De invloed van geluidsschermen en stil asfalt

Het binnenniveau vanwege
wegverkeerslawaai
in gebouwen.l In deze nonn zijn standaardgeluidsspectra
opgenomen voor onder andere wegverkeerslawaai. Deze
spectra worden doorgaans aangehouden bij het bepalen

Steeds yaher worden woningen en hantoren gebouwd op
Iocaties nrct een lrcge verheersdruh. Om de geluiclsbelasting

op deze locaties te beperhen worden geluídsschermen
geplaøtst oJ worden stílle wegdehhen toegepasú. Soms is zelfs
een contbinatie yan beide nodig om tot de gewenste
geluídsr e ductie te homen.
Door de toepassing van geluidsschernten enloJ stil asfalt han
het aørgeboden geluidsspectrum sterh afwijhen van het
gangb ar e sp e ctr unL t o or w e gv erh e er s geluid. Indien, zo als
gebruihelijh, bij het bepalen van geluidswerende
t o or Tieningen met het standaardsp ectrunr v,ì egy erheer slaw aai
wordt gerehend, lzan, tengevolge yant het daadwerhelíjh
øanwezige geluidsspectrun, het werhelijhe binnenniveau in de
wonhtgen/hantoren lnger uítvallen. AangeTíen de ín het
Bouwbesluit aangegeyen waarden yoor hetbinnenníyeau dan
worden overschredetT, ontstqqt een ongewenste situatie.
Met nanrc ht situatíes waarbij geluidsgedenrpte tentílatievoorzieningen moeten worden toegepctst of er een volledig
mechanische yentilatie canweTig is, is de hans op grote
discrepatties tussen het werhelíjhe geluidsníveau in wonhtgen
en de in het Bouwbesluit gegeten grenswaarden groot. DeTe
discrepanties treden tteelal op ingetal de yoorheursgrerLsw aqr de'v o o r w e gv erhe er sl aw aai (j ui s t) w or dt o y er s chr e den.
In dit artihel wordt de üwloed van geluidsschertnen enloJ stil
asfalt op het werkelijlrc geluidsúveau in woníngenlhantoren
øan de ltand yan een voorbeeld toegelícht.

van de karakteristieke geluidswering.
Bij het bepalen van de eventueel benodigde geluidswerende voorzieningen en de controle van de geluidswering,
wordt in de regel uitgegaan van het'dB(A)'-ni¡r.uu van de
gevelgeluidsbelasting, waarbij impliciet van het standaard wegverkeersgeluidsspectrum wordt uitgegaan. Het
werkelijke geluidsspectrum van het aangeboden wegverkeerslawaai r.r.ordt veelal buiten beschouwing gelaten.

in de publicatie Herziening Rekenmethode geluidswering3 met betrekking tot het werkelijk optredende spectrum wel een handreiking wordt gedaan. Er dient
dan sprake te zijn van een 'sterke afwijking van het standaardspectrum'. Het is echter aan burgemeester en wethouders om te beoordelen of er inderdaad sprake is van
een afwijkend spectnrm.
Het werkelijke geluidsspectrum kan sterk afwijken bij
bijvoorbeeld een ongebruikelijke verkeerssamenstelling,
geluidafschermende voorzieningen langs een weg of door

Hoewel

toepassing \/an een'stil'wegdektype. De laatste twee fac-

toren worden in dit artikel behandeld.

Voorbeeld spectrum geluidsbelasting
Ter illustratie is, uitgaande van een snelweg (I20 kn/u
c.q. 80 km/u), voor twee veel toegepaste wegdektypen het
geluidsbelastingsspectrum bepaald. Uitgegaan is van glad
asfalt (DAB) en van ZOAB 6/16 (standaard zeer open asfalt beton, gradatie 6/16 mm). Hier is de situatie zonder

Theodoor Höngens

In het Bouwbesluit2 worden grenswaarden gegeven
voor de 'wering van geluid van buiten', zoals wegver-

en met geluidscherm beschouwd. De bodem tussen de

keerslawaai, railverkeerslawaai, luchtvaartverkeer. Centraal hierin staat de zogenaamde'karakteristieke geluidswering van de uitwendige scheidingsconstructie'. Deze
parameter wordt aangeduid door de grootheid G4.¡, uitgedrukt in de eenheid dB(A).

u/eg en het waarneempunt is overwegend 'zacht' verondersteld. Uitgegaan is van het frequentiegebied met de octaafbanden van L25}i.z tot en met 2000H2, die volgens

De vereiste karakteristieke geluidswering wordt bepaald door het verschil tussen de waarde van de geluidsbelasting van de gevel in 'dB(A)' en de grenswaarde voor
het geluidsniveau binnen. Voor verblijfsgebieden in woningen en kantoren geldt in nieuwe situaties een grenswaarde van 35 dB(A) respectievelijk 40dB(A). Momenteel
moet voor woningen een ondergrens voor de karakteristieke geluidswering van 20 dB(A) worden aangehouden.
Voor de bepalingsmethode van de karakteristieke geluidswering wordtverwezen naar NEN5077(f 997) Geluidswering
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NEN5077(f 997) beschouwd moeten worden bij het bepaìen van de geluidswcring.
Het spectrum is bepaald volgens rekenmethodell van
het Meet- en Rekenvoorschrift Verkeerslawaai.a De kentallen voor Z0^86/16 zijn bepaald volgens de interimmethode van de publicatie Het wegdek gecorrigeerd van
het CROW.5 In deze publicatie is het resultaat van het
door werkgroep P9 uitgevoerde onderzoek naar de geluidsemissie van verschillende wegdekken opgenomen.
In de onderstaande tabel zijn de spectra voor de geluidsbelasting in verschillende situaties weergegeven. Ter
vergelijking is het spectrum standaardwegverkeer opgenomen, zoals is gedefinieerd in NEN 5077(1997).
Uit bovenstaande tabel blijkt dat met name bij het toepassen van geluidafschermende voorzieningen de geluidsbelasting een laagfrequent dominanter karakter heeft. Ook
bij het toepassen van standaard ZOAB 6/16 is dit, hoewel
in mindere mate, het geval. Door een.combinatie van geluidalschermende voorzieningen en standaard ZO AB6/ 16
kan er zelfs een situatie ontstaan waarbij het frequentiegebied onder de 500 Hz-octaafband zelfs dominant wordt.
t.
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Tabel 1: Spectra gelu¡dsbelast¡ng wegverkeer

1. glad asfalt; glad asfalt; afstand woning ca. 1 5 m van wegas

-9,8

2. ZOAB 6116; ZOAB 6/16; afstand woning ca. 15m van wegas
3. glad asfalt; glad asfalt; scherm 5,0m, afstand woning ca. 50m van wegas
4. ZOAB 6/1 6 ZOAB 6/16; scherm 5,0 m, afstand woning ca.50m van wegas
5. standaardwegverkeersgeluid standaard wegverkeersgeluid (NEN 5077(19970

-8,1

Voorbeeld karakteristieke geluidswering

-6,9
-6

wlledig mechanische t entilatie
Mechanische ventilatie in combinatie met warmteterugwinning kan worden toegepast als maatregel voor het
verminderen van het energiegebruik in het kader van
duurzaam bouwen. Mechanische ventilatie is in extreem
hoog geluidsbelaste situaties nodig om, praktisch gezien,
een voldoende geluidswering te realiseren.
Bij deze laatste variant is ervan uitgegaan dat er nagenoeg geen geluidsoverdracht plaatsvindt via de luchtaanvoer en -afvoeropeningen van het mechanische ventilatieY ariant c:

Voor twee vaak voorkomende situaties is de karakteristieke geluidswering bepaald van een uitwendige scheidingsconstructie. Vervolgens is de wijze van ventileren
voor de beide situaties gevarieerd.
Situatie 7: woonttertreh achter gemetselde ge,ttel
ca.2/3 gemetselde gevel;
ca. I/3 standaarddubbelglas;
goede enkele kierdichting;
standaardventilatierooster/eenvoudige suskasVmechanische ventilatie.

-

systeem.
In de onderstaande tabel

II is de voor deze situaties/varianten bepaalde karakteristieke geluidswering spectraal

Situatie 2: woontertreh onder een hellend dah
- omgekeerde sporenkap, met mineraalwol en
dakpannen;
- relatief klein dakraam;
- goede enkele kierdichting;

-

-7,O

weergeSeven.

Geluidsniveau binnen

In de onderstaande grafieken I en 2 is uitgaande van
situatie I respec-

een karakteristieke geluidswering volgens

standaardventilatierooster/eenvoudige
suskasVmechanische ventilatie.

tievelijk situatie 2 het geluidsniveau binnen bepaald. Met
het geluidsniveau binnen wordt hier bedoeld de geluidsbelasting van de gevel verminderd met de karakteristieke

Er zijn drie varianten per s¡tuat¡e beschouwd:

geluidswering van

Yariant a: yentilatie tia een yentilatierooster
Als de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden
zijn doorgaans geen aanvullende akoestische voorzieningen nodig en worden standaardventilatieroosters gebruikt.
In het voorbeeld is uitgegaan van een'gemiddeld' rooster,
dat wat lengte betreft optimaâl gedimensioneerd is.

het verblijfsgebieÜverblijfsruimte.

Uitgegaan is van een vertrek achter een geveVdak op een
afstand van circa 50 meter van een weg waar een geluidscherm is toegepast. De weg is voorzien van Z0AB6/16.
Uitgegaan is van een op OdB(A) genormeerde geluidsbelasting. De werkelijke geluidsniveaus binnen zijn vergeleken met de geluidsniveauwaarden die worden verkregen
bij toepassing van het spectrum standaard wegverkeersgeluid volgens NEN5077.
Uit bovenstaande grafieken kan worden geconcludeerd
dat zowel het geluidsniveau binnen als de geluidsbelasting
van de gevel, in werkelijkheid laagfrequent een dominan-

Yariant b: ventilatie via een sushast
Bij het toepassen van natuurlijke ventilatie, in geluidsbelaste situaties kunnen geluidsgedempte ventilatieroosters (suskasten) worden gebruikt.

Tabel 2: Voorbeeld karakteristieke geluidswering

lcarakleÉstieke geluldswedng ldBI per octaafband ${zl

12.8

a. gevel, ongedempte ventilatieopening
b. gevel, suskast gevé|, suskast
c. gevel, mechanisch geventileerd

a. dakvlak, ongedempte ventilatieopening
b. dakvlak, suskast
c. dakvlak, mechanisch geventileerd
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Grafiek 1: geluidsniveau binnen, situatie
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, gemetselde gevel

ter karakter kunnen hebben dan men op basis van het standaardspectrum wegverkeersgeluid zou verwachten.

Consequenties

Bij het bepalen van geluidswerende voorzieningen in
verband metwegverkeerslawaai bij woningen en kantoren
wordt uitgegaan van het standaardspectrum wegverkeersgeluid. Ook bij het controleren van de gerealiseerde
geluidswering wordt van dit spectmm uitgegaan.
Uit de grafieken blijkt dat de geluidsbelasting bij het
toepassen van schermen en van Z0AB6/16 laagfrequent
dominanter van aard is dan het standaardspectrum weg-

verkeersgeluid. Bouwconstructies isoleren laagfrequent
doorgaans minder goed dan hoogfrequent. Als gevolg
hiervan zal in veel situaties het werkelijke geluidsniveau
binnen vanwege wegverkeerslawaai hoger zijn dan op basis van de standaard berekeningsmethode wordt ver-
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Grafiek 2: geluidsniveau binnen, situatie 2, dakvlak

Uir rabel 3 blijkt dat het werkelijke geluidsniveau binnen tot circa 5 dB hoger kan uitvallen dan men, op basis
van het standaardspectrum voor wegverkeerslawaai, zou
verwachten.
Daarnaast kan worden geconcludeerd dat als de voorziening voor permanente ventilatie geluidgedempt wordt

uitgevoerd, of er een volledig mechanische ventilatie
wordt toegepast, er een grotere discrepantie kan zijn tussen waarden voor het binnenniveau dan bij toepassing van
natuurlijke ventilatie het geval is. De genoemde discrepantie is in de regel dus groter naarmate er strengere eisen aan de geluidswering worden gesteld.
Een derde conclusie is dat er bij dakconstructies, die
over het algemeen een hogere geluidsbelasting ondervinden, een grotere discrepantie bestaat tussen het werkelijke en het veronderstelde geluidsniveau binnen. Dit geldt
bijvoorbeeld ook bij lichte gevelconstructies.

wacht.

In de onderstaande tabel is het A-gewogen geluidsniveau binnen van de voorbeeldsituaties weergegeven op
basis van het standaard spectrum wegverkeerslawaai en
het (werkelijke) geluidsspectrum. Tevens is het verschil
tussen beide weergegwen.

Slotopmerkingen
Het geluidsemissiespectrum van andere stille wegdekq,pen (zoals bijvoorbeeld ZOAB4I8-IVf 6, SMA 0/6) is anders dan van het beschouwd e ZO ÃB 6/1 6. In het algemeen
kan echter worden gesteld dat stille wegdektypen ten op-

Tabel 3: Vergeli¡king geluidsniveau binnen

a.
b.

natuurlijke ventilat¡e
suskadt

c.

mechanisch gwentileerd

situatle 2; dakvlak

a. natuurlijke vejntilatie
b. gedempte vèntilatie

c.

mechanisch geventileerd
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zichte van glad asfalt, bij hoge rijsnelheden, vooralsnog
laagfrequent relatief veel energie bevatten.

I

De verblijfsruimten van woningen zijn over het algemeen relatief klein van aard. Als gevolg hiervan is de frequentiedichtheid van de eigenrnodes laagfrequent erg
laag. Hierdoor kunnen lokaal in de ruimte relatief hoge ge-

luidsbelastingen voorkornen door staande golven. Doordat het geluidsspectrum in specifieke situaties meer laagfrequente componenten bevat worden cleze eigenmodes
makkelijker aangestol-en en moet hieraan meer aandacht
worden besteed.

- Zwevende vloefen

Opgemerkt wordt dat deze ongewenste situatie niet albij woningen waarvoor een 'hogere waarde' is verleend, maar ook bij woningen, waarbij de geluidsbelasting middels schermen/stil asfalt tot de voorkeursgrenswaarde is teruggebracht. Met name bij slaapkamers, die vaak onder dakvlakken zijn gelegen, zijn verschillen te verwachten. Opgemerkt wordt dat ruimten onder dakvlakken vaak relatiefveel buitenoppewlak en een
klein ruimte volume hebben, zodat er relatief weinig
ruimtedemping is en het werkelijke geluidsniveau binnen
(nog) verder kan oplopen.

- Voouetwanden

leen voorkomt

- verlaagde plafonds

- Trittingdempers voor

De beheersing van geluid en

gebouwopstettingen

Deze ongewenste situatie is ook te verwachten bij railverkeerslawaai. Voor een juiste berekening van het geIuidsniveau binnen zou ooh hier bij toepassing van ge-

- Tr¡ttingdempers

trillingen is een wereld op

- Ge(uíddempers

zich. Een wereld waarin

- Stoomafblaasdempers

intelligent maatwerk, precisie

- omkast¡ngen

en betrouwbaarheid door-

-

slaggevend zijn.

Diffusoren

De beheersing

luidsschermen moeten worden afgeweken van het standaard railverkeerslawaaispectrum en wordt bij voorkeur
het werkelijk berekende spectrum gebruikt.
Ik pleit ervoor in de volgende herziening rekenmethode geluidswering gevels aan dit onderwerp speciale aandacht te schenken. Wellicht is het mogelijk om in situaties
waarbij men te maken heeft met een afwijkend geluidsspectrum, zoals bij toepassing van geluidsschermen of
'stil asfalt', verplicht gebruik te maken van het berekende
spectrum in plaats van het standaardspectrum. In de huidige situatie waarbij de berekening van de geluidswering
doorgaans met behulp van computerprogramma's geschiedt, lijkt mij het gebruik van een afwijkende spectrum
een relatief eenvoudige ingreep.
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