien  als  het  basale 
geluidsniveau dat op een locatie of in een gebied aanwezig is en dat meestal door natuurlijke 
geluiden  wordt  bepaald.  Het  L95 wordt  beïnvloed  door  windgeruis  in  vegetatie.  Alleen  bij 
voortdurend op de achtergrond aanwezig ander geluid (bijvoorbeeld van een snelweg) kan 
het L95 door motorisch geluid worden beïnvloed. Als het L95 door natuurlijke geluiden wordt 
bepaald dan is dat het laagste haalbare geluidsniveau: door maatregelen aan motorische 
bronnen  kan  men  geen  lagere  waarden  bereiken.  Het  verschil  tussen  het  Lmax van  een 
motorische bron en het L95 van de achtergrond geeft een indruk van de impact van de bron 
tijdens de passage, en daarmee van de akoestische 'impact' van die bron op het gebied. De 
waardes in de tabellen zijn de gemeten maximale geluidsniveaus, dus niet het verschil tussen 
de Lmax en de L95 waardes. 

Het Leq van een bron is voor de impact wellicht een zinvolle maat, maar er is geen eenduidige 
relatie met de hoorbaarheid en ook de relatie met hinder is (nog) niet duidelijk. Een bepaalde 
waarde van het Leq kan het gevolg zijn van een constant geluid (waarvan dus de luidheid niet 
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verandert),  of  van  af  en  toe  een  harder  geluid  met  daartussen  stilte;  de  mate  van 
hoorbaarheid daarvan in een stil gebied is niet dezelfde en de beleving ervan is dan ook niet 
vanzelfsprekend dezelfde.

Een belangrijke stap in de analyse is dat na een overzicht van meetwaarden over het hele  
gebied  de  locaties  met  de  hoogste  geluidsniveaus  nader  worden  onderzocht.  Als  de 
verhoging het  gevolg is  van motorische bronnen,  en  niet  van een natuurlijk  geluid  zoals 
windgeruis, dan wordt zo'n locatie als lawaaiig beschouwd. Als bekend is waarom een locatie 
lawaaiig is, dan zijn ook maatregelen denkbaar om het lawaai te verminderen, zoals een weg 
afsluiten  voor  gemotoriseerd  verkeer,  elektrische  motoren  gebruiken  in  plaats  van 
verbrandingsmotoren,  brommers  controleren  op  geluid,  een  vliegroute  verleggen,  enz. 
Vervolgens  kan  het  rustige  deel  van  het  gebied  gekarakteriseerd  worden  door  uit  de 
meetgegevens  van  het  gebied  de  lawaaiige  locaties  en  lawaaiige  gebeurtenissen  te  
verwijderen. Voor dat rustige deel kan opnieuw bepaald worden welk percentage van de tijd  
verstoord  is  door  motorische  bronnen  en  wat  daar  het  Leq per  bron  is.  Daarbij  wordt 
gemiddeld over de verschillende locaties in het rustige deel, omdat wordt aangenomen dat 
deze  niet  duidelijk  onderling  verschillen  qua  geluidsbelasting.  Op  basis  van  deze 
veronderstelling zou het middelen over bijvoorbeeld 5 locaties hetzelfde opleveren als het  
middelen over een 5 keer zo lange meettijd op één locatie. Dat rustige deel, dat niet geheel  
gevrijwaard zal zijn van geluid van motorische bronnen, geeft aan welke mate van verstoring 
in het hele gebied over zou blijven als de lawaaiigste plekken ook rustig zouden worden. 
Deze mate van verstoring, vooral afkomstig van verder liggende wegen en van overvliegende 
vliegtuigen, kan alleen door verdergaande inspanning worden verminderd.

24



6 Nationaal Park het Drents-Friese Wold

6.1 Meetlocaties  en  Meetomstandigheden  in  het  NP het  Drents-Friese 
Wold

Het  Drents-Friese  Wold  is  gelegen  ten  zuidwesten  van  Appelscha.  Het  afwisselende 
landschap  van  het  gebied  bestaat  uit  bos,  heide,  stuifzand  en  beekdalgraslanden.  De 
provinciale weg N381 is de autoweg van Drachten naar Emmen en doorsnijdt  het Friese 
gedeelte van het gebied. het Drents-Friese Wold is toegankelijk over voornamelijk zand- en 
schelpenpaden.  Deze  zijn  geschikt  voor  recreatie  zoals  wandelen  en  fietsen.  Het 
omgevingsgeluid  wordt  bepaald door  wind in  de bomen, vogels,  recreanten, vliegverkeer, 
autoverkeer en landouwvoertuigen. 

6.1.1 Meetlocaties

De meetlocaties  zijn  gelegen  in  verschillende  type  gebieden:  1,  2  en  3  zijn  gelegen  in 
agrarisch gebied, locaties 4, 6 en 9 zijn gelegen aan een bosrand, 5, 10, 11 zijn gelegen in  
open terrein en 7, 8, 12, 13 zijn gelegen in het bos. De locaties zijn met auto en fiets bezocht 
in volgorde van nummering. De meetlocaties zijn als volgt: 
1 Langs  de  geasfalteerde  Oude  Willemsweg,  tussen  de  Jan  Jacobshoeve  en  de 
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Annahoeve op de oprit van de akkervelden aan de andere kant van de weg.
2 Langs de geasfalteerde Oude Willemsweg, tussen de Jan Jacobshoeve en de kruising, 
op de oprit van de akkervelden links gelegen.
3 Langs de klinkerweg Oude Willemsweg. De eerste verharde weg rechts gezien vanaf 
de kruising.  Bijna aan het  eind van de klinkerweg voor  het  één na  laatste huis  aan de 
rechterkant.
4 Aan de zuidzijde van 't Groote Veen, 250m van het fietspad. 
5 100m van het fietspad het zandpad in zuid-oostelijke richting, richting de bosrand.
6 Het  zandpad  met  slagboom,  tegenover  de  geasfalteerde  weg  richting  de 
camping/zwembad. 150 m het pad op, op het stukje heide aan de rechterkant.
7 Vanaf de auto parkeerplaats in zuidelijke richting het zandpad het bos in. 50m na de 
zendmast.
8 Vanaf de slagboom 150m het zandpad op richting punt 9.
9 50m  van  de  rand  van  het  bos,  aan  het  eind  van  het  zandpad  gezien  vanaf  de 
parkeerplaats voor auto's aan de klinkerweg Canada.
10 Vanaf  het  fietspad  het  zandpad  op  bij  de  eerstvolgende  kruising,  bij  de 
waterschapsmarkering/put.
11 Vanaf het fietspad het zandpad op bij de eerstvolgende kruising.
12 Langs  een  breed  zandpad  met  parallel  een  fietspad.  Gezien  vanaf  de  klinkerweg 
Canada, 50m voorbij de ruiterroute die haaks op het brede zandpad ligt.
13 200m van het fietspad op het brede zandpad dat noord-zuid ligt.

Op de eerste dag zijn de meetpunten 12 en 13 niet meegenomen en op de tweede meetdag  
(donderdag 21 juli) is de volgende volgorde aangehouden: 1,2,3,4,5,6,7,12,13,11,10,9,8.
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6.1.2 Meetomstandigheden

Tabel 6.1 geeft een overzicht van meettijden en meetomstandigheden. De meettijd bedraagt 
in principe 10 minuten per meetlocatie per dag, maar op de eerste dag zijn de eerste twee 
meetlocaties 20 minuten gemeten. Dit vanwege het plan om elke meetlocatie 20 minuten te 
meten, maar dat bleek qua tijd niet te lukken op één dag. Op de tweede dag is op elke locatie 
10 minuten gemeten en zijn er twee extra metingen verricht, omdat er tijd over was. De totale 
netto meettijd over beide dagen is 4 uur. Voor de windsnelheid op een meetlocatie is het 
uurgemiddelde  van  de  windsnelheid  op  KNMI  meetstation  Hoogeveen  genomen.  De 
windsnelheid in tabel 6.1 is de gemiddelde windsnelheid gedurende de aangegeven begin- en 
eindtijd. De bewolkingsgraad, temperatuur en windrichting zijn samen met de uurgemiddeldes 
van de windsnelheid van KNMI verkregen.

Tabel 6.1 Data en weersomstandigheden tijdens de meetdagen in het Drents-Friese Wold

dag datum
tijd 
begin       eind

meet-
duur 
(min)

wind-
snelheid
(m/s)      (Bft)

windrichting
bewol-
kings 
graad

max
temp
(°C)

do 16juli 10:00 17:00 130 2 2 223° ZW 3/8 24.6

di 21juli 11:00 17:00 130 3 2 144° ZO 5/8 23.8
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6.2 Bijdrage gemotoriseerde bronnen in het NP het Drents-Friese Wold

In Tabel 6.2 is een opsomming gegeven van alle door gemotoriseerde bronnen veroorzaakte 
verstoringen  in  het  Drent-Friese  Wold,  gemiddeldes  over  beide  dagen  en  gemiddeldes 
uitgesplitst per dag. Op beide dagen samen zijn er totaal gedurende 66.6% van de meettijd 
gemotoriseerde  bronnen  hoorbaar5.  De  N381  was  beide  dagen  op  de  dichtbij  gelegen 
meetlocaties  continu  hoorbaar.  Voornamelijk  op  de  punten  7  en  13  was  het  geluid 
overheersend. In het gehele gebied was het vliegverkeer van lijnvluchten bijna onafgebroken 
hoorbaar. De percentages van lijnvliegtuigen in de tabel aangegeven zijn lager uitgevallen 
vanwege het niet goed kunnen registreren van de duur dat deze hoorbaar waren. 

Tabel 6.2 Percentages verstoorde tijd en gemiddeldes van maximale passage niveaus in  
het Drents-Friese Wold

dag datum lijn-
vliegtuig

motor-
vliegtuigj
e

straaljage
r

auto/br/m
o

tractor motorzaa
g

totaal

percentage van meettijd dat bron werd waargenomen

beide dagen 59.6% 4% 0.4% 20.1% 8.6% 4.6% 66.6%

do 16juli 43.6% 3.2% 0.7% 20.7% 9.4% 9.1% 49.6%

di 21juli 75.5% 4.8% 0% 19.4% 7.7% 0% 83.6%

Lmax, gemiddelde van maximale passage niveaus per bron in dB(A)

do 16juli 48.9 58.0 82.2 66.3 41.7 -

di 21juli 39.4 45.1 63.6 -

Als geen waarde is vermeld dan is deze bron niet waargenomen, registratie niet herkenbaar is aangegeven 
met: “-”

Op de  eerste  dag  is  de  totale  verstoorde  tijd  49.6% en  op  de  tweede  dag  83.6%.  Het  
percentage van de tweede dag is reëler dan die van de eerste dag. Het percentage van de 
eerste dag is een onderschatting, omdat het niet goed mogelijk was de diverse verstoringen 
gelijkertijd te registreren. 
In  tabel  6.2  zijn  ook  de  gemiddelde  maximale  passage  niveaus  in  dB(A)  gegeven  per 
categorie van de gemotoriseerde bronnen. Het maximale passage niveau van een auto wordt  
voornamelijk  bepaald  door  de  afstand  van  de  bron  tot  de  meetlocatie.  De  gemiddelde 
maximale geluidsniveaus zijn erg locatie afhankelijk. Het geluidsniveau van de lijnvliegtuigen 
valt soms onder dat van het natuurlijke achtergrondniveau, het geluid van de wind door de  
bomen,  struiken,  vogels  en/of  het  geluid  van  recreanten.  Hierdoor  kan  het  gemiddelde 
maximale niveau verstoord zijn.  De hoge waarde van het  gemiddelde maximale passage 
niveau van auto's is voornamelijk veroorzaakt door de metingen op de meetlocaties 1 en 2.  
De relatief lage waarde voor tractoren is te verklaren doordat deze vaak op de achtergrond 
waargenomen zijn. Deze waren een aantal weilanden verwijderd van de meetlocatie, waar ze 
bijvoorbeeld aan het gras maaien waren. Hierdoor kon het maximale niveau van tractoren op 
de tweede dag niet worden bepaald, omdat dit niveau bijna wegviel met het niveau van het  
andere  achtergrondgeluid.  Ditzelfde  geldt  voor  de  motorzaag die  is  waargenomen op de 

5 Omdat verschillende bronnen ook gelijktijdig kunnen optreden is de totale tijd dat één of meer bronnen waarneembaar 
zijn, kleiner dan de som van de percentages per bron.
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eerste dag op locatie 8.

6.3 Het geluid per meetlocatie

In de tabellen 6.3 en 6.4 zijn de statistische en gemiddelde (Leq) waardes van het niveau van al het  
omgevingsgeluid op die dag in het NP  het Drents-Friese Wold van elke meetlocatie en het gehele 
gebied te zien. Het L95 is een statistische maat voor het achtergrondgeluid en komt ongeveer overeen 
met de laagst voorkomende geluidsniveaus in het gebied dan wel op de meetlocatie.  70% van alle 
meetwaardes liggen in de band tussen het L15 en het L85, deze waardes geven een indruk van de 
spreiding  van de meetwaardes  in  het  gebied dan wel  meetlocatie.  Het  L50 is  ook een  statistische 
geluidsmaat: 50% van alle meetwaardes in het gebied dan wel meetlocatie liggen boven het L50 en 
50% eronder. Het Leq is het gemiddelde voorkomende geluidsniveau, waarbij harde geluiden relatief 
zwaar meetellen. De L95 waarde wordt 95% van de tijd overschreden, L85 wordt 85% van de tijd 
overschreden,  etc.  De  statistische  en  gemiddelde  waardes  per  locatie  zijn  in  een  staafdiagram 
weergegeven in figuur 6.1 en figuur 6.2. De minimale en maximale geluidsintensiteiten per locatie zijn 
weergegeven in figuur 6.3.

Tabel 6.3 Statistische en gemiddelde waardes van het niveau van al het omgevingsgeluid in  
het Drents-Friese Wold
Donderdag 16 juli

locatie Leq Lmin Lmax L95 L85 L50 L15

1 58.5 27.2 79.8 30.6 32.7 37.1 45.5

2 61.3 31.1 82.2 33.0 35.3 40.4 46.4

3 49.4 37.9 66.1 39.5 41.6 44.6 47.2

4 38.1 30.9 43.0 31.7 35.8 37.6 39.9

5 35.9 29.9 43.5 30.8 31.6 34.3 38.5

6 40.5 34.8 48.8 36.5 37.2 38.8 42.2

7 42.5 32.3 58.5 34.7 36.6 40.4 44.5

8 44.8 33.5 57.1 35.9 38.5 42.7 47.1

9 37.5 27.5 59.9 29.2 30.2 33.4 38.3

10 39.5 24.3 55.3 25.9 27.6 32.7 40.4

11 37.5 25.6 52.0 27.6 29.6 35.3 39.4

hele 
gebied

53.1 24.3 82.2 34.0 36.1 39.5 43.9
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Tabel 6.4 statistische en gemiddelde waardes van het niveau van al het omgevingsgeluid in  
het Drents-Friese Wold
Dinsdag 21 juli

locatie Leq Lmin Lmax L95 L85 L50 L15

1 59.8 27.8 80.7 29.5 31.7 37.9 47.4

2 55.9 27.6 77.6 29.7 30.9 35.1 42.4

3 41.7 34.3 57.8 36.8 38.0 40.7 43

4 27.3 22.9 35.8 23.6 24.3 26.0 29.0

5 40.4 24.2 63.7 25.0 26.3 29.8 39.4

6 42.6 33.4 52.3 35.5 37.1 41.1 46.9

7 41.4 32.5 53.9 35.8 37.2 39.6 43.0

8 43.8 28.2 56.1 28.8 29.7 35.7 46.6

9 33.9 28.2 39.0 30.6 31.5 33.2 35.4

10 34.6 28.4 45.0 29.5 30.7 32.8 36.5

11 35.4 27.5 42.7 29.1 31.3 33.8 37.9

12 39.1 26.9 56.2 29.8 31.8 34.5 41.2

13 36.9 30.6 43.1 32.8 34.1 36.0 38.8

hele 
gebied

39.8 24.2 80.7 32.4 33.8 36.8 42.1

Figuur 6.1 De statistische en gemiddelde waardes per meetlocatie op 16 juli
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Figuur 6.2 De statistische en gemiddelde waardes per meetlocatie op 21 juli

Figuur 6.3 De minimale en maximale geluidsniveaus per meetlocatie op 16 en 21 juli

6.3.1 Opvallende meetwaardes

In de figuren 6.1 en 6.2 is het Leq niveau aangegeven met vierkante blokjes. In dit Leq niveau 
wegen de luide geluiden zwaarder mee dan de minder luide geluiden, dus hoe meer de L eq 

waarde boven de L15 waarde ligt hoe meer luide verstoringen er zijn geweest op die locatie. 
Bij locatie 1 en 2 is de Leq waarde veel hoger dan de L15 waarde, dit is te verklaren door de 
vele auto's die er op de naastgelegen weg langsrijden. De L95 waardes op beide locaties 1 en 
2 zijn in vergelijking met de andere locaties nauwelijks beïnvloed door het geluid door de 
passerende  auto's.  Hiermee  is  geïllustreerd  dat  de  L95 waardes  iets  vertellen  over  de 
omgeving met alle verstoringen weggelaten, dus het zegt iets over het geluid geproduceerd 
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door  de  wind  en  continu  aanwezig  geluid,  zoals  vogelgeluiden,  landbouwvoertuigen  die 
gedurende de hele meting bezig zijn etc. Op locatie 3 is op 16 juli is de Leq waarde hoger dan 
de  L15,  vanwege  de  verstoringen  door  een  blaffende  hond,  laag  overvliegend  propeller 
vliegtuigje en een dichtbij passerende auto. De L95 waardes op beide dagen zijn hier echter 
ook hoog; dit heeft een andere verklaring, namelijk door de ligging van de meetlocatie naast  
een bosrand in combinatie met de windrichting tijdens deze meeting. De windrichting is naar  
de bosrand toe. Op locatie 4 op 21 juli is een hele lage L95 waarde waargenomen, te zien in 
tabel 6.4 en figuur 6.2, namelijk 23.6 dB(A). Het uurgemiddelde van de windsnelheid tijdens 
deze meeting bedroeg 2,0 m/s vanuit zuidelijke richting. De lage windsnelheid en de richting  
zorgen voor deze lage L95 waarde. Zoals op de plattegrond van dit gebied, figuur 6.1, te zien 
is,  ligt  ten zuiden van meetlocatie 4 een bosrand en ten noorden een veengebied (open 
gebied). Ondanks dat tijdens deze meting verstoring was door recreanten en 68.3% van de 
tijd lijnvliegtuigen zijn waargenomen valt deze meting erg laag uit. De laagste L eq waardes 
gemeten op een locatie op beide dagen is 27.3 dB(A) en de laagste L95 waarde 23.6 dB(A).

6.4 Stilste en luidste aaneengesloten minuut

In tabel 6.5 zijn de Leq waardes vermeld van de stilste en luidste aaneengesloten minuut 
gedurende de metingen per meetlocatie en in het gehele gebied van het NP het Drents-
Friese Wold. Deze waardes zijn ook in een staafdiagram weergegeven in figuur 6.4. 

Tabel 6.5 De stilste en luidste minuut per meetlocatie op 16 en 21 juli

Dag datum: Donderdag 16 juli Dinsdag 21 juli

locatie
Leq van  stilste 
minuut (dB(A))

Leq van  luidste 
minuut (dB(A))

Leq van  stilste 
minuut (dB(A))

Leq van  luidste 
minuut (dB(A))

1 30.1 67.1 30.8 63.9

2 34.3 73.3 31.2 63.7

3 39.1 57.4 37.7 44.5

4 34.6 36.6 24.3 30.5

5 31.3 39.1 26.0 47.9

6 38.0 42.6 36.1 46.4

7 37.6 47.0 37.7 45.9

8 41.0 48.3 29.6 49.9

9 30.8 41.8 32.5 35.8

10 27.1 47.4 31.0 38.6

11 29.1 39.8 29.7 38.7

12 - - 31.8 44.4

13 - - 33.8 39.7

gehele gebied 27.1 73.3 24.3 63.9
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Figuur 6.4 De stilte en luidste aaneengesloten minuut per meetlocatie op 16 en 21 juli

6.5 De relatie tussen het achtergrondniveau en de windsnelheid

De  afhankelijkheid  van  het  niveau  van  het  achtergrondgeluid  ten  opzichte  van  de 
windsnelheid is gegeven in figuur 6.5. Elk punt representeert de L95 waarde uitgezet tegen de 
windsnelheid op een enkele meetlocatie. Voor de windsnelheid op een meetlocatie is het 
uurgemiddelde  van  de  windsnelheid  op  KNMI  meetstation  Hoogeveen  genomen.  Een 
logaritmische trendlijn is geplot door de data punten, zoals in paragraaf 4.4 is beschreven. 
Geluidsniveaus  die  boven  de  trendlijn  liggen  zullen  vaker  veroorzaakt  zijn  door  andere 
bronnen dan de wind. Verder zijn er ook niveaus gemeten die onder de trendlijn liggen; dat is 
waar de geluidsmeter op een meer beschutte plek gestaan heeft. Over de metingen waar de 
windsnelheid lager ligt dan 3.0 m/s valt niets te zeggen (zie paragraaf 4.1). Deze waardes 
worden dan ook niet  meegenomen in  de  trendlijn.  Zoals  in  figuur  6.5  te  zien,  liggen de 
waardes  voornamelijk  boven  de  trendlijn,  hieruit  mag  geconcludeerd  worden  dat  er  veel 
verstoringen zijn in het gebied.
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Figuur 6.5 Het verband tussen het niveau van het achtergrondgeluid en de windsnelheid
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7 Vlieland

7.1 Meetlocaties en meetomstandigheden Vlieland

Vlieland is een relatief klein waddeneiland met een klein dorp genaamd Oost-Vlieland en een 
camping gelegen ten noorden van het dorp. Het dorp is gelegen in een bosrijk gebied. De rest 
van het eiland bestaat voornamelijk uit een duinlandschap met her en der een klein stuk bos. 
Het  eiland  is  door  de  vele  fietspaden  en  zandpaden  geschikt  voor  rustige  vormen  van 
recreatie,  zoals  fietsen,  wandelen  en  paardrijden.  Geluiden  veroorzaakt  door  wind,  zee,  
vogels en geluid afkomstig van de verschillende soorten recreatie bepalen voornamelijk het 
achtergrondgeluid. Op dag twee domineert echter het geluid van de militaire straaljagers die 
de hele dag aan het oefenen zijn op het militaire oefenterrein de Vliehorst. Dit omvat de helft  
van het westelijke deel van het eiland. De meetlocaties in de buurt van de fietspaden worden 
gedomineerd  door  de  passerende  fietsers.  Het  krakende  geluid  van  de  schelpen  op  de 
fietspaden is de voornaamste bron van geluid bij  een passage van een fietser,  naast het 
stemgeluid van de pratende fietsers. 
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7.1.1 Meetlocaties

De meetlocaties zijn op volgorde van nummering afgefietst. Meetlocatie 6 is de tweede dag 
niet gemeten door de aanhoudende regen die dag vanaf het tijdstip dat de meting moest 
worden uitgevoerd. De meetlocaties zijn gelegen op verschillende type gebieden: 1,4,5 en 6 
zijn gelegen in open gebied, 2 is gelegen in bosgebied en 3 is gelegen ongeveer honderd 
meter van een bosrand.
1 Vanaf de Fortweg gezien 1e zand/graspad plus minus 200m het pad op, op de y-
sprong. 
2 Het zandpad tegenover de fietsenhekken voor het Bokkendal. Ongeveer 150m.
3 Beneden aan de heuvel met het uitkijkpunt voor fietsers. Zo'n 10m het vlakke veld in.
4 Fietspad gelegen tussen een grote groep stuiken rechts en aan de linker kant van het  
fietspad  een glooiende heuvel. 20m van het fietspad af in de luwte van de heuvel.
5 Bijna bovenaan de tweede grote heuvel gezien van de T-splitsing met het fietspad 
richting het punt zes. Aan de linkerkant van het fietspad, ongeveer 20 meter van het fietspad  
af.
6 50 meter rechts het fietspad af op het punt waar een ruiterpad staat aangegeven met 
kleine houten paaltjes. Meetpunt is gelegen naast een houten paal in de vorm van een kruis.

7.1.2 Meetomstandigheden

Tabel 7.1 geeft een overzicht van meettijden en meetomstandigheden. De meettijd bedraagt 
15 minuten per meetlocatie per dag. Op de tweede dag is op meetlocatie 6 niet gemeten 
vanwege aanhoudende regen vanaf het tijdstip dat op deze meetlocatie zou worden gemeten. 
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De totale netto meettijd over beide dagen is 2 uur en 45 minuten. Voor de windsnelheid op 
een meetlocatie is het uurgemiddelde van de windsnelheid op KNMI meetstation Vlieland 
genomen.  De  windsnelheid  in  tabel  7.1  is  de  gemiddelde  windsnelheid  gedurende  de 
aangegeven begin- en eindtijd. De bewolkingsgraad, temperatuur en windrichting zijn samen 
met de uurgemiddeldes van de windsnelheid van het KNMI verkregen.

Tabel 7.1 Data en weersomstandigheden tijdens de meetdagen op Vlieland

dag datum
tijd 
begin       eind

meet-
duur 
(min)

wind-
snelheid
(m/s)      (Bft)

windrichting
bewol-
kings 
graad

max
temp
(°C)

zo 26 juli 12:00 17:00 100 77 4 144° ZO 7/8 22.7

ma 27 juli 11:00 16:00 85 5.6 4 217° ZW 8/8 20.5

7.2 Bijdrage gemotoriseerde bronnen op Vlieland

In Tabel 7.2 is een opsomming gegeven van alle door gemotoriseerde bronnen veroorzaakte 
verstoringen op Vlieland, gemiddeldes over beide dagen en gemiddeldes uitgesplitst per dag. 
Op  beide  dagen  samen  zijn  er  totaal  gedurende  28%  van  de  meettijd  gemotoriseerde 
bronnen hoorbaar6. Op de eerste meetdag was het percentage gemotoriseerde bronnen 5.9% 
en op de tweede meetdag was dit 50%. Het percentage op de tweede dag valt veel hoger uit 
door de bijdrage van straaljagers die de gehele meetdag hoorbaar waren. Zou de bijdrage 
van de straaljagers  weggelaten worden dan  zou  het  percentage  op de tweede  meetdag 
uitkomen op 10.4%. In tabel 7.2 zijn ook de gemiddelde maximale passage niveaus in dB(A)  
gegeven per categorie van de gemotoriseerde bronnen.

Tabel  7.2 Percentages verstoorde tijd  en gemiddeldes van maximale passage niveau op  
Vlieland
dag datum lijn-

vliegtuig
motor-
vliegtuigj
e

straaljage
r

auto tractor br/mo totaal

percentage van meettijd dat bron werd waargenomen

beide dagen 2.2% 3.7% 20.1% 1.5% 0.2% 0.6% 28.0%

zo 26juli 2.4% 2.3% 0% 0.7% 0.4% 0% 5.9%

ma 27juli 2% 5% 40.2% 2.3% 0% 1.1% 50.0%

Lmax, gemiddelde van maximale passageniveaus per bron in dB(A)

zo 26juli 50 47.7 47.1 47.4 -

ma 27juli 45.9 - 55.0 45.5 46.9
Als geen waarde is vermeld dan is deze bron niet waargenomen, registratie niet herkenbaar is aangegeven met:  
“-”

6 Omdat verschillende bronnen ook gelijktijdig kunnen optreden is de totale tijd dat één of meer bronnen waarneembaar 
zijn , kleiner dan de som van de percentages per bron.
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7.3 Het geluid per meetlocatie

In de tabellen 7.3 en 7.4 zijn de statistische en gemiddelde (Leq) waardes van het niveau van al het  
omgevingsgeluid op die dag op Vlieland, van elke meetlocatie en het gehele gebied te zien. Het L 95 is 
een statistische maat voor het achtergrondgeluid en komt ongeveer overeen met de laagst voorkomende 
geluidsniveaus in het gebied dan wel op de meetlocatie. 70% van alle meetwaardes liggen in de band 
tussen het L15 en het L85, deze waardes geven een indruk van de spreiding van de meetwaardes in het 
gebied dan wel meetlocatie. Het L50 is ook een statistische geluidsmaat: 50% van alle meetwaardes in 
het  gebied  dan wel  meetlocatie  liggen boven het  L50 en 50% eronder.  Het  Leq is  het  gemiddelde 
voorkomende geluidsniveau, waarbij harde geluiden relatief zwaar meetellen. De L95 waarde wordt 
95%  van  de  tijd  overschreden,  L85 wordt  85%  van  de  tijd  overschreden,  etc.  De  statistische  en 
gemiddelde waardes per locatie zijn in een staafdiagram weergegeven in figuur 7.1 en figuur 7.2. De 
minimale en maximale geluidsintensiteiten per locatie zijn weergegeven in figuur 7.3.

Tabel 7.3 Statistische en gemiddelde waardes van het niveau van al het omgevingsgeluid op  
Vlieland
Zondag 26 juli

locatie Leq Lmin Lmax L95 L85 L50 L15

1 42.8 35.9 62.2 37.1 37.7 39.5 43.3

2 43.3 39.4 47.7 39.7 40.8 43.1 44.6

3 43.4 36.9 56.3 39.6 40.4 42.2 44.7

4 39.7 30.1 54.7 32 33.2 37.1 41.8

5 41.5 37 52.1 38 39 40.3 45.1

6 44 36.3 64.9 38.1 39.3 41.9 45.2

hele 
gebied

42.7 30.1 64.9 38.0 39.0 41.1 44.3

Tabel 7.4 Statistische en gemiddelde waardes van het niveau van al het omgevingsgeluid op  
Vlieland
Maandag 27juli

locatie Leq Lmin Lmax L95 L85 L50 L15

1 38.6 27.1 57.4 29 29.8 32.5 37.1

2 46.4 28.3 64.6 30.4 33 38.9 47.2

3 34.4 25.5 51.4 27.5 28.6 31 35.8

4 39.5 28.7 56.1 32.4 33.9 37.6 41.5

5 50.6 36 67.7 38.2 39.1 42.7 53.8

hele 
gebied

45.5 25.5 67.7 33.3 34.6 38.5 48.0
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Figuur 7.1 De statistische en gemiddelde waardes per meetlocatie op 26 juli

Figuur 7.2 De statistische en gemiddelde waardes per meetlocatie op 27 juli

7.3.1 Opvallende meetwaardes

In de figuren 7.1 en 7.2 is het Leq niveau aangegeven met vierkante blokjes. In dit Leq niveau wegen 
de luide geluiden zwaarder mee dan de minder luide geluiden, dus hoe meer de Leq waarde boven de 
L15 waarde ligt hoe meer luide verstoringen er zijn geweest op die locatie. Op 27 juli zijn er gedurende 
de metingen op de locaties 2,4 en 5 respectievelijk 41.9%, 100% en 58.9% van de tijd straaljagers 
waargenomen. De Leq waardes liggen onder de L15 waardes, maar wel is te zien dat de L15 waardes ver 
afliggen van de L95 waardes. De statistische en gemiddelde waardes op locatie 5 vallen het hoogst uit 
vanwege de kortere afstand tot de oefenlocatie Vliehorst,  waar de straaljagers op deze dag aan het  
oefenen waren. Op de kaart van Vlieland, figuur 7.1, valt de oefenlocatie Vliehorst buiten de kaart; 
deze is gelegen op het westelijke strand van het eiland. De laagste Leq waardes gemeten op een locatie 
op beide dagen is 38.6 dB(A) en de laagste L95 waarde 27.5 dB(A).
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Figuur 7.3 De minimale en maximale geluidsniveaus per meetlocatie op 26 en 27 juli

7.4 Stilste en luidste aaneengesloten minuut

In tabel 7.5 zijn de Leq waardes van de stilste en luidste aaneengesloten minuut gedurende de 
metingen per meetlocatie en in het gehele gebied op Vlieland. Deze waardes zijn ook in een  
staafdiagram weergegeven in figuur 7.4. 

Tabel 7.5 De stilste en luidste minuut per meetlocatie op 26 en 27 juli

Dag datum: Zondag 26 juli Maandag 27juli

locatie
Leq van  stilste 
minuut (dB(A))

Leq van  luidste 
minuut (dB(A))

Leq van  stilste 
minuut (dB(A))

Leq van  luidste 
minuut (dB(A))

1 38.1 47.8 30.3 45.2

2 42.3 48.2 30.7 53.1

3 40.7 46.6 28.5 38.6

4 32.1 44.9 35.6 41.9

5 39.4 44.0 39.6 56.8

6 39.8 49.9 - -

gehele gebied 32.1 49.9 28.5 56.8
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Figuur 7.4 De stilste en luidste aaneengesloten minuut per meetlocatie op 26 en 27 juli

7.5 De relatie tussen het achtergrondniveau en de windsnelheid

De  afhankelijkheid  van  het  niveau  van  het  achtergrondgeluid  ten  opzichte  van  de 
windsnelheid is gegeven in figuur 7.5. Elk punt representeert de L95 waarde uitgezet tegen de 
windsnelheid op een enkele meetlocatie. Voor de windsnelheid op een meetlocatie is het 
uurgemiddelde  van  de  windsnelheid  op  KNMI  meetstation  Vlieland  genomen.  Een 
logaritmische trendlijn is geplot door de data punten, zoals in paragraaf 4.4 is beschreven. 
Geluidsniveaus  die  boven  de  trendlijn  liggen  zullen  vaker  veroorzaakt  zijn  door  andere 
bronnen dan de wind. Verder zijn er ook niveaus gemeten die onder de trendlijn liggen; dat is 
waar de geluidsmeter op een meer beschutte plek gestaan heeft. Over de metingen waar de 
windsnelheid lager ligt dan 3.0 m/s valt niets te zeggen. (zie paragraaf 4.1) Deze waardes 
worden dan ook niet meegenomen in de trendlijn.  In figuur 7.5 is te zien dat de meeste  
waardes onder de trendlijn liggen, dus zijn de meetlocaties gelegen in beschutte gebieden en 
er hebben weinig verstoringen plaats gevonden. 
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Figuur 7.5 Het verband tussen het niveau van het achtergrondgeluid en de windsnelheid
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8 Ameland

8.1 Meetlocaties en meetomstandigheden op Ameland

Ameland  is  een  middelgroot  waddeneiland  met  vier  kleine  dorpskernen,  gelegen  op  het 
midden en westelijke deel van het eiland. De meetlocaties liggen in een natuurgebied op het  
oostelijke  deel  van  Ameland.  In  dit  gedeelte  van  Ameland  vind  je  open  landschap  en 
duinlandschap. Dit gedeelte grenst aan de polder en is geschikt voor rustige vormen van 
recreatie, zoals wandelen en fietsen. Het achtergrondgeluid wordt voornamelijk bepaald door 
wind, zee, vogels en geluid van recreanten. Net als op Vlieland is het geluid van recreanten in 
de vorm van fietsers bepalend, maar het aantal fietsers is aanzienlijk minder op de gemeten 
dagen dan op Vlieland. Ook zijn er meer locaties die niet gelegen zijn in de buurt van een 
fietspad waar het achtergrondgeluid wordt beïnvloed door het geluid van fietsers.

8.1.1 Meetlocaties

De  meetlocaties  zijn  op  volgorde  van  nummering  afgefietst.  Er  zijn  verschillende  type 
gebieden: 1,2 en 4 zijn gelegen in open gebied, 3, 6 en 7 zijn gelegen in een duinrijk gebied  
en 5 is gelegen op de grens van een duingebied en een open gebied.
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1 Over de dijk, door het hek na de dijk, een tiental meters na het hek.
2 Langs  de  weg  naar  Buren.  Aan  het  begin  van  de  Kooiduinen  bij  het  hek  van  de 
looproute de Kooiduinen in, dichtbij de enkele boerderij aan de overkant van de weg.
3 Paal “17 800” langs het stuifdijkpad, het noordelijk gelegen fietspad.
4 Langs het stuifdijkpad, het zuidelijk gelegen fietspad. Bij de witte markeringspaal “2c 
b7”. Deze paal is klein, en valt bijna weg tussen het hoge gras, staat aan de rechterkant bijna 
tegen de afrastering aan.
5 Einde van het zuidelijke stuifdijkpad, 500 meter rechts het hek door het looppad de 
kwelder op langs de duinenrij.
6 Vanaf de parkeerplaats voor fietsen naar het strand, het looppad op 300m richting de 
NAM-locatie. Bij de 2e rode paal voor de looproute.
7 Bij  het  uitkijkpunt  onderaan  de  heuvel  de  wandelroute  naar  beneden  richting  de 
Waddenzee. Het  looppad langs het wad bij het eerste bankje.

8.1.1 Meetomstandigheden

Tabel 8.1 geeft een overzicht van meettijden en meetomstandigheden. De meettijd bedraagt 
10 minuten per meetlocatie per dag.  De totale netto meettijd over beide dagen is 2 uur en 20 
minuten. Voor de windsnelheid op een meetlocatie is het uurgemiddelde van de windsnelheid 
op KNMI meetstation Terschelling genomen. De windsnelheid in tabel 8.1 is de gemiddelde 
windsnelheid gedurende de aangegeven begin- en eindtijd. De bewolkingsgraad, temperatuur 
en  windrichting  zijn  samen  met  de  uurgemiddeldes  van  de  windsnelheid  van  het  KNMI 
verkregen.
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Tabel 8.1 Data en weersomstandigheden tijdens de meetdagen op Ameland

dag datum
tijd 
begin       eind

meet-
duur 
(min)

wind-
snelheid
(m/s)      (Bft)

windrichting
bewol-
kings 
graad

max
temp
(°C)

wo 29 juli 12:00 18:30 70 3.3 2 144° ZO 6/8 21.0

vr 31 juli 10:00 16:00 70 5.1 3 247° WZW 2/8 19.9

8.2 Bijdrage gemotoriseerde bronnen op Ameland

In Tabel 8.2 is een opsomming gegeven van alle door gemotoriseerde bronnen veroorzaakte 
verstoringen op Ameland,  gemiddeldes over  beide dagen en gemiddeldes uitgesplitst  per 
dag. Op beide dagen samen zijn er totaal gedurende 53% van de meettijd gemotoriseerde 
bronnen  hoorbaar7.  Op  de  eerste  meetdag  was  het  percentage  gemotoriseerde  bronnen 
76.5% en op de tweede meetdag was dit 29.5%. Het percentage op de eerste dag valt veel  
hoger uit door de bijdrage van het geluid geproduceerd door schepen. Bijvoorbeeld op locatie 
1 is op dag 1 gedurende de hele meting een schip hoorbaar dat vlak voor de kust aan het  
vissen was. Ook de bijdrage van de helikopter op dag 1 zorgt voor een hoger percentage 
verstoringen. In tabel 8.2 zijn de gemiddelde maximale passage niveaus in dB(A) gegeven 
per categorie van de gemotoriseerde bronnen. Van veel bronnen is deze niet bepaald, omdat  
het geluid niet te onderscheiden was van het andere omgevingsgeluid.

Tabel 8.2 Percentages verstoorde tijd en gemiddelde maximale passage niveaus op Ameland
dag datum lijn-

vliegtuig
helikopter schepen auto/br/m

o
tractor quad/

*klopboor
totaal

percentage van meettijd dat bron werd waargenomen

beide dagen 24.3% 6.5% 14.3% 5.2% 11% 10.5% 53%

wo 29 juli 27.1% 12.0% 28.6% 4.4% 7.7% *6.7% 76.5%

vr 31 juli 21.4% 1.0% 0% 1.5% 14.3% 14.3% 29.5%

Lmax, gemiddelde van maximale passageniveaus per bron in dB(A)

wo 29 juli - 63.2 - 63.38 - -

vr 31 juli - - 55.0 - -

* alleen deze bron is gehoord bij dit percentage

8.3 Het geluid per meetlocatie

In de tabellen 8.3 en 8.4 zijn de statistische en gemiddelde (Leq) waardes van het niveau van al het 
omgevingsgeluid op die dag op Ameland van elke meetlocatie en het gehele gebied te zien. Het L 95 is 
een statistische maat voor het achtergrondgeluid en komt ongeveer overeen met de laagst voorkomende 
geluidsniveaus in het gebied dan wel op de meetlocatie. 70% van alle meetwaardes liggen in de band 
tussen het L15 en het L85, deze waardes geven een indruk van de spreiding van de meetwaardes in het 
gebied dan wel meetlocatie. Het L50 is ook een statistische geluidsmaat: 50% van alle meetwaardes in 

7 Omdat verschillende bronnen ook gelijktijdig kunnen optreden is de totale tijd dat één of meer bronnen waarneembaar 
zijn , kleiner dan de som van de percentages per bron.
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het  gebied  dan wel  meetlocatie  liggen boven het  L50 en 50% eronder.  Het  Leq is  het  gemiddelde 
voorkomende geluidsniveau, waarbij harde geluiden relatief zwaar meetellen De L95 waarde wordt 95% 
van de tijd overschreden, L85 wordt 85% van de tijd overschreden, etc. De statistische en gemiddelde 
waardes per locatie zijn in een staafdiagram weergegeven in figuur 8.1 en figuur 8.2. De minimale en 
maximale geluidsintensiteiten per locatie zijn weergegeven in figuur 8.3.

Tabel 8.3 Statistische en gemiddelde waardes van het geluidsniveau van al het omgevingsgeluid op 
Ameland

Woensdag 29 juli

locatie Leq Lmin Lmax L95 L85 L50 L15

1 38.0 31.2 48.8 33.5 34.6 36.8 39.1

2 48.3 27.8 64.2 30.1 33.2 39.8 50.0

3 40.7 27.3 51.8 29.0 30.2 35.6 43.7

4 42.0 26.5 63.2 28.1 29.3 31.7 36.2

5 39.7 30.6 50.5 32.3 33.7 37.4 42.1

6 53.5 40.1 66.9 44.6 46.6 50.6 56.1

7 44.3 27.4 57.4 35.0 37.8 42.6 46.4

hele 
gebied

47.1 26.5 66.9 37.4 39.4 43.5 49.4

Tabel  8.4  Statistische  en  gemiddelde  waardes  van  het  geluidsniveau  van  al  het  
omgevingsgeluid op Ameland
Vrijdag 31 juli

locatie Leq Lmin Lmax L95 L85 L50 L15

1 42.5 31.2 53.8 34.4 36.2 40.5 44.7

2 44.2 34.1 56.9 36.8 38.3 42.4 45.7

3 41.8 35.8 53.7 37.8 38.5 40.5 43.4

4 41.9 32.0 61.0 33.8 35.2 39.4 44.0

5 39.4 31.0 50.7 32.4 33.9 36.8 41.8

6 47.0 42.4 57.7 43.0 43.6 45.2 48.5

7 41.6 33 55.3 35.2 36.5 39.6 43.4

hele 
gebied

43.3 31.0 61.0 37.7 38.6 41.4 45.0
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Figuur 8.1 De statistische en gemiddelde waardes per meetlocatie op 29 juli

Figuur 8.2 De statistische en gemiddelde waardes per meetlocatie op 31 juli

8.3.1 Opvallende meetwaardes

In de figuren 8.1 en 8.2 is het Leq niveau aangegeven met vierkante blokjes. In dit Leq niveau 
wegen de luide geluiden zwaarder mee dan de minder luide geluiden, dus hoe meer de L eq 

waarde boven de L15 waarde ligt hoe meer luide verstoringen er zijn geweest op die locatie. 
De waardes op locatie 6 op beide dagen vallen hoger uit doordat de meetlocatie zich midden 
in de meeuwenkolonie bevindt. Hierdoor is het geluidsniveau aanzienlijk hoger dan op de 
andere meetlocaties. Ook op locatie 7 is de invloed hiervan merkbaar, deze ligt echter zoals  
op de kaart, figuur 8.1, te zien ongeveer 500 meter van de meeuwenkolonie. Op de tweede 
dag waren er minder meeuwen aanwezig in de meeuwenkolonie, daardoor vallen de waardes 
op 31 juli lager uit dan op 29 juli. Meetlocatie 2 is gelegen langs een geasfalteerde weg waar  
autoverkeer  langs  komt,  ook  is  deze  locatie  dichtbij  een  boerderij  gelegen  waar  continu 
activiteit is, hierdoor vallen de waardes op deze locatie hoger uit dan op de andere locaties. 
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Op de eerste meetdag is de windrichting ZO en heeft een snelheid van 3.3 m/s en op de 
tweede dag is de windrichting ZWZ en heeft een snelheid van 5.1 m/s. Op de tweede dag zijn  
de  geluiden  van  activiteiten  aan  de  vaste  wal  van  Friesland  en  de  scheepvaart  beter 
hoorbaar, dit vertaalt zich ook in hogere geluidsniveaus de tweede dag. Voor de hogere L eq 

waarde op locatie  4  de eerste meetdag is  wordt  veroorzaakt  door  een helikopter  die  de 
laatste minuut overvliegt. De laagste Leq waardes gemeten op een locatie op beide dagen is 
38 dB(A) en de laagste L95 waarde 28.1 dB(A).

Figuur 8.3 De minimale en maximale geluidsniveaus per locatie op 29 en 31 juli

8.4 Stilste en luidste aaneengesloten minuut

In tabel 8.5 zijn de Leq waardes van de stilste en luidste aaneengesloten minuut gedurende de 
metingen per meetlocatie en in het gehele gebied op Ameland. Deze waardes zijn ook in een 
staafdiagram weergegeven in figuur 8.4.
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Tabel 8.5 Stilste en luidste aaneengesloten minuut op 29 en 31 juli
dag datum: Woensdag 29 juli Vrijdag 31 juli

locatie
Leq van  stilste 
minuut (dB(A))

Leq van  luidste 
minuut (dB(A))

Leq van  stilste 
minuut (dB(A))

Leq van  luidste 
minuut (dB(A))

1 34.9 42.1 37.4 44.8

2 30.9 52.9 38.9 46.6

3 30.1 47.2 39.4 43.3

4 30.3 51.4 36.5 46

5 33.6 43.2 34.3 42.9

6 48.9 56.2 44.8 49.4

7 39.8 47.4 38.3 45.9

gehele gebied 30.1 56.2 34.3 49.4

Figuur 8.4 De stilste en luidste aaneengesloten minuut per locatie op 29 en 31 juli

8.5 De relatie tussen het achtergrondniveau en de windsnelheid

De  afhankelijkheid  van  het  niveau  van  het  achtergrondgeluid  ten  opzichte  van  de 
windsnelheid is gegeven in figuur 8.5. Elk punt representeert de L95 waarde uitgezet tegen de 
windsnelheid op een enkele meetlocatie. Voor de windsnelheid op een meetlocatie is het 
uurgemiddelde  van  de  windsnelheid  op  KNMI  meetstation  Terschelling  genomen.  Een 
logaritmische trendlijn is geplot door de data punten, zoals in paragraaf 4.4 is beschreven. 
Geluidsniveaus  die  boven  de  trendlijn  liggen  zullen  vaker  veroorzaakt  zijn  door  andere 
bronnen dan de wind. Verder zijn er ook niveaus gemeten die onder de trendlijn liggen; dat is 
waar de geluidsmeter op een meer beschutte plek gestaan heeft. Over de metingen waar de 
windsnelheid lager ligt dan 3.0 m/s valt niets te zeggen. (zie paragraaf 4.1) Deze waardes 
worden dan ook niet meegenomen in de trendlijn. In figuur 8.5 liggen de meeste waardes 
boven de trendlijn, er zullen veel verstoringen zijn in het gebied.
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Figuur 8.5 Het verband tussen het niveau van het achtergrondgeluid en de windsnelheid
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9 Nationaal Park Schiermonnikoog

9.1 Meetlocaties en Meetomstandigheden in het NP Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is een relatief  klein waddeneiland. Voor toeristen en bezoekers van het 
eiland is het niet toegestaan hun motorvoertuig mee te nemen. Het omgevingsgeluid wordt 
voornamelijk bepaald door de wind, vogels, agrarisch geluid, lokaal verkeer voornamelijk in 
de vorm van lijnbussen en rustige vormen van recreatie, zoals fietsen en wandelen. Net als 
op Vlieland domineert hier het geluid van fietsers.

9.1.1 meetlocaties

De meetlocaties zijn op volgorde van nummering afgefietst.
1 Halverwege het Jacobspad, gelegen achter de camping, 100m het looppad het bos in.
2 Aan het  einde van het  Cornelis  Visserpad,  net  voor  de  kruising  met  de  asfaltweg 
Bernardweg, links van het fietspad 50m de duinen in. 
3 Langs de fietsparkeerplaats voor de Wassermann, het voetpad af links aanhoudend 
richting de begraafplaats Vredenhof. De begraafplaats links aanhoudend het voetpad over de 
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heuvel op, vlak na de heuvel op het voetpad.
4 Langs het Kwelderpad richting het Dijkpad aan de rechterkant van het fietspad net na 
de bomenpartij in het gras langs de omheining.
5 Bij de parkeerplaats voor fietsen het looppad op over de Kobbeduinen. Na de tweede 
heuvel/duin 100m het graspad op richting de grote houten piramide op de achtergrond.
6 Vlak na de brug met veeroosters van het Johannes de Jongpad. Aan de rechterkant op 
het stukje gras in de bocht.
7 Vanaf het Scheepstrapad links het bospad op, de het eerste zandpad rechts de heuvel  
op het bos in. Bovenop de heuvel.
8 Het linker fietspad richting de Badweg. Halverwege links van het fietspad 20m van het 
fietspad de duinen in.

9.1.2 Meetomstandigheden

Tabel 9.1 geeft een overzicht van meettijden en meetomstandigheden. De meettijd bedraagt 
10 minuten per meetlocatie per dag. De totale netto meettijd over beide dagen is 2 uur en 40 
minuten. Voor de windsnelheid op een meetlocatie is het uurgemiddelde van de windsnelheid 
op KNMI meetstation Lauwersoog genomen. De windsnelheid in tabel 9.1 is de gemiddelde 
windsnelheid gedurende de aangegeven begin- en eindtijd. De bewolkingsgraad, temperatuur 
en  windrichting  zijn  samen  met  de  uurgemiddeldes  van  de  windsnelheid  van  het  KNMI 
verkregen.
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Tabel 9.1 Data en weersomstandigheden tijdens de meetdagen in NP Schiermonnikoog

dag datum
tijd 
begin       eind

meet-
duur 
(min)

wind-
snelheid
(m/s)      (Bft)

windrichting
bewol-
kings 
graad

max
temp
(°C)

wo 5 aug 13:00 18:00 80 6.0 4 88° O - 26.4

do 6 aug 11:00 16:00 80 4.3 3 130° ZO - 28.7
“-”: wisselende bewolkingsgraad

9.2 Bijdrage gemotoriseerde bronnen in het NP Schiermonnikoog

In Tabel 9.2 is een opsomming gegeven van alle door gemotoriseerde bronnen veroorzaakte 
verstoringen op Schiermonnikoog, gemiddeldes over beide dagen en gemiddeldes uitgesplitst 
per  dag.  Op  beide  dagen  samen  zijn  er  totaal  gedurende  44.2%  van  de  meettijd 
gemotoriseerde  bronnen  hoorbaar8.  Op  de  eerste  meetdag  was  het  percentage 
gemotoriseerde bronnen 35.8% en op de tweede meetdag was dit 52.6%. 

Tabel 9.2 Percentages verstoorde tijd en gemiddeldes van maximale passage niveaus in NP  
Schiermonnikoog
dag datum lijn-

vliegtuig
motor-
vliegtuig

lijnbus auto tractor br/mo totaal

percentage van meettijd dat bron werd waargenomen

beide dagen 11.4% 3.0% 16.2% 1.3% 12.5% 0.7% 44.2%

wo 5 aug 20.0% 4.0% 12.5% 2.2% 0% 1.5% 35.8%

do 6 aug 5.8% 2.0% 20.0% 0.5% 25% 0% 52.6%

Lmax, gemiddelde van maximale passageniveaus per bron in dB(A)

wo 5 aug - - - - 60.8

do 6 aug - - - 47.4 -

“-” niet herkenbaar in meting

9.3 Het geluid per meetlocatie

In de tabellen 9.3 en 9.4 zijn de statistische en gemiddelde (Leq) waardes van het niveau van al het 
omgevingsgeluid op die dag op Schiermonnikoog van elke meetlocatie en het gehele gebied te zien. 
Het L95 is een statistische maat voor het achtergrondgeluid en komt overeen met de laagst voorkomende 
geluidsniveaus in het gebied dan wel op de meetlocatie. 70% van alle meetwaardes liggen in de band 
tussen het L15 en het L85, deze waardes geven een indruk van de spreiding van de meetwaardes in het 
gebied dan wel meetlocatie. Het L50 is ook een statistische geluidsmaat: 50% van alle meetwaardes in 
het  gebied  dan wel  meetlocatie  liggen boven het  L50 en 50% eronder.  Het  Leq is  het  gemiddelde 
voorkomende geluidsniveau, waarbij harde geluiden relatief zwaar meetellen De L95 waarde wordt 95% 
van de tijd overschreden, L85 wordt 85% van de tijd overschreden, etc. De statistische en gemiddelde 
waardes per locatie zijn in een staafdiagram weergegeven in figuur 9.1 en figuur 9.2. De minimale en 
maximale geluidsintensiteiten per locatie zijn weergegeven in figuur 9.3.

8 Omdat verschillende bronnen ook gelijktijdig kunnen optreden is de totale tijd dat één of meer bronnen waarneembaar 
zijn , kleiner dan de som van de percentages per bron.
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Tabel 9.3 Statistische en gemiddelde waardes van het niveau van al het omgevingsgeluid

Woensdag 5 augustus

locatie Leq Lmin Lmax L95 L85 L50 L15

1 36.3 28.2 50.2 29.6 30.3 32.7 37.4

2 40.2 25.5 60.8 28.4 30.1 34.6 41.4

3 32.6 26.4 43.1 27.8 28.7 30.8 34.3

4 36.2 24.6 55.0 26.5 27.5 30.4 35.0

5 40.3 29.1 51.8 31.9 33.9 38.2 42.5

6 42.6 36.1 51.1 37.6 38.9 41.2 44.2

7 46.5 40.1 56.2 42.1 43.3 45.8 48.2

8 42.0 31.1 55.5 32.2 33.4 36.2 44.9

hele 
gebied

41.4 24.6 60.8 35.4 36.7 39.4 43.2

Tabel 9.4 Statistische en gemiddelde waardes van het niveau van al het omgevingsgeluid

Donderdag 6 augustus

locatie Leq Lmin Lmax L95 L85 L50 L15

1 41.9 30.3 52.9 32.2 33.3 36.0 44.2

2 34.9 29.2 47.4 30.6 31.4 33.3 36.0

3 32.7 25.7 43.7 27.0 27.9 30.8 34.4

4 34.1 25.7 51.4 27.7 28.6 30.8 33.9

5 31.6 25.6 44.5 27.0 28.2 30.3 33.1

6 37.2 28.6 50.0 29.7 30.7 33.7 38.9

7 33.0 26.3 48.1 27.5 28.3 30.9 34.7

8 39.0 25.9 53.6 27.4 29.2 33.9 40.7

hele 
gebied

37.0 25.7 53.6 29.1 30.1 32.9 38.8
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Figuur 9.1 De statistische en gemiddelde waardes per meetlocatie op 5 augustus

Figuur 9.2 De statistische en gemiddelde waardes per meetlocatie op 6 augustus

9.3.1 Opvallende meetwaardes

In de figuren 9.1 en 9.2 is het Leq niveau aangegeven met vierkante blokjes. In dit Leq niveau 
wegen de luide geluiden zwaarder mee dan de minder luide geluiden, dus hoe meer de L eq 

waarde boven de L15 waarde ligt hoe meer luide verstoringen er zijn geweest op die locatie. 
Op locatie 4 liggen de Leq waardes hoger dan de L15. Hier zijn dus veel verstoringen. Over het 
fietspad langs deze meetlocatie kwamen relatief veel fietsers langs. Op locatie 7 op de eerste 
dag is er een derde tijd van de meting een  propellervliegtuig waargenomen, hierdoor is het  
gemeten geluidsniveau op deze meetlocatie hoger uitgevallen. Op de eerste meetdag was de 
windsnelheid 6.0 m/s en op de tweede meetdag 4.3 m/s, hierdoor vallen de geluidsniveaus op 
de eerste dag hoger uit. De laagste Leq waardes gemeten op een locatie op beide dagen is 
31.6 dB(A) en de laagste L95 waarde 26.5 dB(A). 
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Figuur 9.3 De minimale en maximale geluidsniveaus per meetlocatie op 5 en 6 augustus

9.4 Stilste en luidste aaneengesloten minuut

In tabel 9.5 zijn de Leq waardes van de stilste en luidste aaneengesloten minuut gedurende de 
metingen  per  meetlocatie  en  in  het  gehele  gebied  van  het  NP  Schiermonnikoog.  Deze 
waardes zijn ook in een staafdiagram weergegeven in figuur 9.4. 

Tabel 9.5 De stilste en luidste minuut per meetlocatie op 5 en 6 augustus

dag datum: Woensdag 5 augustus Donderdag 6 augustus

meetlocati
e

Leq van  stilste 
minuut (dB(A))

Leq van  luidste 
minuut (dB(A))

Leq van  stilste 
minuut (dB(A))

Leq van  luidste 
minuut (dB(A))

1 32.9 39.1 33.7 45.0

2 30.4 46.7 32.6 37.3

3 28.7 36.2 27.8 37.9

4 27.4 43.8 28.9 39.6

5 33.1 43.3 26.7 33.7

6 39.0 44.6 30.2 41.5

7 43.4 48.6 28.3 35.3

8 33.5 46.5 30.2 42.7

gehele 
gebied

27.4 48.6 26.7 45.0
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Figuur 9.4 De stilte en luidste aaneengesloten minuut per meetlocatie op 5 en 6 augustus

9.5 De relatie tussen het achtergrondniveau en de windsnelheid

De  afhankelijkheid  van  het  niveau  van  het  achtergrondgeluid  ten  opzichte  van  de 
windsnelheid is gegeven in figuur 9.5. Elk punt representeert de L95 waarde uitgezet tegen de 
windsnelheid op een enkele meetlocatie. Voor de windsnelheid op een meetlocatie is het 
uurgemiddelde  van  de  windsnelheid  op  KNMI  meetstation  Lauwersoog  genomen.  Een 
logaritmische trendlijn is geplot door de data punten, zoals in paragraaf 4.4 is beschreven. 
Geluidsniveaus  die  boven  de  trendlijn  liggen  zullen  vaker  veroorzaakt  zijn  door  andere 
bronnen dan de wind. Verder zijn er ook niveaus gemeten die onder de trendlijn liggen; dat is 
waar de geluidsmeter op een meer beschutte plek gestaan heeft. Over de metingen waar de 
windsnelheid lager ligt dan 3.0 m/s valt niets te zeggen. (zie paragraaf 4.1) Deze waardes 
worden dan ook niet meegenomen in de trendlijn. Zoals in figuur 9.5 te zien is liggen de  
waardes onder de trendlijn. De meetlocaties liggen dus beschut tegen de wind en er zijn 
weinig verstoringen geweest.
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Figuur 9.5 Het verband tussen het niveau van het achtergrondgeluid en de windsnelheid
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10 Nationaal Park de Alde Feanen

10.1 Meetlocaties en meetomstandigheden in het NP de Alde Feanen

Het Nationale Park de Alde Feanen heeft zijn oorsprong in de vervening die doorging tot in de 
19de eeuw. Daarna ontstond een afwisselend landschap dat bestaat uit open water, sloten,  
uitgestrekte rietvelden en moerasbos. Het omgevingsgeluid wordt hier bepaald door de wind 
door het riet en bladeren aan de bomen, de golfslag van het water tegen de waterkant en 
vogelgeluiden. Ook hoorbaar zijn de vele motorboten en de stemgeluiden van de recreanten 
op rustplaatsen en op de boten. Ook zijn er geluiden van buiten het gebied hoorbaar, zoals 
het  vrachtbootverkeer  in  het  Prinses  Magrietkanaal.  Er  zijn  voor  de  rest  geen 
landouwvoertuigen  gehoord  op  de  beide  meetdagen.  Echter  meetpunt  3  ligt  tegen 
landbouwgebied aan met de boerderijen in zicht op een afstand van ongeveer 300 meter. De 
Alde Feanen is voor het grootste gedeelte alleen toegankelijk over water. Het motorgeluid van 
de motorbootjes van recreanten levert de grootste bijdrage aan het omgevingsgeluid.

10.1.1 Meetlocaties

De  meetlocaties  zijn  op  volgorde  van  nummering  afgevaren.  Alle  meetlocaties,  behalve 
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meetlocatie 4 en 7, zijn op de kade gelegen om zo het geluid van het golvende water tegen 
de eigen boot te minimaliseren. Op dag 1 is er gemeten op meetlocatie 3 en op dag 2 op 
meetlocatie 3'.
1 Varend vanaf de Fokkesloot over de Kruisdobbe aan de overkant aangemeerd bij het 
bankje langs het water.
2 Op de aanlegplaats net voor het Kritte.
3' Bij de aanlegplaats het meest rechts gelegen.
3 Bij de meest links gelegen aanlegplaats tegenover het eiland.
4 Recht op het eilandje in het Hâns mar afvarend aan de daargelegen aanlegplaats.
5 Vanaf  het  Sânemar  over  de  Oudewegstervaart  vaarende  uitkomend op  een  meer,  
schuin links aan de overkant bij de aanlegmogelijkheid meest rechts gelegen.
6 Bij de aanlegsteiger aan het Saiterpetten.
7 Langs de Oudewegstervaart bij de kapot ogende afzetting over het water met een kano 
route het riet/bos gebied in.
8 Het Sânemar overvaren. Bij de aanlegplaats.

10.1.2 Meetomstandigheden

Tabel 10.1 geeft een overzicht van meettijden en meetomstandigheden. De meettijd bedraagt 
10 minuten per meetlocatie per dag.  De totale netto meettijd over beide dagen is 2 uur en 40 
minuten. Voor de windsnelheid op een meetlocatie is het uurgemiddelde van de windsnelheid 
op KNMI meetstation Leeuwarden genomen. De windsnelheid in tabel 10.1 is de gemiddelde 
windsnelheid gedurende de aangegeven begin- en eindtijd. De bewolkingsgraad, temperatuur 
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en  windrichting  zijn  samen  met  de  uurgemiddeldes  van  de  windsnelheid  van  het  KNMI 
verkregen.

Tabel 10.1 Data en weersomstandigheden tijdens de meetdagen in NP de Alde Feanen

dag datum
tijd 
begin       eind

meet-
duur 
(min)

wind-
snelheid
(m/s)      (Bft)

windrichting
bewol-
kings 
graad

max
temp
(°C)

vr 18sept 11:00 16:00 80 3.8 3 78° O 1/8 18.6

za 19sept 11:00 16:00 80 2.3 2 V V 0/8 24.3
“V”: variabele windrichting

10.2 Bijdrage gemotoriseerde bronnen in het NP de Alde Feanen

In Tabel 10.2 is een opsomming gegeven van alle door gemotoriseerde bronnen veroorzaakte 
verstoringen in  het  NP de Alde Feanen,  gemiddeldes over  beide  dagen en gemiddeldes 
uitgesplitst per dag. Op beide dagen samen zijn er totaal gedurende 94.7% van de meettijd 
gemotoriseerde bronnen hoorbaar9. Op de eerste meetdag was het verstoorde percentage 
van de meettijd 89.3% en op de tweede meetdag was dit 100%. De hoge percentages zijn 
veroorzaakt door het continu aanwezige geluid geproduceerd door motorbootjes. In tabel 10.2 
zijn ook de gemiddelde maximale passage niveaus in dB(A) gegeven per categorie van de 
gemotoriseerde bronnen.

Tabel 10.2 Percentages verstoorde tijd en gemiddeldes van maximale passage niveau in NP  
de Alde Feanen

dag datum lijn-
vliegtuig

motor-
vliegtuigje

boot auto tractor br/mo totaal

percentage van meettijd dat bron werd waargenomen

beide dagen 6.8% 0% 92.27% 0% 0% 0% 94.7%

vr 18 sept 13.5% 0% 84.5% 0% 0% 0% 89.3%

za 19 sept 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100.0%

 Lmax, gemiddelde van maximale passageniveaus per bron in dB(A)

vr 18 sept - 54.8

za 19 sept 54.2

“-” niet herkenbaar in de meting

10.3 Het geluid per meetlocatie

In de tabellen 10.3 en 10.4 zijn de statistische en gemiddelde (Leq) waardes van het niveau van al het 
omgevingsgeluid op die dag in het NP de Alde Feanen van elke meetlocatie en het gehele gebied te 
zien. Het L95 is een statistische maat voor het achtergrondgeluid en komt ongeveer overeen met de 
laagst  voorkomende  geluidsniveaus  in  het  gebied  dan  wel  op  de  meetlocatie.  70%  van  alle 
meetwaardes liggen in de band tussen het L15 en het L85, deze waardes geven een indruk van de 

9 Omdat verschillende bronnen ook gelijktijdig kunnen optreden is de totale tijd dat één of meer bronnen waarneembaar 
zijn , kleiner dan de som van de percentages per bron.
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spreiding  van de meetwaardes  in  het  gebied dan wel  meetlocatie.  Het  L50 is  ook een  statistische 
geluidsmaat: 50% van alle meetwaardes in het gebied dan wel meetlocatie liggen boven het L50 en 
50% eronder. Het Leq is het gemiddelde voorkomende geluidsniveau, waarbij harde geluiden relatief 
zwaar meetellen De L95 waarde wordt 95% van de tijd overschreden, L85 wordt 85% van de tijd  
overschreden,  etc.  De  statistische  en  gemiddelde  waardes  per  locatie  zijn  in  een  staafdiagram 
weergegeven in figuur 10.1 en figuur 10.2. De minimale en maximale geluidsintensiteiten per locatie 
zijn weergegeven in figuur 10.3.

Tabel 10.3 Statistische en gemiddelde waardes van het niveau van al het omgevingsgeluid  
in NP de Alde Feanen

Vrijdag 18 september

locatie Leq Lmin Lmax L95 L85 L50 L15

1 47.5 33.2 56.9 35.1 37.1 42.6 51.1

2 40.6 27.7 53.2 29.6 30.7 34.5 40.9

3 36.1 30.7 47.8 31.9 32.7 34.6 37.9

4 37.4 29.7 56.5 31.6 32.3 34.0 38.8

5 42.3 29.3 58.1 30.3 32.3 38.1 44.4

6 45.8 33.9 64.5 35.5 36.6 39.2 47.7

7 48.3 29.7 64.6 30.8 31.4 34.3 45.3

8 48.3 34.4 69.1 36.8 38.5 43.0 50.8

hele 
gebied

45.2 27.7 69.1 33.5 34.9 39.0 46.9

Tabel 10.4 Statistische en gemiddelde waardes van het niveau van al het omgevingsgeluid  
in NP de Alde Feanen

Zaterdag 19 september

locatie Leq Lmin Lmax L95 L85 L50 L15

1 44.6 28.9 55.8 29.6 31.4 35.4 46.7

2 46.6 31.9 62.6 34.0 36.6 42.3 49.2

3 39.6 31.7 50.2 32.8 33.5 35.9 42.4

4 40.8 33.8 53.2 35.1 36.0 39.9 42.8

5 47.8 33.1 62.9 35.6 37.1 44.4 50.1

6 41.8 27.2 55.2 29.1 31.4 37.6 44.2

7 52.7 36.8 64.7 38.1 39.0 44.8 54.7

8 48.5 38.1 56.6 41.5 43.2 46.8 51.0

hele 
gebied

47.3 27.2 64.7 36.2 37.7 42.6 49.5
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Figuur 10.1 De statistische en gemiddelde waardes per meetlocatie op 18 september

Figuur 10.2 De statistische en gemiddelde waardes per meetlocatie op 19 september

10.3.1 Opvallende meetwaardes

In de figuren 10.1 en 10.2 is het Leq niveau aangegeven met vierkante blokjes. In dit  Leq 

niveau wegen de luide geluiden zwaarder mee dan de minder luide geluiden, dus hoe meer 
de Leq waarde boven de L15 waarde ligt hoe meer luide verstoringen er zijn geweest op die 
locatie. Op de tweede meetdag was het weer zonniger en warmer dan de eerste meetdag, dit  
resulteerde  in  een  groter  aantal  recreanten  op  het  water,  maar  ook  op  de  rustplaatsen. 
Hierdoor vallen de geluidsniveaus hoger uit op de tweede meetdag. Ondanks de vele boten 
die langsvaren zijn de Leq waardes zijn niet hoger dan de L15 waardes, omdat het geluid van 
een passage van een motorboot lang duurt en het geluidsniveau langzaam toeneemt bij het  
naderen van de meetlocatie  en  langzaam afneemt  bij  het  wegvaren na passage.  De Leq 

waardes onderscheiden zich pas goed als de verstoringen luid maar ook relatief kortstondig 
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zijn. Hierdoor is het verschil tussen de Leq en de L15 waardes in tegenstelling tot de andere 
stilte  gebieden,  geen goede maat  voor  de  mate  van verstoring.  De  laagste  Leq waardes 
gemeten op een locatie op beide dagen is 36.1 dB(A) en de laagste L95 waarde 29.1 dB(A). 

Figuur 10.3 De minimale en maximale geluidsniveaus per meetlocatie op 18 en 19 september

10.4 Stilste en luidste aaneengesloten minuut

In tabel 10.5 zijn de Leq waardes van de stilste en luidste aaneengesloten minuut gedurende 
de metingen  per  meetlocatie  en  in  het  gehele  gebied  in  het  NP de Alde  Feanen.  Deze 
waardes zijn ook in een staafdiagram weergegeven in figuur 10.4. 

Tabel 10.5 De stilste en luidste minuut per meetlocatie op 18 en 19 september

dag datum: Vrijdag 18 september Zaterdag 19 september

meetlocati
e

Leq van  stilste 
minuut (dB(A))

Leq van  luidste 
minuut (dB(A))

Leq van  stilste 
minuut (dB(A))

Leq van  luidste 
minuut (dB(A))

1 36.2 53.8 30.6 52.2

2 30.8 48.9 36.5 52.6

3 33.0 39.8 34.0 45.6

4 33.4 43.9 35.3 43.7

5 32.2 48.2 37.2 51.7

6 37.2 51.8 31.3 48.9

7 31.8 57.5 36.9 59.2

8 39.9 54.0 42.0 51.2

gehele 
gebied

30.8 57.5 30.6 59.2
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Figuur 10.4 De stilste en luidste aaneengesloten minuut per meetlocatie op 18 en 19 september

10.5 De relatie tussen het achtergrondniveau en de windsnelheid

De  afhankelijkheid  van  het  niveau  van  het  achtergrondgeluid  ten  opzichte  van  de 
windsnelheid is gegeven in figuur 10.5. Elk punt representeert de L95 waarde uitgezet tegen 
de windsnelheid op een enkele meetlocatie. Voor de windsnelheid op een meetlocatie is het 
uurgemiddelde  van  de  windsnelheid  op  KNMI  meetstation  Hoogeveen  genomen.  Een 
logaritmische trendlijn is geplot door de data punten, zoals in paragraaf 4.4 is beschreven. 
Geluidsniveaus  die  boven  de  trendlijn  liggen  zullen  vaker  veroorzaakt  zijn  door  andere 
bronnen dan de wind. Verder zijn er ook niveaus gemeten die onder de trendlijn liggen; dat is 
waar de geluidsmeter op een meer beschutte plek gestaan heeft. Over de metingen waar de 
windsnelheid lager ligt dan 3.0 m/s valt niets te zeggen. (zie paragraaf 4.1) Deze waardes 
worden dan ook niet meegenomen in de trendlijn. Zoals in figuur 10.5 te zien is liggen de 
meeste  waardes   boven  de  trendlijn,  hieruit  mag  geconcludeerd  worden  dat  er  veel 
verstoringen zijn geweest.
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Figuur 10.5 Het verband tussen het niveau van het achtergrondgeluid en de windsnelheid
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11 Overzicht alle gebieden vergeleken met metingen 2005
In dit hoofdstuk worden de totaal gemiddeldes van alle gemeten gegevens vergeleken met 
die van het onderzoek uit 2005. 

11.1 Bijdrage gemotoriseerde bronnen

In tabel 11.1 zijn de totaal gemiddelde percentages van de verstoorde tijd weergegeven in 
categorieën ingedeeld. De verschillende categorieën in luchtvaart zijn in het rapport 2005 in 
één categorie samengevoegd. De totaal percentages zijn ook in figuur 11.1 terug te zien.

Tabel 11.1 Bijdrage gemotoriseerde bronnen in alle gemeten stilte gebieden
gebied lijn-

vliegtuig
motor-
vliegtuigj
e

straaljage
r

auto/br/m
o

tractor
/zaag

boot totaal

percentage van meettijd dat bron werd waargenomen 2009

NP  Drents-
Friese Wold

59.6% 4% 0.4% 20.1% 13.2% 0% 66.6%

Vlieland 2.2% 3.7% 20.1% 2.1% 0.2% 0% 28%

Ameland 24.3% 6.5% 0% 5.2% 21.5% 14.3% 53%

NP 
Schiermonniko
og

11.4% 3.0% 0% 18.2% 12.5% 0% 44.2%

NP  de  Alde 
Feanen

6.8% 0% 0% 0% 0% 92.3% 94.7%

percentage van meettijd dat bron werd waargenomen 2005

NP  Drents-
Friese Wold

39% 91% 6% 0% 89%

Ameland 33% 4% 5% 8% 43%

NP 
Schiermonniko
og

32% 0% 3% 2% 36%

NP  de  Alde 
Feanen

24% 1% 15% 51% 91%
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Figuur 11.1 Percentage verstoorde tijd per gebied als gemiddelde van twee meetdagen 2009 en 2005

11.2 Statistische  en  gemiddelde  waardes  van  het  niveau  van  al  het 
omgevingsgeluid

Tabel 11.2 Statistische en gemiddelde (L95) waardes van het omgevingsgeluid gemiddeld over alle 
meetdagen in 2005 en 2009
gebied Leq L95 L85 L50 L15

2009 NP Drents-Friese Wold 50.3 33.3 35.1 38.3 43.1

2005 NP Drents-Friese Wold 50.6 29.5 31.8 37.2 41.8

2009 Vlieland 44.3 36.3 37.3 40.0 46.5

2005 Vlieland - - - - -

2009 Ameland 45.6 37.5 39.0 42.6 47.7

2005 Ameland 48.6 26.3 28.6 34.2 40.5

2009 NP Schiermonnikoog 39.7 33.3 34.5 37.2 41.5

2005 NP Schiermonnikoog 41.7 22.2 22.9 25.1 31.5

2009 NP de Alde Feanen 46.4 35.1 36.5 41.2 48.4

2005 NP de Alde Feanen 46.4 33.6 35.7 40.2 45.5
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Figuur 11.2 Statistische en gemiddelde (L95) waardes van al het omgevingsgeluid gemiddeld over alle 
meetdagen in 2005 en 2009

11.3  Verschil tussen de metingen in 2005 en 2009

NP Drents-Friese Wold:
De niveaus in het NP Drents-Friese Wold zijn vrijwel hetzelfde gebleven. De Leq waardes 
liggen bij beide ver boven de L15, dus beide jaren waren er in dit gebied veel verstoringen. De 
percentages  in  figuur  2  verschillen  van  elkaar  voornamelijk  door  de  hoge  gemeten 
percentage van de N38110 in 2005. Waardoor de percentages in 2005 hoger lagen is niet te 
verklaren. In 2005 was de windsnelheid respectievelijk 6, 4 en 2 m/s en de windrichting 335,  
120 en 31 graden. In 2009 was dit 2 en 3 m/s en de richting 223 en 124 graden. Op alle drie  
de dagen in 2005 zijn percentages gemeten hoger dan 80%. Terwijl  de N381 in 2009 op 
beide dagen nauwelijks is waargenomen, alleen op de meetpunten direct naastgelegen.

10 In paragraaf 6.2 zijn de categorieën N381 en auto's samengevoegd.
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Ameland:
Het verschil tussen de Leq waarde en de L15 waarde is in 2005 groter dan in 2009, hieruit is te 
concluderen dat er in 2005 meer kortdurende verstoringen plaatsvonden. De L95 in 2009 is 
hoger dan in 2005. Het niveau verschil kan niet veroorzaakt worden door de windsnelheid, 
daarvoor liggen ze te dicht bij elkaar, namelijk in 2005 is de gemiddelde windsnelheid over 
beide meetdagen 4.7 m/s en in 2009 4.2 m/s. De relatie tussen de windsnelheid en de L 95 

waarde (uit paragraaf 4.4) geeft respectievelijk 32.2 dB(A) en 30.4 dB(A) voor de L95 waardes. 
De gemeten L95 waarde uit 2005, namelijk 26.3 dB(A) ligt onder de theoretische waarde 32.2 
dB(A), maar de waarde uit 2009 37.5 dB(A) ligt ver boven de waarde van 30.4 dB(A), die 
bepaald is uit het verband tussen de L95 en de windsnelheid. Dus in 2009 is er sprake van 
een  verhoging  van  langdurige  achtergrondsverstoring.  In  2005  komt  de  wind  vanuit  
noordelijke richting, in 2009 komt de wind vanuit zuidelijke richting. Mogelijke verklaring is, dat 
geluid  van  scheepvaart  op  de  Waddenzee  en  geluid  van  de  vaste  wal,  het 
achtergrondgeluidsniveau verhoogd. 

NP Schiermonnikoog:
Het verschil tussen de Leq waarde en de L15 waarde is in 2005 veel groter, dus in 2005 zullen 
er meer verstoringen zijn geweest. Op Schiermonnikoog is de L95 in 2009 hoger dan in 2005, 
dit  duidt  op  een  hoger geluidsniveau  veroorzaakt  door  de  wind  of  windrichting  of  door 
langdurige verstoringen.  Het  verschil  in  hoogte van de L95 is  goed te  verklaren door  het 
verschil  in  windsnelheid  tussen  2005  en  2009.  Namelijk  in  2005  is  de  gemiddelde 
windsnelheid  over  beide  meetdagen  3  m/s  en  in  2009  5.2  m/s.  De  relatie  tussen  de 
windsnelheid en de L95 waarde (uit paragraaf 4.4) geeft respectievelijk de waardes 25.2 dB(A) 
en 33.8 dB(A) voor de L95 waardes.  Dit  komt redelijk  goed overeen met de gemeten L95 

waardes, namelijk 22.2 dB(A) en 33.3 dB(A). Dit is in overeenstemming met de windrichting,  
want beide jaren komt de wind niet vanaf vaste wal. Hierdoor zijn er geen invloeden van 
langdurige verstoring door scheepvaart.

NP de Alde Feanen:
Het verschil tussen de geluidsniveaus in 2005 en 2009 is niet zo groot. In 2005 is het verschil 
tussen de L95 waarde en de L15 waarde groter, omdat het de eerste meetdag in 2005 bijna 
windstil  is.  Hierdoor  onderscheiden  de  verstoringsgeluiden  zich  beter  van  het 
achtergrondgeluid en ontstaat er een groter verschil tussen de L95 en de L15 waarde. Er mag 
geconcludeerd worden dat er in de NP de Alde Feanen ongeveer even veel verstoringen zijn 
geweest in 2005 en 2009.

11.4 De relatie tussen het achtergrondniveau en de windsnelheid in 2005 
en 2009

De  afhankelijkheid  van  het  niveau  van  het  achtergrondgeluid  ten  opzichte  van  de 
windsnelheid is gegeven in de grafiek 11.3.  Elk punt representeert de L95 waarde uitgezet 
tegen de windsnelheid op een enkele meetlocatie. Voor de windsnelheid op een meetlocatie 
is het uurgemiddelde van de windsnelheid via het KNMI verstrekte gegevens genomen. Een 
logaritmische trendlijn is geplot door de data punten, zoals in paragraaf 4.4 is beschreven. 
Geluidsniveaus  die  boven  de  trendlijn  liggen  zullen  vaker  veroorzaakt  zijn  door  andere 
bronnen dan de wind. Verder zijn er ook niveaus gemeten die onder de trendlijn liggen; dat is 
waar de geluidsmeter op een meer beschutte plek gestaan heeft. Over de metingen waar de 
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windsnelheid lager ligt dan 3.0 m/s valt niets te zeggen. (zie paragraaf 4.1) Deze waardes 
worden dan ook niet meegenomen in de trendlijn. 
Zoals in figuur  11.3 te  zien,  liggen de geluidsniveaus bij  lagere windsnelheden boven de 
trendlijn uit het rapport van 2005, er zijn dus meer verstoringen op deze meetlocaties. Kritiek  
punt  op  deze trendlijn   kan zijn,  dat  deze bepaald is  uit  een heleboel  metingen in  stilte 
gebieden over heel Nederland waar niet alleen 'nul'  metingen zijn gebruikt.  Om een goed 
verband te bepalen tussen de geluidsintensiteit  en de windsnelheid moeten er alleen 'nul'  
metingen genomen worden, waar geen andere verstoringen zijn dan alleen veroorzaakt door 
de wind. Ook de type meetlocaties zijn belangrijk, omdat het verband tussen geluidsniveau 
van het  achtergrondgeluid  sterk  afhangt  van waar  de  metingen gedaan wordt.  Wordt  de 
meting verricht op een vlakte zonder bossage in  de buurt, zal het verband anders zijn dan 
wanneer er wel bossage is.
Dus er moeten nul metingen verricht worden, in verschillende type gebieden die aan bod 
komen tijdens de metingen in dit soort onderzoeken, om zo een duidelijk verband te vinden 
tussen de windsnelheid en het L95 niveau. Dan kan men vervolgens de gemeten waardes in 
verstoorde gebieden objectief vergelijken met de waardes gevonden in deze onverstoorde 
gebieden. Het verschil tussen de onverstoorde en te vergelijken meetwaardes is dan een 
maat voor de verstoring.

Figuur 11.3 Het verband tussen het niveau van het achtergrondgeluid en de windsnelheid

De verkregen trendlijn verkregen uit de meetpunten van dit rapport 2009 is de logaritmische 
functie:  10.9*log(V10)+25.8.  De  trendlijn  beschreven  in  het  rapport  van  2005  is  de 
logaritmische functie: 36*log(V10)+8.
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