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1 Inleiding 
De gemeente Alkmaar is momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuw geluidbeleid voor 
evenementen. Een van de belangrijkste doelen van dit nieuwe beleid is het vinden van een 
goede balans tussen het faciliteren van de activiteiten die horen bij een bruisende stad en het 
beperken van overmatige geluidoverlast voor omwonenden.  
 
De gemeente wenst realistische geluidnormen en -voorschriften op te nemen in de 
evenementenvergunningen, die helder zijn voor organisatoren en handhaafbaar voor 
toezichthouders. Daarbij is meer maatwerk nodig is voor een aantal specifieke locaties. In dat 
kader is in opdracht van de gemeente Alkmaar onderzoek verricht naar de akoestische 
geschiktheid van 6 evenementenlocaties in de binnenstad.  
 
In het onderzoek is eerst aandacht geschonken aan het begrip ‘evenementengeluid’ en aan 
generieke beleidsregels ten aanzien van geluidbeleid voor evenementen. Vervolgens zijn de 6 
locaties nader uitgewerkt waarbij, per locatie, de volgende vragen ten grondslag liggen: 
 
§ Wat is de relatieve geschiktheid van de locatie? 
§ Wat zijn de geluidniveaus bij de verschillende type evenementen? 
§ Wat zouden passende grenswaarden zijn voor geluid? 
§ Hoeveel evenementendagen zijn redelijkerwijs mogelijk? 
§ Is ander maatwerk mogelijk of nodig? 
 
Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is een systematiek ontworpen waarmee op basis 
van een aantal parameters een zo objectief mogelijke afweging gemaakt kan worden. In het 
onderzoek wordt geen feitelijk voorstel gedaan voor het aantal evenementendagen dat op een 
locatie toegestaan kan worden. De gemeente kan alleen zelf een gewogen beslissing nemen 
voor het aantal dagen, waarbij onder andere dit onderzoek input levert voor een goede afweging. 
 
Voor het onderzoek is uitgebreid veld-, reken- en analysewerk verricht. Alle bevindingen zijn 
opgenomen in dit rapport. De beoordeling van en adviezen voor de betreffende locaties kunnen 
gebruikt worden voor het formuleren en vaststellen van de beoogde en eventuele nieuwe 
locatieprofielen van de gemeente.  
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2 Evenementengeluid 

2.1 Geluid op het evenemententerrein 

De geluidniveaus 
Bij steeds meer evenementen worden bij de entree oordopjes uitgedeeld of verkocht. Steeds 
meer mensen dragen deze of eigen op maat gemaakte gehoorbescherming. Waarom wordt het 
geluid op het evenement niet gewoon wat zachter gezet?  
 
Deze schijnbare paradox tussen gewenste hoge geluidniveaus enerzijds en het dragen van 
gehoorbescherming anderzijds heeft te maken met de geluidbeleving. Voor elk type evenement is 
een minimaal geluidniveau nodig om het evenement te kunnen ervaren zoals het bedoeld en 
gewenst is vanuit het oogpunt van de organisatoren en bezoekers. 
 
Een dancefeest is bijvoorbeeld bedoeld om op te dansen. Om ‘op te gaan’ in de muziek. 
Bezoekers vinden het prettig de bassen daarbij niet alleen te horen, maar ook te voelen. Een 
belangrijk aspect bij het kunnen opgaan in de muziek, is dat het stemgeluid van bezoekers 
ruimschoots overstemd wordt en praten min of meer onmogelijk is. Daardoor ontstaat een andere 
interactie met de medebezoekers, namelijk samen dansen en niet samen praten. Uit diverse 
praktijkmetingen is gebleken dat het omslagpunt ongeveer ligt bij 98 tot 100 dB(A). 
 
De bovengrens van de luidheid leek bij veel evenementen een tijd te liggen bij ‘hoe harder hoe 
beter.’ Bij bepaalde geluidniveaus vinden echter ook de bezoekers het te hard worden. 
Geluidniveaus van 115 dB(A) waren op evenementen en binnen poppodia niet uitzonderlijk. De 
laatste jaren wordt men zich steeds bewuster van de schadelijke effecten hiervan op het gehoor. 
Jaarlijks ontstaat er bij 20.000 jongeren gehoorschade door blootstelling aan hard geluid 
(overigens niet alleen door het bezoeken van evenementen en clubs, maar onder andere ook 
door het luisteren van harde muziek met oordopjes of een koptelefoon). 
 
In 2014 is het Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector afgesloten tussen het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals en de 
Vereniging van Evenementenmakers. Hierin is afgesproken dat het geluidniveau ter plaatse van 
de mengtafel niet meer mag bedragen dan 103 dB(A), gemeten over 15 minuten. Overigens is 
een blootstelling aan 103 dB(A) na enkele minuten ook schadelijk voor het gehoor. 
 

De bronvermogens 
Een kleine luidspreker kan op een paar meter afstand al 103 dB(A) produceren, maar een heel 
evenemententerrein zal deze niet van geluid kunnen voorzien. Hoe groter het terrein en het 
publieksvlak, hoe meer vermogen nodig is. Er is steeds een verdubbeling van het vermogen 
nodig om 3 dB meer geluid te kunnen produceren. 
 
Om het verloop van het geluid over het publiek te beperken (dus niet heel erg hard bij de 
luidsprekers en heel erg zacht bij de bezoekers achteraan) wordt bij grote evenementen gebruik 
gemaakt van een line array systeem. Deze techniek verdeelt het geluid van bovenaf gelijkmatiger 
over het publiek al dan niet in combinatie met een of meerdere sets luidsprekers (delay stacks) 
bijvoorbeeld halverwege het publiek. Vaak wordt het systeem enigszins over-gedimensioneerd 
zodat het niet op de top van zijn kunnen hoeft te presteren. 
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Hoe groter het vermogen van het geluidsysteem en hoe hoger de luidsprekers hangen, hoe 
groter ook de geluiduitstraling naar de omgeving zal zijn. Daarover meer in paragraaf 2.2. 
Onderstaande tabel geeft een indicatie van de geluidniveaus bij een aantal verschillende 
evenementen. Hierbij is uitgegaan van het gewenste geluidniveau ter plaatse van het 
publiek(sveld). 
 

Tabel 2.1 Geluidniveaus bij verschillende evenementen 

Evenement Spectrum Geluidniveau publieksveld 
dB(A) dB(C) 

Popconcert > 10.000 bezoekers Dance – House  103 118 

Popconcert 5.000 – 10.000 bezoekers Dance – House  100 115 

Dancefestival > 10.000 bezoekers House – Ultra  103 121 

Dancefestival < 5.000 bezoekers House – Ultra 100 118 

Dancefestival 2.500 – 5.000 bezoekers House 98 113 

(Deep) Houseparty 2.500 – 5.000 bezoekers Ultra bas 95 115 

Band op podium op plein / park 2.500 – 5.000 bezoekers Pop – Dance 95 105 

Straatfeest / dansmuziek in de stad 500 - 1.000 bezoekers Dance 95 106 

 

Het karakter van het geluid 
Het is lastig, maar absoluut noodzakelijk te beseffen, dat de eengetalswaarde in dB(A) slechts 
zeer beperkte informatie geeft over het geluidniveau. 100 dB(A) klassieke muziek is iets totaal 
anders dan 100 dB(A) housemuziek, terwijl het geluidniveau in dB(A) hetzelfde is. Dit heeft te 
maken met de verdeling van de energie in de verschillende frequenties (toonhoogten). Deze 
verdeling van het geluid noemen we het spectrum. 
 

 
Figuur 2.1 Voorbeelden spectra verschillende muziek bij 100 dB(A) 

 
Het A-gewogen geluidniveau, uitgedrukt in dB(A), is gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het 
menselijk gehoor bij lage geluidniveaus. Het menselijk oor is vooral minder gevoelig bij het 
waarnemen van lage tonen. Bij de A-weging kom dit tot uitdrukking in een grote correctie bij de 
lage tonen. Daardoor kunnen de hoeveelheid bassen flink toenemen, terwijl het totaal A-gewogen 
geluidniveau niet of nauwelijks toeneemt (en de geluidhinder juist wel). 
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Om alle frequenties even zwaar mee te wegen in het totale 
geluidniveau kan lineair gemeten worden, zonder weging 
(filter). Dit resulteert in een dB-waarde zonder verdere 
toevoeging. Een andere mogelijkheid is het toepassen van het 
C-gewogen filter. In de C-weging worden de lage tonen veel 
meer meegewogen. In het figuur hiernaast zijn de curves van 
de A- en C-weging weergegeven. 
 

Omdat de meeste eenvoudige geluidmeters niet lineair kunnen meten, maar wel de mogelijkheid 
hebben om naast het A-filter ook het C-filter toe te passen, wordt de eengetalswaarde in dB(C) 
steeds vaker gebruikt voor het meten en beoordelen van muziekgeluid. 
 

Overige geluidbronnen 
Op- en afbouwwerkzaamheden: Veel evenementen vergen grote bouwwerken, podia, 
hekwerken, tenten enzovoorts. De opbouw van het evenement begint dagen, soms zelf weken, 
van tevoren en ook het afbreken kost de nodige tijd. De meeste geluiden worden hierbij 
geproduceerd door vrachtwagens, heftrucks, hoogwerkers en timmerwerk (met name aan 
metalen frames, steigers en trussen). De piekgeluiden van het op- en afbouwen kunnen 
geluidhinder veroorzaken bij omwonenden. Een veel gehoorde klacht is dat bewoners het 
evenement zelf nog wel ‘oké’ vinden, maar dat alles er omheen te veel is of te lang duurt.  
 
Soundcheck: Voordat het evenement begint zal het geluidsysteem getest en ingeregeld moeten 
worden. Daarbij wordt het geluidsysteem doorgaans kortstondig belast op het vermogen dat 
tijdens het evenement gewenst is. Bij live-optredens van bands duurt de soundcheck langer 
omdat de versterking van de verschillende instrumenten en microfoons ingeregeld moet worden. 
Een soundcheck duurt meestal 15 tot 60 minuten. 
 
Tijdens de soundcheck worden dus kortstondig hoge geluidniveaus geproduceerd. Als de 
soundcheck plaatsvindt op de dag van het evenement zelf levert dit meestal geen problemen op 
in de omgeving. Het komt echter voor dat een soundcheck nodig is op de dag of avond 
voorafgaand aan het evenement. Dit kan tot onbegrip en/of overlast leiden.  
 
Stroomgeneratoren: Tijdens evenementen worden vrijwel altijd stroomgeneratoren gebruikt voor 
de benodigde elektriciteit. Afhankelijk van het type generator dat wordt toegepast produceren 
deze meer of minder geluid (bronvermogens van circa 85 tot 95 dB(A)). Het geluid van 
generatoren zal het muziekgeluid nooit overstemmen. Maar de generatoren draaien vaak al een 
dag (of meer) van tevoren en blijven soms langer doordraaien nadat het evenement is afgelopen. 
Als de generatoren op korte afstand van woningen zijn geplaatst kunnen deze voor geluidoverlast 
zorgen.  
 
Stemgeluid van bezoekers: Bezoekers van een evenement produceren zelf ook geluid. Het 
geluidniveau van een grote groep pratende mensen kan oplopen tot 85 à 90 dB(A). Een groep 
applaudisserende en juichende mensen produceert al snel meer dan 100 dB(A). Doorgaans is dit 
geluid niet maatgevend en/of hinderlijk in de omgeving. Het kan echter voorkomen dat een 
gestelde A-gewogen geluidnorm niet overschreden wordt door de muziek, maar wel door het 
stemgeluid van het publiek. 
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Een veel voorkomende bron van hinder is het geluid van bezoekers die komen en gaan via op de 
openbare weg. Bezoekers die pratend langs woningen lopen, nog even blijven staan praten, naar 
elkaar roepen of toeteren zijn geluiden die als hinderlijk worden ervaren. De gemiddelde 
geluidniveaus die dit veroorzaken zijn verwaarloosbaar vanwege de korte tijdsduur. Het zijn met 
name de piekgeluiden die storend kunnen zijn. Bij evenementen worden hier geen grenswaarden 
aan gesteld. In akoestische onderzoeken voor een bestemmingsplan of omgevingsvergunning 
(voor een evenementenlocatie), worden deze geluidbronnen wel meegenomen. 
 
Verkeersbewegingen: Evenals stemgeluid van bezoekers wordt het geluid vanwege verkeers- en 
parkeerbewegingen meestal niet meegenomen bij de beoordeling en vergunningverlening van 
evenementen. Dit is wel het geval in de bestemmingsplanfase en indien het een 
evenementeninrichting betreft waarvoor een Omgevingsvergunning nodig is. 
 
In de stad zal het verkeersgeluid van komende en gaande bezoekers niet snel een verhoogde 
geluidbelasting veroorzaken ten opzichte van het reeds bestaande verkeersbeeld. Piekgeluiden 
van dichtslaande portieren, (hard) optrekkende auto’s en toeteren kunnen wel hinderlijk zijn, 
afhankelijk van de situering ten opzichte van de woningen en het heersende omgevingsgeluid.  
 

2.2 Geluid in de omgeving 
Hoeveel geluid er naar de omgeving uitstraalt is afhankelijk van een groot aantal factoren. 
Hieronder zijn de belangrijkste genoemd en kort uitgewerkt. Voor zover relevant worden deze 
elementen ook weer in de aanbevelingen betrokken. 
 
§ De richting van het podium / luidsprekersopstelling 
§ Het type geluidsysteem 
§ De bronvermogens en geluidniveaus van het geluidsysteem  
§ Het spectrum van de muziek 
§ Getroffen geluidreducerende maatregelen 
§ Afscherming of reflectie door gebouwen 
§ Absorptie of reflectie van de bodem 
§ De afstand tot het eerste toetspunt 
§ De weersomstandigheden (meteo) 
 
Richting podium en luidsprekers: Omdat bij luidsprekers het meeste geluid uit de voorkant komt, 
maakt het uit in welke richting deze staat opgesteld. Bij een podium is vaak ook sprake van 
afscherming aan de zij- en achterkant. De geluiduitstraling richting het publiek, ook wel Front of 
House genoemd (FoH), is altijd hoger dan naar de zijkanten en nog minder naar de achterkant. 
De afname in de verschillende richtingen verschilt per frequentie (meer hierover in hoofdstuk 8). 
 
Type geluidsysteem: De hierboven genoemde richtingsafhankelijke uitstraling van luidsprekers 
verschilt per speaker en per frequentie. Daarnaast zijn er verschillende technieken om het geluid 
extra te richten. Ook de hoogte van het geluidsysteem is relevant. Hierover wordt meer uitgelegd 
in hoofdstuk 7 Geluidreducerende maatregelen. 
 
Bronvermogens en geluidniveaus: Hoeveel geluid er in de omgeving resteert is uiteraard ook 
afhankelijk van het geluidniveau dat wordt geproduceerd door de luidsprekers. Eén dB harder bij 
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de bron, betekent na de overdracht één dB meer geluid bij de ontvanger. En om 100 dB(A) te 
verzorgen voor duizend man is minder energie nodig dan 100 dB(A) voor tienduizend man. 
 
Spectrum van de muziek: Tijdens de overdracht van het geluid tussen de bron en de woningen 
nemen de geluidniveaus af. Door de weerstand in de lucht, absorptie of reflectie van de bodem, 
afscherming, wind, et cetera. De afname verschilt per frequentie. Midden en hoge tonen nemen 
sneller af dan de lage bastonen. Daardoor is het spectrum dat bij de bron geproduceerd wordt 
relevant voor het geluidniveau dat uiteindelijk bij de woningen resteert. 
 
Geluidreducerende maatregelen: Er kunnen maatregelen genomen worden om ervoor zorgen dat 
het geluid in de omgeving gereduceerd wordt. Maatregelen met betrekking tot muziek of 
geluidinstallaties in combinatie met een openlucht situatie zijn complex en leveren soms minder 
resultaat op dan gehoopt. Desalniettemin is er een redelijk aantal mogelijkheden en staan 
technologische ontwikkelingen niet stil. In hoofdstuk 7 wordt hier uitgebreid aandacht aan 
besteed. 
 
Afscherming of reflectie gebouwen: Als er bijvoorbeeld gebouwen staan tussen de bron (het 
evenement) en de woningen wordt de geluidoverdracht (deels) afgeschermd, wat voor een 
verlaging van het geluidniveau bij de woningen kan zorgen. Anderzijds kunnen reflecties tegen 
gebouwen een verhoging van het geluidniveau teweegbrengen of er voor zorgen dat het geluid 
op plaatsen komt waar je het niet zou verwachten. 
 
Absorptie of reflectie bodem: De samenstelling en afwerking van de bodem (tussen het 
evenement en de woningen) heeft eveneens invloed op de geluidoverdracht. Het effect hiervan is 
groter bij lagergelegen meetpunten.  
 
Afstand tot het eerste toetspunt: De geluidnorm, bijvoorbeeld 70 dB(A), wordt doorgaans gesteld 
op de gevel van de meest nabij gelegen woning. Of deze woning op 100 of 200 meter afstand 
ligt, levert een compleet andere geluidsituatie op. In de volgende figuren is dit verschil 
weergegeven.  
 

 
Figuur 2.2 Geluidcontouren bij 70 dB(A) op 100 meter 

 

Norm: 70 dB(A) 
op 100 meter 
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Figuur 2.3 Geluidcontouren bij 70 dB(A) op 200 meter 

 
Doordat de geluidnorm geldt op een verder gelegen punt, wordt als het ware meer geluidruimte 
gegeven. Als deze ruimte ook ingevuld wordt (of nodig is!) heeft dit gevolgen voor het 
achterliggende (woon)gebied. In dit voorbeeld schuiven de geluidcontouren 10 dB(A) op.  
 
Het hoeft overigens niet zo te zijn dat het geluid op het evenemententerrein ook meteen 10 dB(A) 
harder is. Dit kan ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld de richting van het podium. 
 
Op voorhand lijkt het vaak gunstiger als de eerste woningen op grotere afstand zijn gelegen. Dit 
voorbeeld is bedoeld om inzage te geven in een van de effecten daarvan, namelijk dat daardoor 
een groter gebied belast wordt met een hogere geluidbelasting.  
 
Weersomstandigheden (meteo): Met name de wind heeft grote invloed op de geluidoverdracht. 
De geluidgolven worden met de windrichting mee naar de aarde toe afgebogen. Hoe groter de 
afstand tussen het evenement en de woningen, hoe groter de invloed van de wind. Op een paar 
honderd meter kunnen al verschillen ontstaan van circa 5 dB(A). Op grotere afstanden ontstaan 
nog veel grotere verschillen.  
 
Bij bijzondere weersomstandigheden, zoals inversie in hoger gelegen luchtlagen, kan het geluid 
zich ‘makkelijker’ over grotere afstanden verplaatsen. Bij dit soort omstandigheden komt het voor 
dat er opeens overlast ontstaat in gebieden op tientallen kilometers afstand. 
 

2.3 Hinderbeleving 
De betekenis van ‘geluidshinder’ wordt door de Van Dale eenvoudig omschreven: ‘overlast die 
wordt veroorzaakt door geluid’. In hoeverre en in welke mate sprake is van hinder is echter zeer 
complex en afhankelijk van een groot aantal factoren, waaronder: 
 
§ het geluidniveau 
§ het karakter van het geluid 
§ de (eind)tijden en de duur van het evenement 

Norm: 70 dB(A) 
op 200 meter 
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§ het aantal evenementen op die locatie 
§ de aanwezigheid van andere geluidbronnen 
§ de gevoeligheid van de omwonenden  
§ informatie over en betrokkenheid bij het evenement 
§ eerdere ervaringen en klachtenafhandeling 
 
De verschillende aspecten worden hieronder nader toegelicht op basis van gesprekken met 
gemeenten, organisatoren en omwonenden die wij hebben gevoerd tijdens en rondom de vele 
evenementen waarbij wij als bureau betrokken zijn geweest en de akoestische onderzoeken die 
wij hebben verricht. Voor een aantal aspecten zou nader (wetenschappelijk) onderzoek 
uitgevoerd moeten worden, hetgeen echter niet valt binnen de scope van het onderhavige 
onderzoek.  
 

2.3.1 Het geluidniveau 
Uitgaande van geluid dat iemand anders produceert en waar je geen invloed op kunt uitoefenen, 
kan gesteld worden dat hoe harder dat geluid is, hoe meer hinder wordt ervaren. Waar de grens 
van hinder ligt zal echter voor iedereen anders zijn. We hebben het hier dan over het geluid dat 
heerst bij de omwonenden. In dit kader wordt ook wel gesproken van de grens van onduldbare 
hinder. Oftewel, wat is het maximale geluidniveau waaraan omwonenden kunnen worden 
blootgesteld tijdens een evenement. 
 
In 1996 is door de Inspectie Milieuhygiëne Limburg de Nota ‘Evenementen met een luidruchtig 
karakter’, opgesteld. In deze nota, die sindsdien door veel gemeenten wordt gebruikt, is het 
begrip onduldbare hinder beoordeeld. Ook de Raad van State onderkent de nota in een aantal 
uitspraken als een ‘gedegen onderlegger’1. 
 
Geluidhinder kan, volgens de nota, gekwalificeerd worden als de mate waarin het 
referentieniveau in een woning (het heersende achtergrondniveau zonder evenement) 
overschreden wordt door het geluid van het evenement. Doordat het geluidniveau in de woning 
toeneemt, verminderd de spraakverstaanbaarheid. Men moet steeds luider gaan praten om nog 
verstaanbaar te zijn. Gesteld is dat een geluidniveau van 50 tot 55 dB(A) in een woning de grens 
zou moeten zijn. Hierboven is sprake van onduldbare hinder. 
 
Voor de nachtperiode dient tevens rekening gehouden te worden met mogelijke slaapverstoring. 
Indien sprake is van muziekgeluid treedt vanwege de herkenbaarheid en het fluctuerende 
karakter al bij geringe overschrijdingen van het achtergrondniveau verstoring van slaap op. 
 
De (maximale) geluidnorm op de gevel van een woning wordt in deze methodiek bepaald door de 
isolatie van de gevel op te tellen bij de grens van 50 tot 55 dB(A) in de woning. 
 
De vraag is of deze grens reëel is en (nog steeds) voldoet. Muziekvormen zoals dance en house 
bevatten bijvoorbeeld juist veel energie in het lage spectrum en minder in het spraakgebied. 
Tevens is de isolatiewerking van een gevel juist minder voor de lage tonen en beter voor de 
midden en hoge tonen. Toetsen aan een grenswaarde die gerelateerd is aan 
spraakverstaanbaarheid lijkt daarbij niet voor de hand liggend.  
 

                                                        
1 Zie bijvoorbeeld uitspraak RvS: 201403245/3/R1 
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Daarnaast blijkt de normstelling volgens deze methodiek vaak ontoereikend in een stedelijk 
gebied. De geluidwering van bestaande woningen varieert van 15 tot 25 dB. (Bij geïsoleerde 
woningen, bijvoorbeeld voor verkeersgeluid, is de gevelwering overigens hoger). Uitgaande van 
een gemiddelde gevelisolatie van 20 dB en een maximaal niveau binnen de woning van 50 tot 55 
dB(A), wordt vaak een grenswaarde van 70 tot 75 dB(A) op de gevels van woningen 
aangehouden voor evenementen. 
 
Bij situaties waar de afstand tussen de evenementlocatie en de woningen enkele honderden 
meters is, kan bij evenementen met luide muziek (concerten of dancefestivals) meestal voldaan 
worden aan deze 70 tot 75 dB(A). In stedelijk gebied is de afstand echter vaak (veel) kleiner, 
waardoor deze grenswaarden niet toereikend zijn. Op locaties met woningen op korte afstanden 
waar toch evenementen gewenst zijn worden in de praktijk dan ook hogere grenswaarden 
vergund (of zouden deze vergund moeten worden). In de praktijk worden op dergelijke locaties 
grenswaarden aangehouden van 85 tot 90 dB(A). En zelfs die hoge geluidniveaus blijken soms 
ontoereikend vanwege de korte afstand tot de woningen. 
 

2.3.2 Het karakter van het geluid 

Het spectrum (en de bassen) 
Zoals in hoofdstuk 2.1 ‘Het karakter van het geluid’ reeds is uitgelegd, is een geluidniveau dat 
uitgedrukt wordt in één getal eigenlijk een optelling van het geluid in verschillende frequenties 
(het spectrum). De combinatie van het type muziek en de omvang, samenstelling en instellingen 
van de geluidinstallatie bepalen welk spectrum geproduceerd wordt. Voor muziekgeluid wordt 
een vijftal standaardspectra gehanteerd. 
 

 
Figuur 2.4  De standaardspectra uit de NSG Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven 
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In theorie is elk spectrum denkbaar. In de praktijk varieert het spectrum voortdurend en kan het 
ook tijdens een evenement veranderen. Over het algemeen geldt dat hoe meer bassen er in het 
spectrum vertegenwoordigd zijn, hoe meer hinder er in de omgeving wordt ervaren. De bassen 
dringen meer en dieper de woningen in omdat de isolatie van woningen juist minder effectief is in 
de lage tonen. Bassen reiken ook verder in de omgeving. Hele lage tonen zoals die bij dance- en 
housefeesten worden geproduceerd kunnen ook trillingen in woningen veroorzaken waardoor 
bijvoorbeeld de kopjes in de kast gaan meetrillen. 
 
Naast de verschillende mogelijke spectra, heeft muziek nog een aantal karakteristieken waardoor 
dit als extra hinderlijk kan worden ervaren. De belangrijkste staan hieronder zijn omschreven. 
 

Herkenbaarheid 
Herkenbaarheid van de bron levert vaak meer hinder op. De Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai (HMRI) schrijft een toeslag (‘strafcorrectie’) voor van 10 dB(A) bij de beoordeling 
van geluid wanneer muziek als zodanig herkenbaar is. Bij evenementen is deze toeslag niet 
relevant, want muziekgeluid is per definitie herkenbaar (waarover verderop in dit rapport meer), 
maar dit geeft een indicatie van de hinderlijkheid van herkenbaar muziekgeluid. De hinder neemt 
doorgaans toe naarmate de muziekstijl meer afwijkt van de muzieksmaak van de betreffende 
bewoner. 
 

Veranderlijkheid  
Muziekgeluid is geen continue geluidbron, waar je aan zou kunnen wennen, maar een constant 
veranderende bron (fluctuerend). Dit maakt je steeds weer alert op het geluid en verhoogt de 
kans op hinderlijkheid. 
 

Repeterend / impulsachtig  
Door het ritme van muziek kan, zeker bij muziek met een doorlopende beat, een repeterend en 
impulsachtig karakter ontstaan, zeker op grotere afstanden waar een deel van de hoge en 
midden tonen verloren gaat en alleen de beat overblijft. Deze impulsen kunnen blijven 
‘doordreunen’ in je hoofd en leveren doorgaans meer hinder op dan een continu geluid. In de 
HMRI wordt bij de beoordeling van impulsachtig geluid een toeslag (‘strafcorrectie’) toegepast 
van 5 dB vanwege de extra hinderlijkheid van dit type geluid. 
 

2.3.3 De tijden en duur  
Een voordehand liggend ingrediënt voor hinder is de duur van een evenement. Hoe langer het 
duurt, hoe meer hinder wordt ervaren. Er worden steeds meer tweedaagse evenementen 
georganiseerd, onder andere om de hoge kosten te kunnen terugverdienen of te spreiden over 
twee evenementen achter elkaar op dezelfde locatie. Vanuit de organisaties is dit een logische 
ontwikkeling. Voor omwonenden betekent dit een heel weekend overlast. 
 
Voor de begin- en eindtijden geldt feitelijk hetzelfde. Met name de eindtijd is voor omwonenden 
relevant. De meeste evenementen duren tot maximaal 23.00 uur. In weekenden komt het voor 
dat een evenement pas om 24.00 of 01.00 uur eindigt. Er zijn ook evenementen die tot vroeg in 
de ochtend duren, maar deze worden doorgaans binnen georganiseerd. 
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Omwonenden geven ook vaak aan dat zij hinder ondervinden van de randverschijnselen van een 
evenement. Dit kan gaan over op- en afbouwen, maar ook over stemgeluid en/of 
parkeerbewegingen van komende en gaande bezoekers. De periode dat overlast ervaren wordt 
is voor omwonenden hierdoor vaak langer dan dat het evenement feitelijk duurt. 
 

2.3.4 Het aantal evenementen 
Een ander element voor de mate van hinder die door bewoners wordt ervaren is het aantal 
evenementen dat op een bepaalde locatie gehouden wordt. Per locatie verschilt dit van één keer 
per jaar, tot bijna elke week in het evenementenseizoen. Het aantal evenementen dat jaarlijks op 
een locatie wordt toegestaan is één van de ‘hinderknoppen’ waaraan gedraaid kan worden. 
 

2.3.5 Andere geluidbronnen 
Naast evenementen zijn er heel veel andere geluidbronnen die hinderlijk kunnen zijn, zoals: 
 
§ Verkeerswegen, spoorwegen en luchtvaart 
§ Industrieterreinen en bedrijvigheid 
§ Sloop- en bouwactiviteiten 
§ Sportactiviteiten en recreatie buiten 
 
Bij het organiseren en vergunnen van evenementen wordt doorgaans geen rekening gehouden 
met de cumulatie van geluid vanwege meerdere bronnen. Cumulatie hoeft in dit kader niet gezien 
worden als een feitelijke optelling van geluid. De verschillende geluiden worden niet per se 
tegelijkertijd geproduceerd. Cumulatie betekent hier dus een optelling van hinder vanwege 
diverse geluidbronnen. 
 

2.3.6 Gevoeligheid omwonenden  
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk wordt genoemd is geluidhinder subjectief. Wat de een mooi 
of acceptabel vindt, is voor de andere hinderlijk of zelfs ondragelijk. De mate van gevoeligheid 
voor geluid is per persoon verschillend. Deels door de subjectieve beleving en deels door de 
fysieke werking van het oor en de verwerking van het signaal in de hersenen. Naar schatting 
hebben ongeveer twee miljoen mensen in Nederland, in meer of mindere mate, last van Tinnitus2. 
Dit gaat vaak gepaard met een overgevoeligheid voor geluid. 
 
Gevoeligheid wordt ook bepaald door de sociale en demografische samenstelling van een buurt. 
Ouderen hebben doorgaans minder affiniteit met een houseparty en zullen daar meer last van 
ondervinden dan van een gelijkwaardig geluidniveau ten gevolge van een klassiek concert. 
 

2.3.7 Informatie en betrokkenheid 
Bij afwijkende activiteiten in een leefomgeving willen mensen geïnformeerd worden. Dit geldt voor 
bouw- en wegwerkzaamheden of een wegomlegging, maar ook voor evenementen. Door te 
informeren worden omwonenden betrokken en kunnen zij ook tijdig rekening houden met de 
verwachte hinder. Tot op zekere hoogte kan betrokkenheid ook leiden tot inspraak, bijvoorbeeld 
over eindtijden, aanrijroutes, klachtenafhandeling et cetera. 
                                                        
2 Volgens Het Tinnitusloket van het GGMD 
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2.3.8 Ervaringen en klachtenafhandeling 
Rondom klachten en de afhandeling hiervan kunnen veel vragen gesteld worden, zoals:  
 
§ Kun je ergens je klachten kwijt? 
§ Wordt er iets mee gedaan en wordt dat teruggekoppeld? 
§ Wordt er echt gehandhaafd, ook voor en na het evenement? 
§ Is er een evaluatie en wordt dit meegenomen bij het volgende evenement? 
 
Als het klachtensysteem niet werkt, wordt de irritatie bij alle betrokkenen steeds groter. Bewoners 
voelen zich niet serieus genomen. Organisaties weten niet waar een klacht over ging en of het 
terecht was. En handhavers lopen achter de feiten aan.  
 
Een adequate reactie en actie op een klacht levert veel goodwill op en voorkomt verdere 
overschrijdingen (indien daar sprake van was) en verdere irritatie. 
 
Ook vanuit de organiserende partijen is er behoefte aan een duidelijk en deugdelijk 
klachtensysteem. Bij de registratie moet ook helder zijn waar de klacht over ging en bij voorkeur 
blijken of de klacht al dan niet terecht was. Bijvoorbeeld door een koppeling te maken tussen de 
klachtregistratie en de registratie van de geluidniveaus. 
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3 Toetsing en beoordeling 

3.1 Wettelijk kader 
Het wettelijk kader voor evenementen bestaat feitelijk uit drie ‘sporen’, die onderling zo goed 
mogelijk op elkaar afgestemd moeten zijn: 
 
Het ruimtelijk spoor waarbij in het bestemmingsplan wordt opgenomen dat op een locatie 
evenementen gehouden kunnen worden. Er is een duidelijke tendens zichtbaar dat in deze fase 
reeds uitgebreid onderzoek gedaan wordt naar alle effecten en duidelijke kaders worden 
opgenomen over wat wel en niet kan op die specifieke locatie.  
 
Voor bepaalde situaties is, in het vergunningenspoor, een omgevingsvergunning nodig om op die 
locatie evenementen te kunnen laten plaatsvinden. Deze vergunning kan niet in strijd zijn met het 
bestemmingsplan. Wel is het mogelijk dat met behulp van een omgevingsvergunning tijdelijk, 
maximaal tien jaar, kan worden afgeweken van een bestemmingsplan. 
 
In het spoor van de openbare orde is een ontheffing nodig op de APV. De randvoorwaarden 
kunnen worden vastgelegd in een evenementenbeleid. Doorgaans wordt dan gesproken van een 
evenementenvergunning. Deze vergunning moet in lijn zijn met het bestemmingsplan en indien 
van toepassing, de omgevingsvergunning. 
 
Een andere categorie is de incidentele bedrijfssituatie. Een bedrijf waarop het regime van de Wet 
milieubeheer, c.q. het Activiteitenbesluit van toepassing is moet tijdens de representatieve 
bedrijfssituatie voldoen aan de wettelijke geluidnormen. Een aantal keer per jaar (maximaal 
twaalf, maar dit aantal verschilt per gemeente) kan sprake zijn van een incidentele 
bedrijfssituatie, waarvoor een ontheffing aangevraagd kan worden om meer geluid te produceren 
dan de reguliere geluidnorm.  
 

3.2 Grenswaarden 
Door het ontbreken van regelgeving aangaande evenementen, ontbreekt het ook aan wettelijk 
vastgestelde grenswaarden. Elke gemeente wordt geacht op basis van eigen afwegingen kaders 
te formuleren voor hetgeen toelaatbaar is. Zoals in hoofdstuk 3.1 genoemd, wordt daarbij 
geregeld teruggegrepen op de ‘Nota Limburg’, waarin 50 tot 55 dB(A) als maximaal geluidniveau 
binnen woningen wordt geïntroduceerd.  
 
Voor het bepalen van de grenswaarde zou, volgens de nota, onderzoek verricht moeten worden 
naar de geluidwering van de gevel. In sommige situaties wordt de geluidwering van de gevel 
daadwerkelijk gemeten of berekend. Aangezien dergelijk onderzoek tijdrovend en kostbaar is, 
wordt echter vaak uitgegaan van een minimale geluidwering van 20 dB. Dit omdat het 
Bouwbesluit een minimale geluidisolatie van de gevel voorschrijft van 20 dB. Daarmee wordt dan 
een maximale geluidbelasting op de gevel berekend van 70 dB(A). De feitelijke situatie kan 
daarmee onder- of overschat worden. 
 
Zoals eerder aangegeven is de vraag of deze methodiek nog reëel is en voldoet. Muziekvormen 
zoals dance en house bevatten juist veel energie in het lage spectrum en minder in het 
spraakgebied. Tevens is de isolatie van een gevel minder effectief voor de lage tonen en beter 
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voor de midden en hoge tonen. Toetsen aan een grenswaarde die gerelateerd is aan 
spraakverstaanbaarheid lijkt daarom niet voor de hand liggend. Daarnaast blijkt de normstelling 
volgens deze methodiek vaak ontoereikend in stedelijk gebied. 
 
Om evenementen in de bebouwde (woon)omgeving te kunnen laten plaatsvinden zijn ruimere 
grenswaarden nodig dan de ‘Nota Limburg’ aanbeveelt. Afhankelijk van de exacte afstand tot de 
woningen en de aard van het evenement kunnen geluidniveaus optreden van 80 tot zelfs 95 
dB(A) op de gevels van woningen. In een heel aantal gemeenten, waaronder Alkmaar, is een 
evenementenbeleid (of zijn vergunningen) te vinden met dergelijk hoge grenswaarden, zonder 
een (akoestische) onderbouwing waarom deze niveaus acceptabel geacht worden voor de 
bewoners. De niveaus worden afgeleid uit wat nodig is om het evenement mogelijk te maken. De 
grenswaarden zijn dan het voortvloeisel van bestuurlijke overwegingen. Wel wordt er bij deze 
hoge geluidniveaus vrijwel altijd een forse beperking aangehouden voor het aantal evenementen.  
 
Het is gangbaar geworden dat er naast een grenswaarde in dB(A) ook een grenswaarde in dB(C) 
gesteld wordt. De hoogte van deze grenswaarde leidt echter vaak tot discussie. Een soort 
vuistregel lijkt te zijn dat het verschil tussen het geluidniveau in dB(A) en dB(C) maximaal 15 dB 
mag zijn. De dB(C) norm werd als eerste toegepast bij houseparty’s. Het verschil in dB(A) en 
dB(C) is bij het housespectrum circa 15 dB. Echter, dit betreft het geluid op de dansvloer. Het 
spectrum verandert echter onderweg naar de woningen. En hoe verder de woningen en hoe 
meer afscherming, hoe groter het verschil wordt. Ook zijn de verschillen aan de achter- en 
zijkanten van het podium veel groter dan aan de voorzijde. 
 
Dit betekent niet dat een grenswaarde in dB(C) van 15 dB boven de grenswaarde in dB(A) niet 
adequaat zou zijn. Het betekent vaak wel dat het geluidniveau in dB(A) veel lager is dan die 15. 
In de handhaving ontstaat hier geregeld verwarring over omdat in de vergunning wordt 
opgenomen dat het verschil niet groter mag zijn dan 15 dB. In handhavingsverslagen is soms te 
lezen dat een overschrijding geconstateerd was omdat het verschil (bij de woning!) groter was 
dan 15 dB, terwijl zowel aan de geluidnorm in dB(A) als in dB(C) voldaan werd. 
 

3.3 Beoordeling 
Een (fors) onderbelicht aspect is hoe het geluid rondom evenementen berekend, gemeten en 
beoordeeld moet worden. Zowel in vastgelegd evenementenbeleid als in evenementen-
vergunningen wordt hier vaak onduidelijk of onvolledig mee omgegaan. 
 
Bedrijven en bedrijfsmatige activiteiten vallen onder de Wet milieubeheer en het 
Activiteitenbesluit, waarin onder andere geluidnormen zijn opgenomen. Voor de meet- en 
rekenvoorschriften alsmede de beoordeling van geluid wordt daarin verwezen naar de HMRI. Alle 
akoestische onderzoeken voor bedrijven worden uitgevoerd conform deze HMRI. Ook 
akoestische onderzoeken voor evenementen waarin de geluidbelasting geprognotiseerd wordt, 
worden uitgevoerd overeenkomstig de HMRI. (Er is feitelijk geen andere handleiding voor 
beschikbaar). 
 
In evenementenbeleid en vergunningvoorschriften wordt echter bijna nooit verwezen naar de 
HMRI. Soms wordt een aantal begrippen uit de HMRI overgenomen of enkele specifieke 
correcties en/of meettijden opgenomen of uitgesloten (wat een soort indirecte verwijzing 
impliceert). 
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Door deze onduidelijkheid of onvolledigheid ontstaan verwarringen en onzekerheden bij alle 
betrokkenen. Ook ontstaan er verschillen tussen het akoestisch onderzoek, de vergunning en 
handhaving. Hier worden enkele voorbeelden gegeven: 
 
Toeslag muziekgeluid: Omdat muziekgeluid als extra hinderlijk wordt beschouwd vanwege de 
herkenbaarheid, het repeterende karakter, de bassen en de variërende volumes, is een soort 
‘strafcorrectie’ bedacht. Op het moment dat muziekgeluid als zodanig herkenbaar is (op het 
meetpunt) moet volgens de HMRI 10 dB(A) worden opgeteld bij het gemeten geluidniveau.  
 
Aangezien het bij evenementen evident is dat muziekgeluid herkenbaar is en een bepaalde mate 
van hinder tijdelijk wordt toegestaan, is deze toeslag voor muziekgeluid niet relevant. In de 
praktijk wordt de toeslag soms toch opgenomen in de vergunning, wat feitelijk leidt tot een 10 dB 
lagere geluidnorm. In andere gevallen wordt de toeslag niet genoemd, maar wordt al dan niet 
indirect verwezen naar de HMRI, waardoor het onduidelijk is of de toeslag wel of niet moet 
worden toegepast. Dit geeft een onzekerheid van 10 dB voor zowel bewoners als organisatoren. 
 
Meteocorrectie: Als geluid zich over grotere afstanden door de lucht verplaatst heeft de wind 
invloed op de overdracht. Het geluid wordt met de windrichting mee naar de aarde toe 
afgebogen. Dit effect treedt al op vanaf vijftig meter vanaf de bron. Hoe groter de afstand, hoe 
groter de invloed. In de HMRI is een (eenvoudige) formule opgenomen om enigszins te 
corrigeren voor dit effect, de meteocorrectie.  
 
Aangezien de afstanden tussen de geluidbron en de woningen bij evenementen vaak relatief 
groot is, kan ook het effect van de wind groot zijn. Dit kan op een paar honderd meter afstand 
variaties opleveren van circa 5 dB(A) of zelfs meer bij grotere afstanden. Bij de 
vergunningverlening en handhaving wordt vrijwel nooit gesproken over deze invloeden van de 
wind en de meteocorrectie. Door de onvoorspelbaarheid van het weer, levert ook dit onzekerheid 
op voor bewoners en organisatoren. 
 
Meettijd: Conform de HMRI moet bij het bepalen van het equivalente geluidniveau van een 
fluctuerende bron (wat muziekgeluid is) dusdanig lang gemeten worden, dat de meettijd geen 
invloed meer heeft op de af te lezen waarde. Bij telkens variërend (muziek)geluid kan dit oneindig 
lang duren. Om die reden, maar ook om handhaving praktisch uitvoerbaar te maken, worden in 
de praktijk kortere meettijden aangehouden, variërend van 1 tot 5 minuten. Ook hiervoor is een 
realistische en eenduidige afspraak gewenst. 
 
In de HMRI staan begripsbepalingen, reken- en meetvoorschriften en bepalingsmethodieken. Het 
ligt volkomen voor de hand om de HMRI te gebruiken als basis voor geluid rondom 
evenementen. Wel is het nodig op een aantal punten af te wijken van de HMRI. Deze afwijkingen 
zullen in het beleid en in de vergunning genoemd moeten worden. In het hoofdstuk 
‘Aanbevelingen’ worden concrete voorstellen gedaan voor het verwijzen naar en het opnemen / 
afwijken van de HMRI. 
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3.4 Beleid in Nederland 
Zoals in hoofdstuk 4 beschreven, bestaat er in Nederland geen landelijke regelgeving voor 
evenementen. Elke gemeente wordt geacht dit zelf te regelen. Voor wat betreft het onderwerp 
‘geluid’ wordt dit regelen doorgaans pas gedaan op het moment dat daar aanleiding toe is. 
Bijvoorbeeld vanwege (aanhoudende) klachten van bewoners, soms aangevuld met uitspraken 
van rechters of de Raad van State. Uiteraard zijn er ook gemeenten die proactief een 
evenementenbeleid opgesteld hebben waarin ook aandacht is voor geluid. 
 
In het lokale beleid en de evenementenvergunningen of ontheffingen zijn daardoor uiteenlopende 
geluidvoorschriften terug te vinden. De grenswaarden voor geluid zijn soms gebaseerd op 
hetgeen nodig is voor het betreffende evenementen. In die gevallen is ervaring opgedaan tijdens 
eerdere gelijksoortige evenementen en worden de waarden vergund die eerder zijn gemeten.  
 
Veelal wordt echter verwezen naar de ‘Nota Limburg’ en worden grenswaarden opgenomen van 
70 tot 75 dB(A) op de gevel van omliggende woningen. Daarbij wordt vaak verondersteld dat 
deze verwijzing een onderbouwing levert voor de geluidvoorschriften, maar waarbij voorbij 
gegaan wordt aan benodigd onderzoek naar de lokale situatie. Hierdoor zijn de voorschriften 
feitelijk nergens op gebaseerd en niet altijd passend.  
 
In binnenstedelijk gebied worden geregeld hogere grenswaarden opgenomen van 80 tot 90 dB(A) 
op de gevels van woningen. Deze hoge waarden gelden meestal voor een zeer beperkt aantal 
evenementen zoals Koningsdag. 
 
Het opnemen van een grenswaarde in dB(C) begint langzaam maar zeker gemeengoed te 
worden. In verreweg de meeste situaties wordt daarbij een verschil aangehouden van 15 dB 
tussen het A- en C-gewogen geluidniveau. Zoals reeds eerder uitgelegd is dit verschil gebaseerd 
op de spectrale geluidverdeling bij de bron (op het publieksveld) en kunnen bij de woningen, 
zeker op grotere afstanden, veel grotere verschillen optreden. 
 
In enkele gevallen wordt het dB(C) daadwerkelijk uitgerekend in een akoestisch onderzoek en 
worden die waarden vergund. Het verschil tussen dB(A) en dB(C) blijkt dan inderdaad veel groter 
te zijn, hetgeen soms verwarring oproept bij de verschillende partijen. 
 
Door het ontbreken van heldere landelijke regelgeving of richtlijnen, ontbreekt het ook aan een 
eenduidige meet- en beoordelingsmethode. Over het algemeen kan gesteld worden dat er in het 
evenementenbeleid én de vergunningen te weinig aandacht wordt besteed aan de meet- en 
rekenregels en de wijze van beoordeling. De regels hoe te meten en rekenen bij reguliere 
bedrijfssituaties en de lokaal opgestelde voorschriften voor evenementen lopen vaak door elkaar 
heen en zijn niet duidelijk. 
 
Waar in het buitenland vaak aandacht wordt besteed aan het aspect gehoorschade vanwege 
luide muziek, is dit in Nederland vrijwel geen onderwerp in evenementenbeleid. Dit terwijl er 
jaarlijks vele duizenden jongeren blijvende gehoorschade oplopen. Het Convenant Preventie 
Gehoorschade Muzieksector zou hiervoor een goed aanknopingspunt bieden. 
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4 Locaties binnenstad Alkmaar 

4.1 Opzet methodiek 

4.1.1 Algemeen 
De vraag wat een bepaalde locatie meer of minder geschikt maakt voor evenementen hangt 
uiteraard niet alleen samen met geluid. Onderwerpen als veiligheid (openbare orde), vervoer en 
natuur spelen daarbij eveneens een grote rol. Vanuit geluid gezien wordt vaak alleen gekeken 
naar het geluidniveau op de maatgevende woning(en) en of dat geluidniveau maatschappelijk 
nog acceptabel geacht wordt. In de praktijk blijkt echter dat de mate van (geluid)hinder afhangt 
van een groot aantal factoren. 
 
Bij het ontwikkelen van een methodiek voor de beoordeling van de evenementenlocaties in de 
binnenstad van Alkmaar, is gezocht naar een aantal geluidgerelateerde onderwerpen die als 
parameter gebruikt kunnen worden. In de volgende paragrafen zijn de verschillende onderzochte 
onderdelen omschreven. 
 
In overleg met de opdrachtgever is bewust gekozen om niet-geluidgerelateerde onderwerpen 
buiten beschouwing van dit onderzoek te laten. Het is dus mogelijk dat vanuit deze beoordeling 
een locatie ‘geschikt’ geacht wordt, terwijl dit vanuit bijvoorbeeld veiligheid niet het geval is. De 
puzzel zou te groot worden als ook andere onderwerpen meegewogen worden, te meer omdat 
voor een aantal onderdelen een onderlinge vergelijking van de locaties wordt gebruikt. In de 
uiteindelijke uitwerking van het maatwerk voor de locaties (in bijvoorbeeld locatieprofielen) moet 
uiteraard wel met andere onderwerpen rekening gehouden te worden. 
 
Het doel van het onderzoek is een zo objectief mogelijke methodiek te ontwikkelen waarmee de 
geschiktheid en invulling van een locatie beoordeeld kan worden. Tevens wordt een onderlinge 
relatie tussen de locaties gelegd zodat een betere spreiding van evenementen wordt verkregen. 
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4.1.2 Huidige situatie evenementen 
Binnen de gemeente Alkmaar worden verschillende soorten evenementen onderscheiden. Het 
verschilt per locatie welk soort evenementen in meerdere of mindere mate aanwezig zijn. In 2017 
zijn vergunningen verleend voor circa 136 evenementendagen. Het verschilt per locatie welke 
soort evenementen zijn gehouden. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de 
verschillende locaties met het soort evenementen en het aantal evenementdagen.   
 

Tabel 4.1  Evenementen 2017 

Type evenement 

1.
 

W
aa

gp
le

in
 

2.
 

Pl
at

te
 

St
en

en
br

ug
 

3.
 

Pa
ar
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nm

ar
kt

 

4.
 

C
an

ad
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ei
n 

5.
 

H
of

pl
ei

n 

6.
 

N
oo

rd
er
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Totaal 

Kaasmarkt 33      33 

Markt / beurs    9   9 

Cultuurevenement 6   19  1 26 

Muziekevenement 1 3 3 2 2  11 

Sportevenement 9  2    11 

Kermis   10 2 10 5 27 

Foodtruckfestival   3   3 6 

Standplaats    1   1 

Opening sportwinkel      2 2 

Koningsdag 2 2 1  2  7 

Kerst 4      4 

TOTAAL 55 5 19 33 12 12 136 

 

4.1.3 Geluidniveaus evenementen 
Het geluidniveau dat gewenst is verschilt per type evenement, zoals in Hoofdstuk 2 al gedeeltelijk 
is toegelicht. Voor een muziek evenement zal hetgeen men hoort voornamelijk muziek zijn, terwijl 
tijdens een cultuurevenement of sportevenement muziek ondergeschikt is. Op basis van het te 
verwachten geluidniveau dat gebruikelijk wordt geacht tijdens bepaalde evenementen, zijn 
evenementen ingedeeld in 4 categorieën. Deze indeling wordt hieronder toegelicht en vervolgens 
samengevat in een tabel. 

Muziekevenementen 
Tijdens muziekevenementen draait het –zoals verwacht- om muziek. Dat houdt in dat muziek op 
het geluidniveau zal worden afgespeeld dat minimaal nodig is voor het type evenement. 
Verwacht mag worden dat hoge geluidniveaus wenselijk zijn. Voor muziekevenementen kan 
worden aangehouden een geluidniveau van 100 dB(A) / 115 dB(C) op de dansvloer en maximaal 
85 dB(A) / 100 dB(C) op de gevel.  
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Tijdens deze evenementen, waarbij muziek met een house-spectrum kan worden afgespeeld, 
zullen veel lage tonen aanwezig zijn welke makkelijk de woningen binnendringen en welke over 
relatief grote afstand nog hoorbaar zullen zijn. 

Evenementen met muziek  
Bij sommige niet-muziekfestivals speelt muziek wel een grote rol. Gedacht kan worden aan een 
cultuurevenement (bijvoorbeeld met een musical), een hardloopevenement met muziek en 
bijvoorbeeld een kermis. Tijdens deze evenementen zal het geluidniveau lager zijn dan tijdens 
muziekevenementen, maar de muziek zal geen achtergrondmuziek zijn. Op de locatie kunnen 
geluidniveaus optreden van 85 dB(A) / 100 dB(C) en op de gevel geluidniveaus van maximaal 75 
dB(A) / 90 dB(C).  

Evenementen met een achtergrondmuziek 
Bij sommige evenementen speelt muziek een ondergeschikte rol en zal de muziek voornamelijk 
hoorbaar zijn als achtergrondmuziek. Voorbeelden zijn cultuurevenementen (theater), 
sportevenementen, kerstmarkten en bijvoorbeeld foodtruckfestivals. Tijdens deze evenementen 
worden geen grote muziekinstallaties toegestaan en geluid mag beperkt versterkt worden. 
Tijdens deze evenementen heerst ter plaatse van het evenement een geluidniveau van maximaal 
75 dB(A) / 80 dB(C) en op de gevel 70 dB(A) / 75 dB(C). Hoewel tegenwoordig lage tonen meer 
aanwezig zijn, kan uitgegaan worden van een popspectrum. 

Evenementen zonder muziek 
Onder evenementen zonder muziek worden verstaan onder andere evenementen als markten, 
beurzen en braderieën, waar geen versterkt muziek wordt afgespeeld. Het geluidniveau wordt 
voornamelijk geproduceerd door de aanwezigheid van personen. 
 

Tabel 4.2  Evenementen 2017 

Type evenement 
Te verwachten geluidniveaus 

Plein Gevel (invallend) 

(Kaas)markt 70 dB(A) / 75 dB(C) gemiddeld op het plein, uitgaande van 
geen versterkt geluid 

65 dB(A) / 70 dB(C) 
Beurs 

Cultuurevenement 
(muziek 
ondergeschikt) 75 dB(A) / 80 dB(C) gemiddeld op het plein, onder de 

voorwaarde dat geen grote geluidinstallatie wordt toegestaan. 
Zeer beperkt geluidversterking voor spraak of 
achtergrondmuziek mogelijk 

70 dB(A) / 75 dB(C) Sportevenement 

Kerst 

Foodtruckfestival 

Cultuurevenement 
met muziek 

90 dB(A) / 105 dB(C) op de dansvloer (grootte afhankelijk 
van het plein), inclusief toepassing BBT. 

 
85 dB(A) / 100 dB(C) 

Sportevenement 
met muziek 

Kermis 

Muziekevenement 100 dB(A) / 115 dB(C) op de dansvloer (grootte afhankelijk 
van het plein), inclusief toepassing BBT. 

95 dB(A) / 110 dB(C) 
Koningsdag 
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4.1.4 Parameters 

Contouren maximale invulling  
Voor elke locatie is berekend de geluidcontouren en het aantal woningen binnen deze contouren 
bij een volledige invulling van de basisnorm van maximaal 90 dB(C) op de gevels van 
omliggende woningen. De geluidcontouren geven op een kaart weer op welke plek binnen of 
buiten de stad bepaalde geluidniveaus verwacht kunnen worden bij een evenement op een 
evenementenlocatie.  
 
Met behulp van het rekenmodel is steeds op elke locatie beoordeeld wat maximaal mogelijk is, 
door de geluidbelasting van een puntbron in acht richtingen te verhogen tot een maximum van 90 
dB(C) op de gevels is bereikt. Op basis van deze invulling zijn de geluidcontouren berekend voor 
85, 80, 75, 70 en 65 dB(C), ofwel elke verder liggende contour staat voor een afname van 
5 dB(C).  
 
Op veel plaatsen in de stad heerst reeds een achtergrondgeluidniveau van circa 75 dB(C). 
Muziekgeluid onder het geluidniveau van 75 dB(C) kan nog steeds hoorbaar zijn, maar wordt in 
mindere mate als (ernstige) hinder ervaren. 
 

Aantal woningen tot 90 dB(C) 
Hoeveel woningen maximaal belast kunnen worden met maximaal 90 dB(C), wordt relevant 
geacht bij de beoordeling in welke mate een locatie geschikt is voor evenementen. Op basis van 
de maximale invulling van een locatie, zoals hierboven omschreven, is het aantal woningen met 
een geluidbelasting van circa 90 dB(C) handmatig geteld op locatie en door middel van BAG. Dit 
betreft alleen de eerstelijns bebouwing.  
 
In de praktijk komt het zelden of niet voor dat alle woningen tijdens een evenement even zwaar 
belast worden. Doorgaans is een beperkt aantal woningen maatgevend en is de belasting op de 
andere omliggende woningen lager. 
 

Aantal woningen met minder dan 90 dB(C)  
Het gebied waarbinnen het evenementengeluid hinderlijk waarneembaar kan zijn is groter dan 
alleen de eerstelijns bebouwing. Zoals eerder opgemerkt is de grens van hoorbaarheid en 
hinderlijkheid subjectief. Ook woningen met minder dan 90 dB(C) zullen hinder ondervinden van 
evenementen.  
 
Door middel van GIS en BAG is door het Team Data van de gemeente Alkmaar het aantal 
woningen binnen de eerder contouren berekende contouren bepaald. Dit is gedaan voor de 
contouren waarbij het geluidniveau 65, 70 en 75 dB(C) of hoger is. Dit om een eerlijk onderling 
vergelijk te kunnen maken van de locaties.  
 
Waarmee overigens niet is gezegd dat tijdens een evenement bij alle woningen binnen deze 
contouren ook daadwerkelijk deze geluidniveaus heersen. Deze exercitie geeft inzicht in wat wel 
en niet kan op die locatie en geeft daarmee tevens inzicht in de akoestische geschiktheid. 
 
Het aantal woningen binnen de contouren is inclusief de eerstelijns bebouwing die reeds 
meegeteld zijn bij de woningen die belast worden met 90 dB(C). Ook bij deze berekeningen geldt 
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dat het de maximale invulling betreft die in de praktijk feitelijk niet voorkomt, omdat het geluid 
nooit maximaal alle kanten op gericht wordt en de wind vaak zorgt voor een andere verspreiding 
van het geluid. 
 

Geluidwering van de woningen 
In hoeverre het geluid van evenementen als hinderlijk wordt ervaren, hangt ook samen met 
hoeveel geluid er uiteindelijk in woningen terechtkomt. Het geluidniveau (vanwege een 
evenement) in een woning wordt bepaald door de geluidbelasting op de gevel(s) en de isolatie 
van die gevel(s). En voorts nog door de indeling en inrichting van de woning. Bij de beoordeling in 
welke mate een locatie geschikt is voor evenementen, is de gevelisolatie van de omliggende 
woningen dus relevant. 
 
De geluidisolatie van (de gevels van) woningen in de stad verschilt per woning of woongebouw, 
afhankelijk van de bouwkundige aard, het bouwjaar, renovaties en saneringen. Voor deze 
beoordeling is de geluidwering van alle woningen in de eerstelijns bebouwing rondom de 
evenementenlocaties beschouwd. Dit betreft zodoende de woningen die bij de maximale invulling 
van de locaties belast worden met maximaal 90 dB(C). 
 
In totaal betreft dit ruim circa 300 woningen. Gezien het aantal woningen is het niet mogelijk de 
geluidisolatie van al die woningen door te meten of individueel te berekenen. Zodoende is een 
systematiek opgezet waarmee de woningen op basis van een visuele inspectie en een aantal 
bouwkundige kenmerken, ingedeeld zijn in vijf geluidweringsklassen, in dB(C). In onderstaande 
grafiek zijn de klassen weergegeven. In de toelichting op dit rapport is de methodiek en zijn de 
berekeningen nader uitgewerkt. 
 

  
Figuur 4.2 Indeling geluidwering in klasse I tot en met V 

I 

II 

III 

IV 

V 
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Geluidruimte maximale invulling  
Hoe meer ruimte een locatie heeft voor het houden van een evenement, hoe geschikter de 
locatie is voor het houden van evenementen. Deze ruimte noemen we de geluidruimte. De 
geluidruimte wordt mede bepaald door de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen, de 
overdrachtswegen (type bodem, afscherming, etc.) en de mate van omsluiting. 
 
Voor elke locatie is berekend hoeveel vierkante meter van de evenementenlocatie kan worden 
gebruikt tot maximaal 90 dB(C) op de gevels is bereikt. Hierbij is steeds uitgegaan van hetzelfde 
geluidniveau van 85 dB(A) / 100 dB(C) per vierkante meter.  
 
Ook bij deze exercitie is het doel de evenementenlocaties onderling te kunnen vergelijken. In 
werkelijkheid zal niet altijd sprake zijn deze geluidniveaus en varieert het geluidniveau van de 
plek ten opzichte van onder andere de luidsprekers. 
 

Maximale reikwijdte 
Met maximale reikwijdte wordt in deze beoordeling verstaan; de afstand waarop muziek bij de 
maximale invulling van een evenementenlocatie nog hoorbaar zou kunnen zijn. De hoorbaarheid 
is hierbij gesteld op 65 dB(C). In welke mate dit geluidniveau daadwerkelijk hoorbaar is, is 
afhankelijk van het omgevingsgeluid aldaar. Om te kunnen beoordelen wat de maximale 
reikwijdte is, volgens deze formulering, zijn de 65 dB(C)-contouren berekend bij wederom de 
maximale invulling van de locaties. Voor de reikwijdte is aangehouden het oppervlak van de 
contour.  
 
De reikwijdte van evenementen is afhankelijk van meerdere factoren zoals: het geluidvolume, de 
hoogte en gerichtheid van de geluidbron, de afstand tot de eerste woningen, de openheid van het 
gebied. Zie ook hoofdstuk 2 van dit rapport. 
 

Overlap met andere evenementenlocaties 
Bij bepaalde woningen is het evenementengeluid van meerdere locaties hoorbaar. De potentiële 
hinder is groter voor bewoners die binnen de invloedsfeer van meerdere locaties wonen. 
Zodoende is in het onderzoek beoordeeld in hoeverre de geluidcontouren van de locaties elkaar 
overlappen. Hiervoor is de 75 dB(C) contour gebruikt. Zoals eerder genoemd is een geluidniveau 
van 75 dB(C) op de gevel ook binnen een woning hoorbaar en wordt door sommige bewoners als 
hinderlijk ervaren. 
 

Terrein en ligging woningen 
Voor het in kaart brengen van de omgeving, inclusief de ligging van de woningen (en andere 
gebouwen) en bijvoorbeeld de bodem, is gebruik gemaakt van Google Earth, het BAG-register en 
zijn alle locaties bezocht. Woonbestemmingen van gebouwen zijn afgeleid uit het BAG-register. 
Het feitelijk gebruik van bepaalde gebouwen kan hiervan afwijken. 
 
In het onderzoek is geen rekening gehouden met toekomstige ontwikkeling van woningen.  
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Openheid van het terrein 
Voor een aantal locaties is op basis van de openheid van het terrein en de dien ten gevolge grote 
invloed van wind, voorgesteld een meteocorrectie toe te passen, conform het Meet- en 
rekenprotocol Evenementengeluid in de stad. Dit betekent dat een deel van de woningen onder 
bepaalde omstandigheden te maken kan krijgen met een 3 dB hogere geluidbelasting. Het advies 
om deze meteocorrectie toe te passen is gegeven voor de locaties waar: 
 
§ middelgrote en grote evenementen gehouden kunnen worden, en 
§ de mogelijke afstand tot maatgevende woningen minimaal 250 meter bedraagt, en 
§ de reikwijdte van het evenement minimaal 10 km bedraagt, en 
§ het gebied (deels) een ‘open karakter’ heeft (een plas, havengebied, een park). 
 

Realistische  invulling  
Voor elke locatie is berekend de geluidniveaus door een realistische podiumopstelling met een 
bepaald geluidniveau te modelleren. Daarbij is voor de zes evenementenlocaties in verband met 
de beschikbare geluidruimte en de fysieke ruimte uitgegaan zijn van een podiumopstelling met 
een dance-area voor 500 personen. Deze berekening geeft inzicht in de te verwachten 
geluidsniveaus in potentie mogelijk zijn op elke locatie.  
 
Bij de berekeningen is steeds uitgegaan van 100 dB(A) en 115 dB(C) in het FoH-gebied (het 
geluidniveau op het publiek). Voor de benaming van het gedeelte waar het publiek staat dat met 
dit geluidniveau bediend wordt is de term ‘area’ gehanteerd. Een grote area kan bijvoorbeeld 
10.000 bezoekers bevatten die gemiddeld voorzien worden van 100 dB(A) en 115 dB(C). Hier is 
een aanmerkelijk hoger bronvermogen voor nodig dan een kleine area waar bijvoorbeeld maar 
500 bezoekers in dit geluidniveau verblijven. In de toelichting in hoofdstuk 4 zijn de methodiek en 
de berekeningen nader toegelicht. 
 

Tabel 4.3  Omvang evenement in relatie tot gehanteerde bronvermogens 

Omvang evenement FoH-gebied / area Bronsterkte LW 1) 

Klein FoH-systeem 
250 m2 / 500 personen 128 dB(A) / 141 dB(C) 

500 m2 / 1000 personen 131 dB(A) / 144 dB(C) 

Middelgroot FoH-systeem 
1.000 m2 / 2000 personen 134 dB(A) / 147 dB(C) 

2.500 m2 / 5000 personen 138 dB(A) / 151 dB(C) 

Groot FoH-systeem met delay-
speakers 

5.000 m2 / 10.000 personen 141 dB(A) / 154 dB(C) 

10.000 m2 / 20.000 personen 144 dB(A) / 157 dB(C) 
1) bronsterkte gebaseerd op de geluidafstraling richting het publiek (zie toelichting) 
 
Voor de beoordelingsmethodiek is voor elk systeem met het zelfde spectrum gerekend (15 dB 
verschil tussen dB(A) en dB(C)). Voor het advies, waarbij voor de zes locaties  gebruik is 
gemaakt van de systemen voor 500 personen, moet rekening worden gehouden met het feit dat 
in werkelijkheid eenzelfde FoH-systeem met minder lage tonen kan worden toegepast om binnen 
bepaalde normen te blijven. 
 
Waar in het rapport gesproken wordt over aantallen bezoekers wordt het aantal mensen bedoelt 
dat zich in een area bevindt en niet het totaal aantal mensen dat op een dergelijk evenement op 
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die locatie aanwezig kan zijn. Het is een vertaling van het totale geluidvermogen dat nodig is om 
een aantal mensen te kunnen voorzien van een bepaald geluidniveau. Om die area heen kunnen 
andere mensen staan die nog steeds van de muziek genieten, maar met een lager geluidniveau. 
En daaromheen kunnen nog weer mensen staan die eten, drinken, bonnen kopen, heen en weer 
lopen et cetera. 
 
Bij de uitwerking van een locatie en de uiteindelijke vergelijking wordt gekeken naar de 
overschrijding van de basisnorm van 90 dB(C). 
 

4.1.5 Wegingsfactoren 
Een van de kernpunten van het maatwerk is het aantal evenementendagen dat op een locatie 
maximaal vergund wordt. Hier is geen wettelijke regelgeving voor. De gemeente dient zelf af te 
wegen hoeveel evenementen zij op een bepaalde plek acceptabel vindt.  
 
Ondanks het ontbreken van regelgeving hieromtrent, is het aantal van 12 dagen een vaak 
gehoord aantal. Dit komt voort uit de milieuregelgeving waarin de representatieve 
(bedrijfssituatie) vastgesteld wordt op die situatie die vaker dan 12 keer per jaar voorkomt. 
Activiteiten die tot 12 keer per jaar voorkomen worden gezien als incidenteel, waarvoor een 
ontheffing mogelijk is. De jaarlijkse 12 dagen waarop sprake kan zijn van overlast is zodoende 
maatschappelijk geaccepteerd.  
 
Redelijkerwijs kan gesteld worden dat het aantal dagen samenhangt met de hoeveelheid overlast 
die ondervonden wordt. Bijvoorbeeld vanwege de hoogte van de geluidbelasting; hoe hoger de 
geluidbelasting, hoe groter de kans op overlast, hoe minder evenementendagen redelijkerwijs 
vergund zouden moeten worden. 
 
Om een zo objectief mogelijk en reproduceerbare methode te ontwikkelen voor het vaststellen 
van het maximum aantal evenementendagen op een locatie, zijn voor een aantal van de 
bovengenoemde akoestische parameters wegingsfactoren bepaald. Het ‘gewicht’ van de 
betreffende parameter hangt samen met de mate van mogelijke overlast of impact van die 
parameter op omwonenden. De wegingsfactoren zijn uiteindelijk omgezet punten. Parameters die 
positief uitpakken verhogen het aantal punten en die negatief uitpakken verlagen het aantal 
punten. Het totaal aantal punten resulteert in een kwaliteitsklasse van de locatie. Aan de 
kwaliteitsklasse kan een (range van) een aantal dagen gekoppeld worden, waarbij ook niet-
geluidgerelateerde aspecten betrokken worden. 
 
Aangezien er geen basis ligt voor wat positief en wat negatief is, wordt bij sommige parameters 
uitgegaan van het gemiddelde van het totaal aantal locaties. Daarmee wordt feitelijk de 
onderlinge geschiktheid vergeleken. Bijvoorbeeld het maximum aantal woningen dat te maken 
kan hebben met maximaal 90 dB(C). Welk aantal is veel of weinig? Wat is positief of negatief? 
Gekozen is als basis het gemiddelde aantal woningen te nemen van alle zes locaties. Voor een 
individuele locatie geldt dan: minder dan het gemiddelde is positief, meer is negatief.  
 
Elke locatie krijgt in de basis 0 punten krijgt toebedeeld. Vervolgens worden daar punten bijgeteld 
of afgetrokken, afhankelijk van de score per onderdeel. 
 
Voor het vergelijk van de locaties zijn in eerste instantie de vijf locaties in het centrum 
beoordeeld, mede op basis van gemiddelden over deze vijf locaties. Dit voorkomt dat het 
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gemiddelde door een buiten het centrum liggende locatie uit verband wordt getrokken. Een 
locatie buiten het centrum kan door bijvoorbeeld een lage woningdichtheid of veel grotere 
geluidruimte een vertekend beeld geven van het gemiddelde. Hierdoor kan het zijn dat de vijf 
locaties binnen het centrum, die in de basis veel overeenkomsten vertonen, minder goed 
vergelijkbaar worden. 
 
In de volgende paragrafen worden de wegingsfactoren en puntenberekening nader toegelicht.  
 
In tabel 2.2 zijn de verschillende klassen weergegeven die aan een locatie toegekend kunnen 
worden op basis van het totaal aantal punten dat volgt uit de beoordeling. 
 

Tabel 4.5 Klasse-indeling locaties op basis van punten 

Klasse Omschrijving 
Punten 

van tot 

I Meest geschikt 401 450 

II Geschikt 351 400 

III Redelijk geschikt 301 350 

IV Minder geschikt 251 300 

V Minst geschikt 201 250 

 

Aantal woningen tot 90 dB(C) 
Het totaal aantal woningen van de 5 centrumlocaties die bij maximale invulling tot maximaal 90 
dB(C) belast kunnen worden bedraagt 293. Per locatie is dit gemiddeld (afgerond) 60. Om bij het 
vaststellen van het aantal punten rekening te houden met het aantal woningen dat tot maximaal 
90 dB(C) belast kan worden, is het volgende opgenomen: 
 
§ < 45 woningen tot maximaal dB(C):    120 punten 
§ 45 - 55 woningen tot maximaal 90 dB(C):   90 punten 
§ 55 - 65 woningen tot maximaal 90 dB(C):   60 punten 
§ 65 - 75 woningen tot maximaal 90 dB(C):   30 punten 
§ > 75 woningen tot maximaal 90 dB(C):   0 punten 

Geluidwering van de woningen 
Des te beter de omliggende woningen geïsoleerd zijn, des te minder is de kans op overlast en 
vice versa. De woningen rondom de locaties zijn vrijwel nergens precies hetzelfde. Zodoende is 
het aantal woningen binnen een bepaalde geluidweringsklasse berekend. Het betreft alleen de 
eerstelijns bebouwing die bij de maximale invulling tot maximaal 90 dB(C) belast kunnen worden. 
 
Eerst is het gemiddelde aantal woningen dat in elke klasse valt bepaald, op basis van de 5 
centrumlocaties. Vervolgens is per locatie en per klasse gekeken of er meer of minder dan het 
gemiddelde aantal woningen zijn. Bij een overschrijding van het gemiddelde aantal, worden meer 
of minder punten toegekend, volgens onderstaande schema. 
 
§ Meer dan gemiddeld aantal woningen in Klasse I   60 punten 
§ Meer dan gemiddeld aantal woningen in Klasse II   45 punten 
§ Meer dan gemiddeld aantal woningen in Klasse III  30 punten 
§ Meer dan gemiddeld aantal woningen in Klasse IV   15 punten 
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§ Meer dan gemiddeld aantal woningen in Klasse V  0 punten 

Aantal woningen tot 75 dB(C) 
Het totaal aantal woningen van alle 5 locaties die bij maximale invulling tot binnen de 75 dB(C) 
vallen bedraagt circa 800 woningen. Per locatie is dit gemiddeld (afgerond) 160 woningen. Om bij 
het vaststellen van het aantal punten rekening te houden met het aantal woningen binnen de 
75 dB(C) contour, is het volgende opgenomen: 
 
§ Minder dan 130 woningen binnen de 75 dB(C) contour:  120 punten 
§ Tuusen de 130 en 190  woningen binnen de 75 dB(C) contour: 60 punten 
§ Meer dan 190 woningen binnen de 75 dB(C) contour:  0 punten 

Maximale oppervlak 65 dB(C) contour 
De maximale oppervlak van een evenement is bepaald op basis van de 65 dB(C) contour. Om bij 
het bepalen van het aantal punten rekening te houden met de oppervlak waarop het evenement 
nog akoestische invloed kan hebben, is het volgende opgenomen: 
 
§ 65 dB(C) contour kleiner dan 0,4 km2:    90 punten 
§ 65 dB(C) contour tussen de 0,4 en 0,6 km2:    45 punten 
§ 65 dB(C) contour groter dan 0,6 km2:    0 punten 

Geluidruimte bij maximale invulling 
Bepaald is hoeveel vierkante meter vloeroppervlak er per locatie gebruikt kan worden tot een 
gevelbelasting van 90 dB(C) is bereikt. Hierbij is uitgegaan van een geluidniveau van 100 dB(C) 
per vierkante meter. Om bij het bepalen van het aantal punten rekening te houden met de 
hoeveelheid geluidruimte die per evenementenlocaties gebruikt kan worden, is het volgende 
opgenomen: 
 
§ Geluidruimte meer dan 1600 m2:     200 punten 
§ Geluidruimte meer dan 800 m2:     150 punten 
§ Geluidruimte tussen de 400 en de 800 m2:    75 punten 
§ Geluidruimte minder dan 400 m2:     0 punten 

Overlap met andere evenementenlocaties 
Als de 75 dB(C) contouren van meerdere locaties elkaar overlappen in een gebied waar 
woningen zijn gelegen, is het mogelijk dat die betreffende woningen vaker belast worden met een 
significant geluidniveau. Voor elke overlap worden voor elke locatie 2 punten afgetrokken. 
Overwogen kan worden te schuiven met de aftrek van het aantal punten naar een specifieke 
locatie. 
 
§ Overlap meerdere locaties:     -10 punten per overlap 
 
Voorbeeld: Er zijn twee locaties waarvan de 75 dB(C) contouren overlappen. In het overlappende 
gebied bevinden zich woningen. Bij beide locaties worden 20 punten afgetrokken, of bij één van 
de locaties worden 40 punten in mindering gebracht. 
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5 Uitwerking locaties 
In onderstaande figuur zijn de evenementenlocaties weergegeven waarvan de akoestische 
geschiktheid is onderzocht. In de volgende paragrafen worden de resultaten per locatie 
gepresenteerd, waarbij in de laatste paragraaf de overlap van de geluidcontouren van de 
evenementenlocaties is weergegeven. 
 

 

1. Waagplein 
2. Platte Stenenbrug 
3. Paardenmarkt 

 

4. Canadaplein 
5. Hofplein 
6. Noorderkade 

 

 

Figuur 5.0.1  Overzicht locaties 

  

3. 

1. 

2. 

5. 

4. 

6. 
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5.1 Waagplein 
Het Waagplein is het horeca- en uitgaansplein waar met name de geluidevenementen worden 
gehouden. In de plint van de bebouwing is voornamelijk horeca. Waagplein wordt gebruikt voor 
‘grote’ evenementen, zoals incidenteel een Trosmuziekfeest of bijvoorbeeld de KWF-marathon. 
Het plein heeft een oppervlak van circa 1900 m2. Aan de oostzijde wordt dit gebied begrenst door 
het water van de Voordam en aan de zuidzijde door De Waag. 
 

 
Figuur 5.1.1 Evenementenlocatie Waagplein (luchtfoto van PDOK)  

 

Geluidwering woningen 
De bebouwing rondom het waagplein kenmerkt zich door veel monumentale panden. De 
woningen zijn veelal gelegen boven de winkels en horeca in de plint. De staat van de woningen, 
met name de kozijnen, is slecht tot redelijk. Veel oude woningen hebben enkel glas. Aan de 
noordzijde staat een appartementencomplex uit de jaren 80 (E) en aan de Voordam zijn enkele 
panden met nieuwbouwappartementen (B). Deze zijn voorzien van dubbel glas en natuurlijke 
ventilatie. 
 
De aangehouden geluidweringsklassen van de woningen zijn weergegeven in onderstaande 
figuur. Aansluitend daarop zijn de gevelaanzichten en woningaantallen weergegeven. 
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Figuur 5.1.2 Geluidweringsklassen 

 

  
Figuur 5.1.3 Gevelaanzichten 
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Rapport | 1815 AG - 10 WO 002-05-12-17 V1.0   pagina 34 van 105 
 

Tabel 5.1.1  Aantal woningen per categorie 

Categorie Aantal woningen 

I - 

II - 

III 27 

IV 15 

V 36 

Totaal 78 

 
Volgens de gemeente is boven de horeca aan de westzijde van het plein slechts één woning 
gelegen. Bij het bepalen van het aantal woningen is uitgegaan van BAG, waarbij in dit blok circa 
11 woningen zijn geteld.  
 

Contouren maximale invulling 
Op basis van een volledige invulling van de geluidruimte van maximaal 90 dB(C) op de gevels 
van de woningen zijn de geluidcontouren berekend. Deze geluidcontouren zijn weergegeven in 
onderstaande figuur.  
 

 
 

Figuur 5.1.4 Figuur contouren maximale invulling 

 
Op basis van de berekende geluidcontouren is het aantal woningen binnen deze contouren 
berekend. Dit is gedaan voor de geluidcontouren waarbij het geluidniveau hoger is dan 65 dB(C), 
70 dB(C) en 75 dB(C). In onderstaande tabel is het aantal woningen per contour weergeven en 
ook het aantal woningen van de eerstelijnsbebouwing. 
 
 
 

Legenda 
 
65 – 70 dB(C) 
 
70 – 75 dB(C) 
 
75 – 80 dB(C) 
 
80 – 85 dB(C) 
 
85 – 90 dB(C) 
 
> 90 dB(C) 
 

250m 

500m 

1km 
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Tabel 5.1.2  Aantal woningen per contour 

Geluidcontour Aantal woningen binnen geluidcontour 

Eerstelijnsbebouwing 83 

> 75 dB(C) 180 

> 70 dB(C) 538 

> 65 dB(C) 2209 

 
Op basis van deze geluidcontouren kan het volgende worden geconstateerd: 
§ De eerstelijnsbebouwing bevat circa 83 woningen met een gevelbelasting van 90 dB(C). 
§ Binnen de 75 dB(C)-contour bevinden zich circa 180 woningen. 
§ De reikwijdte van evenementen is circa 600 meter. 
 

Geluidruimte maximale invulling 
Op basis van het geluidniveau per vierkante meter is berekend hoeveel vierkante meter van de 
evenementenlocatie gebruikt kan worden tot maximaal 90 dB(C) op de gevels van de woningen 
is bereikt. Het geluidniveau dat daarbij is gehanteerd is 85 dB(A) / 100 dB(C) per m2. 
 

 
Figuur 5.1.5 Figuur gebruiksruimte maximale invulling 

 
Op basis van deze invulling kan worden geconstateerd dat circa 815 m2 van de in totaal 1865 m2 
kan worden gebruikt tot een maximale gevelbelasting van 90 dB(C) is bereikt.  

815m2 
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Realistische invulling 
Op basis van een podiumopstelling met een FoH-gebied voor circa 500 personen is de 
geluidbelasting op de gevels berekend van de evenementenlocatie. In de basis is uitgegaan van 
muziek met relatief veel bas en geluidniveaus van 95 – 100 dB(A) en 110 – 115 dB(C) binnen de 
area voor het podium. In onderstaande figuur zijn de berekende geluidbelastingen weergeven.  
 

 
Figuur 5.1.6 Voorbeeld optredende geluidbelastingen 

 
Bij deze podiumopstelling is de hoogst berekende geluidbelasting 85 dB(A) / 103 dB(C) op de 
gevels van de woningen. Het verschil tussen dB(C) en dB(A) is 18 dB. 
 

Bijzonderheden 
§ Aan de westzijde van het plein is volgens de gemeente slechts een enkele woning gelegen. In 

de berekeningen en in dit rapport wordt uitgegaan van het aantal woningen volgens BAG. 
§ Op het plein vindt de kaasmarkt plaats. 
§ Het plein wordt gebruikt voor sportevenementen. 
§ De jaarlijkse kerstmarkt vindt plaats op het Waagplein. 
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Beoordeling geschiktheid Waagplein 
In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de puntentelling waarmee de 
geschiktheid van de locatie is bepaald voor evenementen met een geluidbelasting tot 90 dB(C).  
 

Tabel 5.1.3  Puntentelling voor geschiktheid als evenementenlocatie 

Relevant onderdeel Punten 

Basispunten 0 

Maximum aantal woningen tot 90 dB(C): 

<45 woningen: 120 0 

45 - 55 woningen: 90 0 

55 - 65 woningen: 60 0 

65 - 75 woningen: 30 30 

> 75 woningen: 0 0 

Aantal woningen in klasse geluidwering gevel: 

Klasse I: 60 0 

Klasse II: 45 0 

Klasse III: 30 30 

Klasse IV: 15 0 

Klasse V: 0 0 

Maximum aantal woningen binnen 75dB(C): 

<130 woningen: 120 0 

130 - 190 woningen: 60 60 

>190 woningen: 0 0 

Maximaal oppervlak 65 dB(C) contour: 

< 0,4 km2: 90 0 

0,4 - 0,6 km2: 45 45 

> 0,6 km2: 0 0 

Geluidruimte bij maximale invulling: 

> 1400 m2: 200 0 

800 – 1400 m2: 150 150 

500 – 800 m2: 75 0 

< 500 m2: 0 0 

Cumulatie meerdere evenementenlocaties: Elke overlap: -10 - 30 

Geluidbelasting >90 dB(C) op andere 
gebouwen: 

Kantoorfunctie: -10 0 

Logiesfunctie: -20 0 

Totaal resterend 285 

 
Op basis van deze puntentelling wordt de locatie ingedeeld in: Klasse IV – minder geschikt. 
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Conclusie Waagplein 
Op basis van het onderzoek en de beoordelingsmethodiek wordt het volgende geadviseerd: 
 
§ Met een geluidbelasting tot 90 dB(C) is er op de locatie heel weinig beschikbare geluidruimte. 

Er is ruimte voor een erg klein FoH-systeem, met de volgende opmerkingen: 
o Inclusief toepassing van BBT is versterkte muziek mogelijk met relatief weinig bas en 

beperkte geluidniveaus van 90 – 95 dB(A) en 105 – 110 dB(C) binnen een area voor 
circa 500 personen. 

o Er kan geen muziek met relatief veel bas worden weergegeven. 
 
§ De meest ideale podiumrichting is naar het zuidoosten (richting de Mient en Zijdam) 

 
§ Rekening houdend met de invloed op de omgeving van evenementen met een geluidbelasting 

tot 90 dB(C), worden volgens de beoordelingssystematiek 285 punten toegekend aan de 
geschiktheid van de evenementenlocatie. Dit resulteert in klasse Klasse IV – minder geschikt. 
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5.2 Platte Stenenbrug 
De Platte Stenenbrug is een locatie waar horeca- en geluidevenementen worden gehouden, 
welke door de rondom gevestigde horeca wordt georganiseerd. Rondom de locatie zijn veel 
woningen gelegen op zeer korte afstand van de geluidbron.  
 
De brede brug ligt over Verdronkenoord, welke overgaat in de Mient. De brug is circa 27 meter 
breed en de tegenoverliggende panden liggen op een afstand van circa 20 meter.  
 

  
Figuur 5.2.1 Evenementenlocatie Platte Stenenbrug (luchtfoto van Google Maps)  

 

Geluidwering woningen 
De bebouwing rondom de Platte Stenenbrug kenmerkt zich door monumentale panden met enkel 
glas welke zijn gelegen op zeer korte afstand van de evenementenlocatie. De monumentale 
panden zijn in sommige gevallen gerenoveerd of in betere staat.  
 
De aangehouden geluidweringsklassen van de woningen zijn weergegeven in onderstaande 
figuur. Aansluitend daarop zijn de gevelaanzichten en woningaantallen weergegeven. 
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Figuur 5.2.2 Geluidweringsklassen 

 

  
Figuur 5.2.3 Gevelaanzichten 
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Figuur 5.2.4 Gevelaanzichten 

 
Tabel 5.2.1  Aantal woningen per categorie 

Categorie Aantal woningen 

I - 

II - 

III - 

IV 13 

V 13 

Totaal 26 

 

Contouren maximale invulling 
Op basis van een volledige invulling van de geluidruimte van maximaal 90 dB(C) op de gevels 
van de woningen zijn de geluidcontouren berekend. Deze geluidcontouren zijn weergegeven in 
onderstaande figuur.  
 

E F G H 



 

Rapport | 1815 AG - 10 WO 002-05-12-17 V1.0   pagina 42 van 105 
 

 
 

Figuur 5.2.5 Voorbeeld optredende geluidbelastingen 

 
Op basis van de berekende geluidcontouren is het aantal woningen binnen deze contouren 
berekend. Dit is gedaan voor de geluidcontouren waarbij het geluidniveau hoger is dan 65 dB(C), 
70 dB(C) en 75 dB(C). In onderstaande tabel is het aantal woningen per contour weergeven en 
ook het aantal woningen van de eerstelijnsbebouwing. 
 

Tabel 5.2.2  Aantal woningen per contour 

Geluidcontour Aantal woningen binnen geluidcontour 

Eerstelijnsbebouwing 64 

> 75 dB(C) 136 

> 70 dB(C) 245 

> 65 dB(C) 699 

 
Op basis van deze geluidcontouren kan het volgende worden geconstateerd: 
§ De eerstelijnsbebouwing bevat circa 64 woningen met een gevelbelasting van 90 dB(C). 
§ Binnen de 75 dB(C)-contour bevinden zich circa 136 woningen. 
§ De reikwijdte van evenementen is circa 700 meter. 

Geluidruimte maximale invulling 
Op basis van het geluidniveau per vierkante meter is berekend hoeveel vierkante meter van de 
evenementenlocatie gebruikt kan worden tot maximaal 90 dB(C) op de gevels van de woningen 
is bereikt. Het geluidniveau dat daarbij is gehanteerd is 85 dB(A) / 100 dB(C) per m2. 
 

Legenda 
 
65 – 70 dB(C) 
 
70 – 75 dB(C) 
 
75 – 80 dB(C) 
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> 90 dB(C) 
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Figuur 5.2.6 Figuur oppervlak maximale invulling locatie en begrensd 

 
Op basis van deze invulling kan worden geconstateerd dat circa 152 m2 van de in totaal 373 m2 
kan worden gebruikt tot een maximale gevelbelasting van 90 dB(C) is bereikt.  

Realistische invulling 
Op basis van een podiumopstelling met een FoH-gebied voor circa 500 personen is de 
geluidbelasting op de gevels berekend van de evenementenlocatie. In de basis is uitgegaan van 
muziek met relatief veel bas en geluidniveaus van 95 – 100 dB(A) en 110 – 115 dB(C) binnen de 
area voor het podium. In onderstaande figuur zijn de berekende geluidbelastingen weergeven.  
 

 
Figuur 5.2.7 Voorbeeld optredende geluidbelastingen podiumopstelling richting oosten 
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Figuur 5.2.8 Voorbeeld optredende geluidbelastingen podiumopstelling richting westen 

 
Bij deze podiumopstelling is de hoogst berekende geluidbelasting 90 dB(A) / 108 dB(C) op de 
gevels van de woningen. Het verschil tussen dB(C) en dB(A) is 18 dB. 
 

Bijzonderheden 
§ De woningen zitten op zeer korte afstand van de evenementenlocatie.  
§ Evenementen worden vaak georganiseerd door de horeca gelegen aan de 

evenementenlocatie.   
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Beoordeling geschiktheid Platte Stenenbrug 
In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de puntentelling waarmee de 
geschiktheid van de locatie is bepaald voor evenementen met een geluidbelasting tot 90 dB(C).  
 

Tabel 5.2.3  Puntentelling voor geschiktheid als evenementenlocatie 

Relevant onderdeel Punten 

Basispunten 0 

Maximum aantal woningen tot 90 dB(C): 

<45 woningen: 120 120 

45 - 55 woningen: 90 0 

55 - 65 woningen: 60 0 

65 - 75 woningen: 30 0 

> 75 woningen: 0 0 

Aantal woningen in klasse geluidwering gevel: 

Klasse I: 60 0 

Klasse II: 45 0 

Klasse III: 30 0 

Klasse IV: 15 0 

Klasse V: 0 0 

Maximum aantal woningen binnen 75dB(C): 

<130 woningen: 120 0 

130 - 190 woningen: 60 60 

>190 woningen: 0 0 

Maximaal oppervlak 65 dB(C) contour: 

< 0,4 km2: 90 90 

0,4 - 0,6 km2: 45 0 

> 0,6 km2: 0 0 

Geluidruimte bij maximale invulling: 

> 1400 m2: 200 0 

800 – 1400 m2: 150 0 

500 – 800 m2: 75 0 

< 500 m2: 0 0 

Cumulatie meerdere evenementenlocaties: Elke overlap: -10 -20 

Geluidbelasting >90 dB(C) op andere 
gebouwen: 

Kantoorfunctie: -10 0 

Logiesfunctie: -20 0 

Totaal resterend 250 

 
Op basis van deze puntentelling wordt de locatie ingedeeld in: Klasse V – minst geschikt 
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Conclusie Platte Stenenbrug 
Op basis van het onderzoek en de beoordelingsmethodiek wordt het volgende geadviseerd: 
 
§ Met een geluidbelasting tot 90 dB(C) is er op de locatie heel weinig beschikbare geluidruimte. 

Er is ruimte voor een erg klein FoH-systeem, met de volgende opmerkingen: 
o Inclusief toepassing van BBT is versterkte muziek mogelijk met relatief weinig bas en 

beperkte geluidniveaus van 90 – 95 dB(A) en 105 – 110 dB(C) binnen een area voor 
circa 500 personen. 

o Er kan geen muziek met relatief veel bas worden weergegeven. 
 
§ De meest ideale podiumrichting is naar het oosten. 

 
§ Rekening houdend met de invloed op de omgeving van evenementen met een geluidbelasting 

tot 90 dB(C), worden volgens de beoordelingssystematiek 250 punten toegekend aan de 
geschiktheid van de evenementenlocatie. Dit resulteert in klasse Klasse V – minst geschikt. 
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5.3 Paardenmarkt 
Op de Paardenmarkt vinden rond Koningsdag en Alkmaars Ontzet (8 oktober) 
geluidevenementen plaats. Bij de overige evenementen die gegeven worden op deze locatie is 
muziek en/of geluid ondergeschikt. 
 
Het plein meet circa 60 x 60 meter. Aan de noordzijde staat een nieuw appartementencomplex 
met 25 woningen. Aan de oostzijde zijn kantoren gelegen in een monumentaal pand. Aan de 
zuidzijde staat een woonblok uit 1985 met 72 woningen. In de plint zijn winkels, waaronder 
een supermarkt, gevestigd. Aan de westzijde staat een kantoor met daarnaast enkele 
oudere woningen. 
 
Het gebied welke beschikbaar is voor evenementen heeft een oppervlak van circa 30 x 40 meter, 
ofwel 1200m2.  
 

 
Figuur 5.3.1 Evenementenlocatie Paardenmarkt (luchtfoto van Google Maps)  

 

Geluidwering woningen 
Aan de Paardenmarkt staan twee appartementencomplexen. Aan de noordzijde staat een 
nieuwbouw appartementencomplex met circa 25 woningen. De woningen hebben dubbelglas en 
natuurlijke ventilatieroosters. Aan de zuidzijde van het plein staat een appartementencomplex uit 
de jaren 80. De woningen hebben dubbel glas, zijn voorzien van eenvoudige ventilatieroosters en 
kiepramen voorzien van enkel glas ten behoeve van spuien. Aan de oostzijde van het plein aan 
de Sint Sebastiaanstraat is een monumentaal pand met kantoren. Aan de westzijde staan 
een kantoorpand van de gemeente met daarnaast woningen op de eerste verdiepingen, voorzien 
van dubbel glas.  
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De aangehouden geluidweringsklassen van de woningen zijn weergegeven in onderstaande 
figuur. Aansluitend daarop zijn de gevelaanzichten en woningaantallen weergegeven. 
 

   

Figuur 5.3.2 Geluidweringsklassen 

 
Figuur 5.3.3 Gevelaanzichten 
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Tabel 5.3.1  Aantal woningen per categorie 

Categorie Aantal woningen 

I - 

II 30 

III - 

IV 49 

V - 

Totaal 79 

 

Contouren maximale invulling 
Op basis van een volledige invulling van de geluidruimte van maximaal 90 dB(C) op de gevels 
van de woningen zijn de geluidcontouren berekend. Deze geluidcontouren zijn weergegeven in 
onderstaande figuur.  
 

 
 

Figuur 5.3.4 Voorbeeld optredende geluidbelastingen 

 
Op basis van de berekende geluidcontouren is het aantal woningen binnen deze contouren 
berekend. Dit is gedaan voor de geluidcontouren waarbij het geluidniveau hoger is dan 65 dB(C), 
70 dB(C) en 75 dB(C). In onderstaande tabel is het aantal woningen per contour weergeven en 
ook het aantal woningen van de eerstelijnsbebouwing. 
 
 
 
 
 
 

Legenda 
 
65 – 70 dB(C) 
 
70 – 75 dB(C) 
 
75 – 80 dB(C) 
 
80 – 85 dB(C) 
 
85 – 90 dB(C) 
 
> 90 dB(C) 
 

250m 
500m 

1km 
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Tabel 5.3.2  Aantal woningen per contour 

Geluidcontour Aantal woningen binnen geluidcontour 

Eerstelijnsbebouwing 79 

> 75 dB(C) 139 

> 70 dB(C) 338 

> 65 dB(C) 1560 

 
Op basis van deze geluidcontouren kan het volgende worden geconstateerd: 
§ De eerstelijnsbebouwing bevat circa 79 woningen met een gevelbelasting van 90 dB(C). 
§ Binnen de 75 dB(C)-contour bevinden zich circa 139 woningen. 
§  De reikwijdte van evenementen is circa 600 meter. 
 

Geluidruimte maximale invulling 
Op basis van het geluidniveau per vierkante meter is berekend hoeveel vierkante meter van de 
evenementenlocatie gebruikt kan worden tot maximaal 90 dB(C) op de gevels van de woningen 
is bereikt. Het geluidniveau dat daarbij is gehanteerd is 85 dB(A) / 100 dB(C) per m2. 
 

  
Figuur 5.3.5 Figuur oppervlak maximale invulling locatie en begrensd 

 
Op basis van deze invulling kan worden geconstateerd dat circa 898 m2 van de in totaal 1243 m2 
kan worden gebruikt tot een maximale gevelbelasting van 90 dB(C) is bereikt.  
 

Realistische invulling 
§ Op basis van een podiumopstelling met een FoH-gebied voor circa 500 personen is de 

geluidbelasting op de gevels berekend van de evenementenlocatie. In de basis is uitgegaan 
van muziek met relatief veel bas en geluidniveaus van 95 – 100 dB(A) en 110 – 115 dB(C) 
binnen de area voor het podium. In onderstaande figuur zijn de berekende geluidbelastingen 
weergeven.  
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Figuur 5.3.7 Voorbeeld optredende geluidbelastingen podiumopstelling richting noordoosten 

 

 
Figuur 5.3.8 Voorbeeld optredende geluidbelastingen podiumopstelling richting noordwesten 

 
Bij deze podiumopstelling is de hoogst berekende geluidbelasting 85 dB(A) / 103 dB(C) op de 
gevels van de woningen. Het verschil tussen dB(C) en dB(A) is 18 dB. 
 



 

Rapport | 1815 AG - 10 WO 002-05-12-17 V1.0   pagina 52 van 105 
 

Bijzonderheden 
§ Aan zowel de noordwestzijde als de zuidoostzijde zijn kantoren gelegen. 
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Beoordeling geschiktheid Paardenmarkt 
In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de puntentelling waarmee de 
geschiktheid van de locatie is bepaald voor evenementen met een geluidbelasting tot 90 dB(C).  
 

Tabel 5.3.3  Puntentelling voor geschiktheid als evenementenlocatie 

Relevant onderdeel Punten 

Basispunten 0 

Maximum aantal woningen tot 90 dB(C): 

<45 woningen: 120 0 

45 - 55 woningen: 90 0 

55 - 65 woningen: 60 0 

65 - 75 woningen: 30 30 

> 75 woningen: 0 0 

Aantal woningen in klasse geluidwering gevel: 

Klasse I: 60 0 

Klasse II: 45 45 

Klasse III: 30 0 

Klasse IV: 15 15 

Klasse V: 0 0 

Maximum aantal woningen binnen 75dB(C): 

<130 woningen: 120 0 

130 - 190 woningen: 60 60 

>190 woningen: 0 0 

Maximaal oppervlak 65 dB(C) contour: 

< 0,4 km2: 90 90 

0,4 - 0,6 km2: 45 0 

> 0,6 km2: 0 0 

Geluidruimte bij maximale invulling: 

> 1400 m2: 200 0 

800 – 1400 m2: 150 150 

500 – 800 m2: 75 0 

< 500 m2: 0 0 

Cumulatie meerdere evenementenlocaties: Elke overlap: -10 -20 

Geluidbelasting >90 dB(C) op andere 
gebouwen: 

Kantoorfunctie: -10 0 

Logiesfunctie: -20 0 

Totaal resterend 370 

 
Op basis van deze puntentelling wordt de locatie ingedeeld in: Klasse II – geschikt. 
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Conclusie Paardenmarkt 
Op basis van het onderzoek en de beoordelingsmethodiek wordt het volgende geadviseerd: 
 
§ Met een geluidbelasting tot 90 dB(C) is er op de locatie heel weinig beschikbare geluidruimte. 

Er is ruimte voor een erg klein FoH-systeem, met de volgende opmerkingen: 
o Inclusief toepassing van BBT is versterkte muziek mogelijk met relatief weinig bas en 

beperkte geluidniveaus van 90 – 95 dB(A) en 105 – 110 dB(C) binnen een area voor 
circa 500 personen. 

o Er kan geen muziek met relatief veel bas worden weergegeven. 
 
§ De meest ideale podiumrichting is richting het westen. 

 
§ Rekening houdend met de invloed op de omgeving van evenementen met een geluidbelasting 

tot 90 dB(C), worden volgens de beoordelingssystematiek 370 punten toegekend aan de 
geschiktheid van de evenementenlocatie. Dit resulteert in klasse Klasse II – geschikt. 
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5.4 Canadaplein 
Het Canadaplein is het cultuurplein waarbij de programmering met name is gericht op activiteiten 
van theater en musea, mede dankzij de rondom aanwezige cultuurinstellingen. Het plein is 
gelegen ten zuidwesten van de evenementenlocatie De Paardenmarkt. 
Woningen zijn enkel gelegen aan de oostzijde van het plein. Aan het plein bevinden zich verder 
onder meer een kerk (aan de zuidzijde), een bibliotheek (aan de westzijde) en een theater (aan 
de noordzijde). 
 

 
Figuur 5.4.1 Evenementenlocatie Canadaplein (luchtfoto van Google Maps)  

 

Geluidwering woningen 
Het Canadaplein is een plein met weinig woningen. Woningen bevinden zich enkel aan de 
oostzijde. Dit zijn woningen uit de jaren 80, voorzien van dubbel glas, eenvoudige 
ventilatieroosters en klepramen (enkel glas) om te spuien. Aan de zuidzijde is de kerk, gelegen 
aan het kerkplein. Aan het kerkplein zijn nog enkele woningen gevestigd boven de horeca. Deze 
woningen hebben slechts enkel glas en zijn verkeren in matige staat. Andere woningen in de 
nabijheid van het Canadaplein zijn de woningen aan de Gasthuisstraat en de Kerkstraat. Deze 
woningen zijn vergelijkbaar met de jaren 80 woningen aan het plein.   
 
De aangehouden geluidweringsklassen van de woningen zijn weergegeven in onderstaande 
figuur. Aansluitend daarop zijn de gevelaanzichten en woningaantallen weergegeven. 
 
 

Paardenmarkt 
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Figuur 5.4.2 Geluidweringsklassen 

 

 

 
Figuur 5.4.3 Gevelaanzichten 

       Legenda 
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Tabel 5.4.1  Aantal woningen per categorie 

Categorie Aantal woningen 

I - 

II - 

III 8 

IV 38 

V 8 

Totaal 54 

 

Contouren maximale invulling 
Op basis van een volledige invulling van de geluidruimte van maximaal 90 dB(C) op de gevels 
van de woningen zijn de geluidcontouren berekend. Deze geluidcontouren zijn weergegeven in 
onderstaande figuur.  
 

 
 

Figuur 5.4.4 Voorbeeld optredende geluidbelastingen 

 
Op basis van de berekende geluidcontouren is het aantal woningen binnen deze contouren 
berekend. Dit is gedaan voor de geluidcontouren waarbij het geluidniveau hoger is dan 65 dB(C), 
70 dB(C) en 75 dB(C). In onderstaande tabel is het aantal woningen per contour weergeven en 
ook het aantal woningen van de eerstelijnsbebouwing. 
 
 
 
 
 
 

Legenda 
 
65 – 70 dB(C) 
 
70 – 75 dB(C) 
 
75 – 80 dB(C) 
 
80 – 85 dB(C) 
 
85 – 90 dB(C) 
 
> 90 dB(C) 
 

250m 
500m 

1km 
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Tabel 5.4.2  Aantal woningen per contour 

Geluidcontour Aantal woningen binnen geluidcontour 

Eerstelijnsbebouwing 112 

> 75 dB(C) 234 

> 70 dB(C) 1226 

> 65 dB(C) 2760 

 
Op basis van deze geluidcontouren kan het volgende worden geconstateerd: 
§ De eerstelijnsbebouwing bevat circa 112 woningen met een gevelbelasting van 90 dB(C). 
§ Binnen de 75 dB(C)-contour bevinden zich circa 234 woningen. 
§  De reikwijdte van evenementen is circa 600 meter. 
 

Geluidruimte maximale invulling 
Op basis van het geluidniveau per vierkante meter is berekend hoeveel vierkante meter van de 
evenementenlocatie gebruikt kan worden tot maximaal 90 dB(C) op de gevels van de woningen 
is bereikt. Het geluidniveau dat daarbij is gehanteerd is 85 dB(A) / 100 dB(C) per m2. 
 

  
Figuur 5.4.5 Figuur oppervlak maximale invulling locatie en begrensd 

 
Op basis van deze invulling kan worden geconstateerd dat circa 152 m2 van de in totaal 373 m2 
kan worden gebruikt tot een maximale gevelbelasting van 90 dB(C) is bereikt.  
 

Realistische invulling 
§ Op basis van een podiumopstelling met een FoH-gebied voor circa 500 personen is de 

geluidbelasting op de gevels berekend van de evenementenlocatie. In de basis is uitgegaan 
van muziek met relatief veel bas en geluidniveaus van 95 – 100 dB(A) en 110 – 115 dB(C) 
binnen de area voor het podium. In onderstaande figuur zijn de berekende geluidbelastingen 
weergeven.  

 

373 m2 152 m2 
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Figuur 5.4.6 Voorbeeld optredende geluidbelastingen 

 
Bij deze podiumopstelling is de hoogst berekende geluidbelasting 83 dB(A) / 101 dB(C) op de 
gevels van de woningen. Het verschil tussen dB(C) en dB(A) is 18 dB. 
 

Bijzonderheden 
§ Woningen zijn gelegen enkel aan de oostzijde van de locatie. 
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Beoordeling geschiktheid Canadaplein 
In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de puntentelling waarmee de 
geschiktheid van de locatie is bepaald voor evenementen met een geluidbelasting tot 90 dB(C).  
 

Tabel 5.4.3  Puntentelling voor geschiktheid als evenementenlocatie 

Relevant onderdeel Punten 

Basispunten 0 

Maximum aantal woningen tot 90 dB(C): 

<45 woningen: 120 0 

45 - 55 woningen: 90 90 

55 - 65 woningen: 60 0 

65 - 75 woningen: 30 0 

> 75 woningen: 0 0 

Aantal woningen in klasse geluidwering gevel: 

Klasse I: 60 0 

Klasse II: 45 0 

Klasse III: 30 30 

Klasse IV: 15 15 

Klasse V: 0 0 

Maximum aantal woningen binnen 75dB(C): 

<130 woningen: 120 0 

130 - 190 woningen: 60 0 

>190 woningen: 0 0 

Maximaal oppervlak 65 dB(C) contour: 

< 0,4 km2: 90 0 

0,4 - 0,6 km2: 45 0 

> 0,6 km2: 0 0 

Geluidruimte bij maximale invulling: 

> 1400 m2: 200 0 

800 – 1400 m2: 150 150 

500 – 800 m2: 75 0 

< 500 m2: 0 0 

Cumulatie meerdere evenementenlocaties: Elke overlap: -10 -20 

Geluidbelasting >90 dB(C) op andere 
gebouwen: 

Kantoorfunctie: -10 0 

Logiesfunctie: -20 0 

Totaal resterend 265 

 
Op basis van deze puntentelling wordt de locatie ingedeeld in: Klasse IV – minder geschikt. 
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Conclusie Canadaplein 
Op basis van het onderzoek en de beoordelingsmethodiek wordt het volgende geadviseerd: 
 
§ Met een geluidbelasting tot 90 dB(C) is er op de locatie heel weinig beschikbare geluidruimte. 

Er is ruimte voor een erg klein FoH-systeem, met de volgende opmerkingen: 
o Inclusief toepassing van BBT is versterkte muziek mogelijk met relatief weinig bas en 

beperkte geluidniveaus van 90 – 95 dB(A) en 105 – 110 dB(C) binnen een area voor 
circa 500 personen. 

o Er kan geen muziek met relatief veel bas worden weergegeven. 
 
§ De meest ideale podiumrichting is richting het zuidwesten. 

 
§ Rekening houdend met de invloed op de omgeving van evenementen met een geluidbelasting 

tot 90 dB(C), worden volgens de beoordelingssystematiek 265 punten toegekend aan de 
geschiktheid van de evenementenlocatie. Dit resulteert in klasse Klasse IV – minder geschikt. 
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5.5 Hofplein 
Het Hofplein wordt alleen gebruikt op rond Koningsdag en Alkmaars Ontzet en voor de kermis. 
 

 
Figuur 5.5.1 Evenementenlocatie Waagplein (luchtfoto van Google Maps)  

 

Geluidwering woningen 
Aan de westzijde van het Hofplein is gevestigd het Hof van Sonoy. De monumentale bebouwing 
rondom het hof bevat horeca en circa 10 woningen en is voorzien van enkel glas met achterzet 
beglazing. Aan de noordzijde van het Hofplein staat een nieuwbouw appartementencomplex met 
aan het plein circa 20 woningen en aan de aansluitende Gedempte Nieuwesloot circa 10 
woningen. De woningen hebben dubbel glas en zijn voorzien van balansventilatie, 
ventilatieroosters zijn daarom niet aanwezig. 
 
Aan de oost- en zuidzijde van het plein zijn winkels en horeca gevestigd in de plint. Daarboven 
zijn woningen gelegen. De bebouwing heeft veel enkel glas en de kozijnen zijn in matige tot 
redelijke staat. 
 
De aangehouden geluidweringsklassen van de woningen zijn weergegeven in onderstaande 
figuur. Aansluitend daarop zijn de gevelaanzichten en woningaantallen weergegeven. 
 



 

Rapport | 1815 AG - 10 WO 002-05-12-17 V1.0   pagina 63 van 105 
 

   

Figuur 5.5.2 Geluidweringsklassen 

 

 
Figuur 5.5.3 Gevelaanzichten 

 
 
 
 
 
 

       Legenda 
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Tabel 5.5.1  Aantal woningen per categorie 

Categorie Aantal woningen 

I - 

II 30 

III - 

IV 5 

V 37 

Totaal 72 

 

Mogelijke invulling 
Op basis van een geluidruimte van maximaal 90 dB(C) op de gevels van de woningen (en indien 
relevant 75 dB(C)), is de maximale grootte van het FoH-systeem berekend bij een optimale 
podiumopstelling en inclusief toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT). In de basis is 
uitgegaan van muziek met relatief veel bas en geluidniveaus van 95 – 100 dB(A) en 110 – 
115 dB(C) binnen de area voor het podium. 
 
In onderstaande figuur zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven van een klein FoH-
systeem, geschikt voor een area met circa 500 personen.  
 

 
Figuur 5.5.5 Voorbeeld optredende geluidbelastingen 

 
Bij deze invulling is de hoogst berekende geluidbelasting 108 dB(C) op de gevels van de 
woningen. Om te kunnen voldoen aan een grenswaarde van 90 dB(C) is alleen muziek mogelijk 
met relatief weinig bas en met een totaal circa 18 dB lager geluidniveau. 
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Bij de hoogst berekende geluidbelasting van 108 dB(C) is een dB(A)-waarde berekend van 90. 
Het verschil tussen dB(C) en dB(A) is daarmee 18 dB. 
 

Contouren maximale invulling 
Op basis van een volledige invulling van de geluidruimte van maximaal 90 dB(C) op de gevels 
van de woningen zijn de geluidcontouren berekend. Deze geluidcontouren zijn weergegeven in 
onderstaande figuur.  
 

 
 

Figuur 5.5.6 Voorbeeld optredende geluidbelastingen 

 
Op basis van de berekende geluidcontouren is het aantal woningen binnen deze contouren 
berekend. Dit is gedaan voor de geluidcontouren waarbij het geluidniveau hoger is dan 65 dB(C), 
70 dB(C) en 75 dB(C). In onderstaande tabel is het aantal woningen per contour weergeven en 
ook het aantal woningen van de eerstelijnsbebouwing. 
 

Tabel 5.5.2  Aantal woningen per contour 

Geluidcontour Aantal woningen binnen geluidcontour 

Eerstelijnsbebouwing 90 

> 75 dB(C) 117 

> 70 dB(C) 193 

> 65 dB(C) 596 

 
Op basis van deze geluidcontouren kan het volgende worden geconstateerd: 
§ De eerstelijnsbebouwing bevat circa 90 woningen met een gevelbelasting van 90 dB(C). 
§ Binnen de 75 dB(C)-contour bevinden zich circa 117 woningen. 
§  De reikwijdte van evenementen is circa 400 meter. 
 
 

Legenda 
 
65 – 70 dB(C) 
 
70 – 75 dB(C) 
 
75 – 80 dB(C) 
 
80 – 85 dB(C) 
 
85 – 90 dB(C) 
 
> 90 dB(C) 
 

250m 
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Geluidruimte maximale invulling 
Op basis van het geluidniveau per vierkante meter is berekend hoeveel vierkante meter van de 
evenementenlocatie gebruikt kan worden tot maximaal 90 dB(C) op de gevels van de woningen 
is bereikt. Het geluidniveau dat daarbij is gehanteerd is 85 dB(A) / 100 dB(C) per m2. 
 

  
Figuur 5.5.7 Figuur oppervlak maximale invulling locatie en begrensd 

 
Op basis van deze invulling kan worden geconstateerd dat circa 505 m2 van de in totaal 1289 m2 
kan worden gebruikt tot een maximale gevelbelasting van 90 dB(C) is bereikt.  

Realistische invulling 
Op basis van een podiumopstelling met een FoH-gebied voor circa 500 personen is de 
geluidbelasting op de gevels berekend van de evenementenlocatie. In de basis is uitgegaan van 
muziek met relatief veel bas en geluidniveaus van 95 – 100 dB(A) en 110 – 115 dB(C) binnen de 
area voor het podium. In onderstaande figuur zijn de berekende geluidbelastingen weergeven.  
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Figuur 5.5.8 Voorbeeld optredende geluidbelastingen 

 
Bij deze podiumopstelling is de hoogst berekende geluidbelasting 90 dB(A) / 108 dB(C) op de 
gevels van de woningen. Het verschil tussen dB(C) en dB(A) is 18 dB. 
 

Bijzonderheden 
§ … 
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Beoordeling geschiktheid Hofplein 
In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de puntentelling waarmee de 
geschiktheid van de locatie is bepaald voor evenementen met een geluidbelasting tot 90 dB(C).  
 

Tabel 5.5.3  Puntentelling voor geschiktheid als evenementenlocatie 

Relevant onderdeel Punten 

Basispunten 0 

Maximum aantal woningen tot 90 dB(C): 

<45 woningen: 120 0 

45 - 55 woningen: 90 0 

55 - 65 woningen: 60 0 

65 - 75 woningen: 30 0 

> 75 woningen: 0 0 

Aantal woningen in klasse geluidwering gevel: 

Klasse I: 60 0 

Klasse II: 45 45 

Klasse III: 30 0 

Klasse IV: 15 0 

Klasse V: 0 0 

Maximum aantal woningen binnen 75dB(C): 

<130 woningen: 120 120 

130 - 190 woningen: 60 0 

>190 woningen: 0 0 

Maximaal oppervlak 65 dB(C) contour: 

< 0,4 km2: 90 90 

0,4 - 0,6 km2: 45 0 

> 0,6 km2: 0 0 

Geluidruimte bij maximale invulling: 

> 1400 m2: 200 0 

800 – 1400 m2: 150 0 

500 – 800 m2: 75 75 

< 500 m2: 0 0 

Cumulatie meerdere evenementenlocaties: Elke overlap: -10 -20 

Geluidbelasting >90 dB(C) op andere 
gebouwen: 

Kantoorfunctie: -10 0 

Logiesfunctie: -20 0 

Totaal resterend 310 

 
Op basis van deze puntentelling wordt de locatie ingedeeld in: Klasse III – redelijk geschikt. 
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Conclusie Hofplein 
Op basis van het onderzoek en de beoordelingsmethodiek wordt het volgende geadviseerd: 
 
§ Met een geluidbelasting tot 90 dB(C) is er op de locatie heel weinig beschikbare geluidruimte. 

Er is ruimte voor een erg klein FoH-systeem, met de volgende opmerkingen: 
o Inclusief toepassing van BBT is versterkte muziek mogelijk met relatief weinig bas en 

beperkte geluidniveaus van 90 – 95 dB(A) en 105 – 110 dB(C) binnen een area voor 
circa 500 personen. 

o Er kan geen muziek met relatief veel bas worden weergegeven. 
 
§ De meest ideale podiumrichting is richting het zuidwesten. 

 
§ Rekening houdend met de invloed op de omgeving van evenementen met een geluidbelasting 

tot 90 dB(C), worden volgens de beoordelingssystematiek 310 punten toegekend aan de 
geschiktheid van de evenementenlocatie. Dit resulteert in klasse Klasse III – redelijk geschikt. 
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5.6 Noorderkade 
De evenementenlocatie Noorderkade is gelegen aan het kanaal ten noorden van het centrum 
aan de Noorderkade, ter hoogte van de Tesselsebrug. Rondom de locatie zijn veel winkels 
aanwezig winkelcentrum Arcade. Aan de overzijde van het kanaal is gelegen het stadskantoor en 
aan de oostzijde van de locatie zijn woningen. 
 

 
Figuur 5.5.1 Evenementenlocatie Noorderkade (luchtfoto van Google Maps) 

Geluidwering woningen 
Een deel van de woningen rondom de Noorderkade zijn niet gelegen direct aan de 
evenementenlocatie. Aan de noordzijde van het kanaal, ten oosten van de locatie is het 
appartementencomplex ‘Arcade’ gelegen met op de begane grond winkels. De appartementen 
zijn voorzien van dubbel glas en balansventilatie, er zijn geen ventilatieroosters aanwezig. Aan de 
overzijde van het kanaal (de zuidzijde) aan de kanaalkade zijn woningen gelegen, waarvan een 
groot deel is voorzien van geluidwerende voorzieningen als akoestisch glas en geluidwerende 
roosters. De betere geluidwering is waarschijnlijk het gevolg van de hogere waarden van de 
Kanaalkade.  
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Figuur 5.6.2 Geluidweringsklassen 

 

 
Figuur 5.6.3 Gevelaanzichten 

       Legenda 
 
A,B,…  gevelaanzicht 
 
       Klasse I 
 
       Klasse II 
 
       Klasse III 
 
       Klasse IV 
 
       Klasse V 
 
 

A 
B 

D 

E C 

I 

A 
B 

C 

D E 
I 

J 



 

Rapport | 1815 AG - 10 WO 002-05-12-17 V1.0   pagina 72 van 105 
 

 
Figuur 5.6.4 Gevelaanzichten 

 
Tabel 5.6.1  Aantal woningen per categorie 

Categorie Aantal woningen 

I - 

II 24 

III 17 

IV - 

V 12 

Totaal 53 

 

Contouren maximale invulling 
Op basis van een volledige invulling van de geluidruimte van maximaal 90 dB(C) op de gevels 
van de woningen zijn de geluidcontouren berekend. Deze geluidcontouren zijn weergegeven in 
onderstaande figuur.  
 

 
 

Figuur 5.6.5 Voorbeeld optredende geluidbelastingen 
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Op basis van de berekende geluidcontouren is het aantal woningen binnen deze contouren 
berekend. Dit is gedaan voor de geluidcontouren waarbij het geluidniveau hoger is dan 65 dB(C), 
70 dB(C) en 75 dB(C). In onderstaande tabel is het aantal woningen per contour weergeven en 
ook het aantal woningen van de eerstelijnsbebouwing. In verband met de grootte van de 
contouren is voor deze locatie tevens het aantal woningen met een geluidbelasting van meer dan 
80 dB(C) weergeven. 
 

Tabel 5.6.2  Aantal woningen per contour 

Geluidcontour Aantal woningen binnen geluidcontour 

Eerstelijnsbebouwing 53 

> 80 dB(C) 487 

> 75 dB(C) 2154 

> 70 dB(C) 8365 

> 65 dB(C) 18248 

 
Op basis van deze geluidcontouren kan het volgende worden geconstateerd: 
§ De eerstelijnsbebouwing bevat circa 53 woningen met een gevelbelasting van 90 dB(C). 
§ Binnen de 75 dB(C)-contour bevinden zich circa 2154 woningen. 
§  De reikwijdte van evenementen is meer dan 2 km. 
 

Geluidruimte maximale invulling 
Op basis van het geluidniveau per vierkante meter is berekend hoeveel vierkante meter van de 
evenementenlocatie gebruikt kan worden tot maximaal 90 dB(C) op de gevels van de woningen 
is bereikt. Het geluidniveau dat daarbij is gehanteerd is 85 dB(A) / 100 dB(C) per m2. 
 

  
Figuur 5.6.6 Figuur oppervlak maximale invulling locatie en begrensd 

 
Op basis van deze invulling kan worden geconstateerd dat circa 4983 m2 van de in totaal 
7282 m2 kan worden gebruikt tot een maximale gevelbelasting van 90 dB(C) is bereikt.  
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Realistische invulling 
Op basis van een podiumopstelling met een FoH-gebied voor circa 500 personen is de 
geluidbelasting op de gevels berekend van de evenementenlocatie. In de basis is uitgegaan van 
muziek met relatief veel bas en geluidniveaus van 95 – 100 dB(A) en 110 – 115 dB(C) binnen de 
area voor het podium. In onderstaande figuur zijn de berekende geluidbelastingen weergeven.  
 

 
Figuur 5.6.7 Voorbeeld optredende geluidbelastingen podiumopstelling richting zuiden 

 

 
Figuur 5.6.8 Voorbeeld optredende geluidbelastingen podiumopstelling richting noordwesten 

 
Bij deze podiumopstelling is de hoogst berekende geluidbelasting 76 dB(A) / 95 dB(C) op de 
gevels van de woningen. Het verschil tussen dB(C) en dB(A) is 19 dB. 
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Bijzonderheden 
§ Het gedeelte van de evenementenlocatie boven de sportschool mag niet te zwaar worden 

belast in verband met de constructie. 
§ …  
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Beoordeling geschiktheid Noorderkade 
In onderstaande tabel is een samenvatting weergegeven van de puntentelling waarmee de 
geschiktheid van de locatie is bepaald voor evenementen met een geluidbelasting tot 90 dB(C).  
 

Tabel 5.6.3  Puntentelling voor geschiktheid als evenementenlocatie 

Relevant onderdeel Punten 

Basispunten 0 

Maximum aantal woningen tot 90 dB(C): 

<45 woningen: 120 0 

45 - 55 woningen: 90 90 

55 - 65 woningen: 60 0 

65 - 75 woningen: 30 0 

> 75 woningen: 0 0 

Aantal woningen in klasse geluidwering gevel: 

Klasse I: 60 0 

Klasse II: 45 45 

Klasse III: 30 30 

Klasse IV: 15 0 

Klasse V: 0 0 

Maximum aantal woningen binnen 75dB(C): 

<130 woningen: 120 0 

130 - 190 woningen: 60 0 

>190 woningen: 0 0 

Maximaal oppervlak 65 dB(C) contour: 

< 0,4 km2: 90 0 

0,4 - 0,6 km2: 45 0 

> 0,6 km2: 0 0 

Geluidruimte bij maximale invulling: 

> 1400 m2: 200 200 

800 – 1400 m2: 150 0 

500 – 800 m2: 75 0 

< 500 m2: 0 0 

Cumulatie meerdere evenementenlocaties: Elke overlap: -10 -50 

Geluidbelasting >90 dB(C) op andere 
gebouwen: 

Kantoorfunctie: -10 0 

Logiesfunctie: -20 0 

Totaal resterend 315 

 
Op basis van deze puntentelling wordt de locatie ingedeeld in: Klasse III – redelijk geschikt. 
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Conclusie Noorderkade 
 
Op basis van het onderzoek en de beoordelingsmethodiek wordt het volgende geadviseerd: 
 
§ Met een geluidbelasting tot 90 dB(C) is er op de locatie heel weinig beschikbare geluidruimte. 

Er is ruimte voor een erg klein FoH-systeem, met de volgende opmerkingen: 
o Inclusief toepassing van BBT is versterkte muziek mogelijk met relatief weinig bas en 

beperkte geluidniveaus van 90 – 95 dB(A) en 105 – 110 dB(C) binnen een area voor 
circa 500 personen. 

o Er kan geen muziek met relatief veel bas worden weergegeven. 
 
§ De meest ideale podiumrichting is richting het zuidwesten. 

 
§ Rekening houdend met de invloed op de omgeving van evenementen met een geluidbelasting 

tot 90 dB(C), worden volgens de beoordelingssystematiek 315 punten toegekend aan de 
geschiktheid van de evenementenlocatie. Dit resulteert in klasse Klasse III – redelijk geschikt. 

 

5.7 Overzicht beoordeling locaties 
 

Tabel 5.7.1 Overzicht kwalificatie van de zes locaties 

Evenementenlocatie 
Beoordeling 

Punten Klasse Kwalificatie 

1 Waagplein 285 IV Minder geschikt 

2 Platte Stenenbrug 250 V Minst geschikt 

3 Paardenmarkt 370 II Geschikt 

4 Canadaplein 265 IV Minder geschikt 

5 Hofplein 310 III Redelijk geschikt 

6 Noorderkade 315 III Redelijk geschikt 
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5.8 Overlap locaties 
Op basis van een volledige invulling van de geluidruimte van maximaal 90 dB(C) op de gevels 
van de woningen zijn de geluidcontouren berekend.  
 
De 75 dB(C) geluidcontouren van alle evenementenlocaties zijn weergegeven in de 
onderstaande figuur. In de daarop volgende figuren zijn relevante details van overlappende 
evenementenlocaties weergegeven. 
 

 

 

Figuur 5.8.1 Geluidcontouren van alle evenementenlocaties 

 
Uit bovenstaande figuur blijkt dat zowel binnen de 80 dB(C) als de 75 dB(C) contour overlapping 
plaatsvind. Overlapping vindt voornamelijk plaats binnen de 75 dB(C)-contour van de 
Noorderkade. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt op basis van de onderzoeksresultaten een aantal aanbevelingen gedaan 
voor het geluidbeleid bij evenementen binnen het centrumgebied van Alkmaar. Daarbij is een 
onderscheid gemaakt tussen generieke en locatiegebonden aanbevelingen.  
 

6.1 Generieke aanbevelingen 

 1 Categorieën  
In de binnenstad van Alkmaar worden verschillende soorten evenementen georganiseerd. Er is 
behoefte aan een categorisering van de evenementen zodat men weet ‘waar het eigenlijk over 
gaat’. 
 
Wij adviseren de evenementen te verdelen in een aantal categorieën met bijhorende 
geluidniveaus, waarbij wordt uitgegaan van een realistisch maar ook zo laag mogelijk 
geluidniveau in het publieksveld. Het geluidvermogen (hoe hard de bron/speakers staan) is 
afhankelijk van de omvang van het evenement. Hoe groter het publieksveld, hoe meer vermogen 
nodig is.  
 

Tabel 6.1 Mogelijke indeling evenementen binnenstad Alkmaar 

Categorie Omschrijving1 
Geluidniveau 
publieksveld3 

dB(A) dB(C) 

I 

Dansfeesten en/of concerten met relatief veel bas. 
Dit zijn evenementen die passen binnen de beperkte stedelijke ruimte en 
waarbij rekening gehouden wordt met de bewoners van de stad. 
 
Voorbeelden van mogelijke evenementen: 
§ Dansfeesten en/of concerten met luide muziek en relatief veel bas 
§ Groot cultureel evenement met luide muziek 
§ Live-uitzending van een landelijke televisieomroep 
 

96 - 98 108-110 

II 

Feesten en concerten met relatief weinig bas. 
Dit kunnen culturele- of sport evenementen zijn waarbij muziek een 
belangrijke rol speelt. 
 
Voorbeelden van mogelijke evenementen: 
§ Cultureel evenement met muziek 
§ Hardloopevenement met muziek 
§ Foodtruckfestival met muziek 

90 - 95 97 - 103 

III 

Evenementen waarbij muziek niet het hoofddoel is, relatief weinig bas.  
Voorbeelden van mogelijke evenementen: 
§ Cultureel evenement met achtergrondmuziek 
§ Sportevenement met achtergrondmuziek 
§ Kermis met achtergrondmuziek of enige afstand tot woningen 
§ Foodtruckfestival met achtergrondmuziek 

85 - 90 95 - 100 

IV 
Evenementen zonder muziek of met zeer zachte achtergrondmuziek. 
Voorbeelden van mogelijke evenementen: beurzen, (kaas)markten en 
overige evenementen eventueel met zachte achtergrondmuziek 

70 - 80 76 - 86 

 
1 Er bestaan evenementen die niet eenduidig in deze verdeling passen 
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2 Het geluidniveau op het publieksveld, waarbij de omvang van het publieksveld verschilt, uitgaande van een 
realistisch maar laag geluidniveau in een stedelijk gebied. 
 
Deze categorisering met bijhorende geluidniveaus geeft de eerste uitgangspunten ten aanzien 
van evenementen voor organisaties en gemeente. De in de tabel opgenomen waarden zijn 
realistische praktijkwaarden en meer geluid produceren dan aangegeven is, is doorgaans niet 
nodig. Significant minder geluid wordt als ‘niet realistisch’ beschouwd. De categorieën worden 
vervolgens ook gebruikt bij het vaststellen van de type evenementen die mogelijk zijn op een 
bepaalde locatie. 
 
NB: In deze tabel kan niet aangegeven worden welke geluidniveaus op de gevels van woningen 
resteren. Dit is immers op elke locatie anders. De link tussen de categorie en de 
geluidbelasting op woningen wordt dan ook gemaakt bij het maatwerk voor de verschillende 
locaties. Zie paragraaf 6.2. 
 

2 Locatie van de geluidnorm 
Geluidnormen in evenementenbeleid hebben als primair doel bewoners in de omgeving te 
beschermen. Om dit te bereiken worden soms naast geluidnormen op de gevels van woningen 
óók geluidnormen gesteld op het evenemententerrein. Dit leidt soms echter tot de situatie dat op 
het terrein een overschrijding wordt geconstateerd, terwijl bij de woningen aan de normen wordt 
voldaan. Deze dualistische normering kan verwarring opleveren en doet geen recht aan de  
inspanningen van organisaties het geluid juist in de omgeving te beperken. 
 
Aanbevolen wordt alleen geluidnormen te stellen op de gevels van omliggende geluidgevoelige 
gebouwen en geen geluidnormen op te nemen op het evenemententerrein (FoH). 
 
Het bovenstaande laat onverlet dat het geluidniveau ter plaatse van het publiek aan een absoluut 
maximum gebonden is, zie aanbeveling 5 Gehoorbescherming. 
 

3 Grenswaarden in dB(A) en dB(C) 
Overlast die ervaren wordt vanwege muziekgeluid spitst zich vrijwel altijd toe op de lage tonen, 
de bassen. Om die reden worden steeds vaker grenswaarden gesteld in dB(C). In Alkmaar wordt 
hier soms ook al mee gewerkt. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat bij muziekevenementen de A-gewogen geluidbelasting op woningen 
feitelijk niet meer relevant is. De overlast ten gevolge van bassen wordt beheerst door de C-
gewogen norm. Als aan de dB(C) norm wordt voldaan, is de belasting in dB(A) altijd lager dan de 
tot nu toe gestelde norm. De combinatie van een dB(A) en dB(C) norm kan verwarring opleveren 
bij omwonenden en handhavers. 
 
Zodoende adviseren wij alleen nog te werken met een C-gewogen geluidnorm: dB(C), op de 
gevels van omliggende geluidgevoelige gebouwen.  
 
Bij niet-muziekevenementen, of evenementen waarbij muziekgeluid slechts zeer beperkt 
aanwezig is, kan het A-gewogen geluidniveau meer maatgevend worden. Echter, ook in dB(C) 
worden de midden en hoge tonen gemeten en meegewogen. Mogelijk blijkt uit een evaluatie dat 
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voor bepaalde evenementen met lage geluidniveaus en heel weinig bas, de dB(C)-norm iets naar 
beneden bijgesteld kan worden. 
 

4 Range van grenswaarden en aantal dagen 
In het huidige evenementenbeleid van Alkmaar wordt 70 dB(A) gehanteerd als maximale 
geluidbelasting bij evenementen. Bij uitzondering zijn geluidniveaus tot 85 dB(A) en 105 dB(C) 
vergunbaar. Op bepaalde locaties worden grenswaarden gesteld op een zekere afstand van de 
bron (zoals 85 dB(A) op 25 meter van het podium). Geregeld wordt tevens een C-gewogen 
geluidnorm opgenomen die 15 dB hoger is dan de dB(A) norm. Deze systematiek is niet 
consistent en geeft ook geen beperking aan het aantal dagen dat bewoners aan een bepaalde 
mate van geluidbelasting blootgesteld kunnen worden.  
 
Zowel landelijk als in Alkmaar wordt een geluidbelasting van 70 tot 75 dB(A) op de gevel min of 
meer gezien als een algemeen aanvaarde ‘standaard’ grenswaarde. Dit op basis van de ‘Nota 
Limburg’ en een gemiddelde gevelwering van 20 tot 25 dB(A). Aanvullend wordt hierbij steeds 
vaker een norm gehanteerd van 85 tot 90 dB(C), op basis van 15 dB verschil tussen het A- en C-
gewogen geluidniveau (alhoewel dit verschil op het evenemententerrein realistisch is, maar bij de 
woningen vaak veel groter is). 
 
Voor een maatschappelijk gedragen normering is het belangrijk aan te sluiten bij de huidige 
geluidnormen die landelijk worden toegepast. Tegelijkertijd dient gekeken te worden naar de 
staande praktijk in Alkmaar en de ambities en wensen van de gemeente om evenementen 
mogelijk te blijven houden in de binnenstad van Alkmaar. In die lijn lijkt een grenswaarde van 90 
dB(C) een goede basisnorm. Bij een aantal evenementen is een hogere geluidbelasting echter 
onvermijdelijk. Gezien de beperkte bewegingsvrijheid in de binnenstad zal voor het beperken van 
geluidhinder met name gestuurd kunnen worden met het aantal dagen dat een bepaalde 
geluidbelasting wordt toegestaan. 
 
Een stringente geluidnorm van bijvoorbeeld 85 dB(C) zoals in het nieuwe evenementenbeleid van 
Amsterdam gehanteerd wordt, zou veel van de evenementen in de binnenstad van Alkmaar 
onmogelijk maken. Dit komt hoofdzakelijk door de zeer geringe afstand tussen de 
evenementenlocaties en de woningen. Overigens wordt opgemerkt dat ook in Amsterdam een 
beperkt aantal keer per jaar een hogere geluidnorm vergund wordt om bijvoorbeeld Koningsdag 
en EuroPride te kunnen blijven organiseren. 
 
Zodoende adviseren wij met een realistische range grenswaarden te werken, waarbij het aantal 
evenementendagen een belangrijke sleutel vormt. Dit aantal is uiteindelijk een bestuurlijke keuze. 
belangrijke sleutel vormt. Dit aantal is uiteindelijk een bestuurlijke keuze. 
 

Tabel 6.2 Voorbeeld range grenswaarden versus aantallen evenementendagen 

Klasse tot 100 dB(C) 1 tot 90 dB(C) 1 tot 80 dB(C) 1 tot 75 dB(C) 1 

I Meest geschikt 4 15 30 - 

II Geschikt 32 122 242 - 

III Redelijk geschikt 2 9 18 - 

IV Minder geschikt 1 6 12 - 

V Minst geschikt 0 3 6 - 
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1 Invallende geluidbelasting op de gevel in dB(C)  
2 Suggestie voor een stedelijk maximum en nader in te vullen per locatie (rekening houdend met 
andere evenementen en/of andere geluidbronnen en/of andere lokale omstandigheden). Hier 
dienen ook de stedelijke uitgangspunten voor maximale eindtijden in betrokken te worden. 
Voor de basisklasse ‘geschikt’ is uitgegaan van 12, overeenkomstig de 12 incidentele 
bedrijfssituaties uit het Actviteitenbesluit (het is in Nederland geaccepteerd dat een bedrijf 
maximaal 12 keer per jaar meer geluid mag maken dan tijdens de reguliere bedrijfssituatie).  
Voor de hoogste categorie lijkt een maximum van 3 verdedigbaar, omdat de gemeente op een 
bepaalde locaties in de stad nu eenmaal een aantal keer een evenement moet kunnen laten 
plaatsvinden met een dergelijk hoge belasting. Op een dag als Koningsdag zou een band of 
een DJ-optreden anders niet meer mogelijk zijn. 

 
In eerste instantie wordt altijd gestreefd naar een zo laag mogelijke geluidbelasting bij elk 
evenement door een zo maximaal mogelijke inzet van geluidreducerende voorzieningen (zie 
aanbeveling 6) en door uit te gaan van het realistische benodigde geluidniveau op het evenement 
op basis van de eerder genoemde categorieën (aanbeveling 1).  
 
Per locatie zal het verschillen hoeveel geluid er bij een bepaald evenement op de gevels van de 
dichtstbij gelegen woningen terecht komt. In die zin zal er eerst gewerkt moeten worden vanuit 
een maximum aantal dagen per jaar met een bepaalde geluidbelasting en niet vanuit en 
bepaalde categorie evenementen. Hierbij geldt: hoe hoger de geluidbelasting, hoe minder 
evenementendagen. Daarna wordt per locatie bekeken welke categorieën evenementen mogelijk 
zijn (zie 8.2).  
 
De hoogte van de geluidbelasting zegt overigens weinig over de omvang van het evenement. Dit 
is afhankelijk van de locatie. Een buurtfeest met een klein bandje op een klein plein, zal al snel 
een geluidbelasting produceren van 90 tot 100 dB(C). Op die locatie is een groot dancefestival 
dus onmogelijk. Op een locatie met een grotere afstand tussen het terrein en de woningen, zoals 
bijvoorbeeld de Noorderkade, zal het geluid bij de woningen tijdens een dancefeest passen 
binnen de range tot 90 dB(C).   
 
Overwogen kan worden evenementen zoals Koningsdag en wellicht andere evenementen die 
van groot maatschappelijk belang geacht worden niet mee te tellen in het aantal 
evenementendagen. Ook voor de kermis zou een separate afweging gemaakt kunnen worden 
omdat deze anders het aantal dagen volledig benut. 
 
Tevens wordt geadviseerd altijd een bestuurlijke afweging open te houden voor het laten 
plaatsvinden van een maatschappelijk belangrijk geacht evenement, waarbij wordt afgeweken 
van de hierboven genoemde grenswaarden en aantallen evenementen. 
 

5 Gehoorbescherming 
Gebleken is dat in Nederlands evenementenbeleid vrijwel geen aandacht wordt geschonken aan 
preventie van gehoorschade bij bezoekers van evenementen. In Nederland is wel het Convenant 
Preventie Gehoorschade Muzieksector van kracht waar veel evenementenorganisaties zich aan 
conformeren. In het convenant is een maximum van 103 dB(A) afgesproken ter plaatse van het 
publiek (de mengtafel). 
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Preventie van gehoorschade, het informeren van bezoekers hierover en het ter beschikking 
stellen van gehoorbescherming is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de organisatie 
die steeds serieuzer opgepakt wordt. Desalniettemin kan de gemeente hier ook een sturende rol 
in nemen. 
 
Zodoende adviseren wij in het gemeentelijke evenementenbeleid op te nemen dat van de 
organisatie wordt verwacht dat zij zich conformeren aan het Convenant Preventie Gehoorschade 
Muzieksector, ook als zij geen lid zijn van een van de brancheorganisaties die het convenant 
mede ondertekend hebben. 
 
Tevens wordt geadviseerd in de uitwerking van deze aanbeveling op te nemen op welke plaats 
het geluidniveau (van maximaal 103 dB(A) FoH over 15 minuten) gemeten moet worden, omdat 
dit in het Convenant niet helder is. In het Convenant staat ‘ter plaatse van de mengtafel’ maar 
deze heeft geen vaste locatie. Een omschrijving als ‘op 25 meter uit het podium’ of een andere 
meetbare positie zou volstaan. Het ‘handhaven’ van deze afspraak is in aanleg geregeld binnen 
het Convenant. Organisaties moeten het geluid controleerbaar meten en registreren. De 
gemeente kan hier desgewenst op toezien. 
 
Opgemerkt wordt dat de hierboven genoemde 103 dB(A) in de binnenstad zelden behaald zal 
worden, omdat anders niet aan de grenswaarden voldaan kan worden. Het Convenant houdt echt 
meer in dan alleen het geluidniveau, zoals voorlichting en het ter beschikking stellen van 
gehoorbeschermingsmiddelen. 
 

6 Maatregelen 
In de praktijk wordt in Alkmaar het treffen van geluidreducerende voorzieningen bij 
muziekevenementen nog niet altijd van organisatoren verlangd. Wij adviseren het begrip de 
‘beste beschikbare techniek’ (BBT) op te nemen in het nieuwe evenementenbeleid, waardoor ook 
rekening gehouden met verdergaande ontwikkelingen van technische voorzieningen. 
 
Om te voorkomen dat de maximaal vergunde ruimte ook altijd maximaal gevuld wordt, dienen 
(professionele) evenementenorganisaties te allen tijde de best beschikbare technieken (BBT) toe 
te passen. Als uit akoestisch onderzoek blijkt dat met een lagere geluidbelasting op de gevels 
gewerkt kan worden, dan wordt de geluidnorm daarop aangepast. 
 
Van deze maatregelen mag verwacht worden dat deze een bepaalde geluidreductie 
bewerkstelligen. Het ligt in de rede hier een differentiatie te maken tussen ‘grote’ professionele 
organisaties en de kleinere festivals en buurtfeesten. Overwogen kan worden een overzicht te 
maken van de maatregelen die mogelijk zijn en verwacht worden en deze jaarlijks bij te werken. 
 

7 Voorschriften reken- en meetmethoden 
Gebleken is dat de meet- en rekenmethodieken voor evenementengeluid niet altijd duidelijk zijn 
voor alle betrokken partijen. (Dit geldt overigens niet alleen voor Alkmaar). Door deze 
onduidelijkheid ontstaat verwarring en rechtsonzekerheid. 
 
Om duidelijkheid te verschaffen voor zowel het opstellen van een akoestisch onderzoek als wel 
voor het meten van geluid bij evenementen dient de Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai (HMRI) als basis te worden aangehouden. Dit is vooralsnog de enige (veel 



 

Rapport | 1815 AG - 10 WO 002-05-12-17 V1.0   pagina 84 van 105 
 

omvattende) handleiding die hiervoor geschikt is. In het beleid en in de vergunningen moet 
worden verwezen naar de HMRI, met onderstaande toevoegingen en afwijkingen: 
 
§ De in de vergunning opgenomen grenswaarde betreft het equivalente (gemiddelde) C-

gewogen geluidniveau: LCeq.  
§ Het equivalente geluidniveau wordt bepaald over een meettijd van 3 minuten*. 
§ Bij het monitoren van het geluidniveau wordt het LCeq continu bepaald met een 

beoordelingstijd van 3 minuten (voortschrijdend LCeq). 
§ De grenswaarde betreft het invallende geluidniveau. Indien gemeten wordt voor een 

reflecterend gebouw, dient de gemeten waarde met 3 dB gecorrigeerd te worden. 
§ Op het gemeten geluidniveau wordt geen toeslag voor muziekgeluid (of impuls- of 

tonaalgeluid) toegepast. 
§ De geluidbelasting wordt bepaald en gemeten op de hoogte van de betreffende woning(en); 
§ Geluidmetingen tijdens het evenement hoeven niet binnen het meteoraam zoals bedoeld in 

de HMRI verricht te worden.  
§ Er wordt geen meteocorrectie toegepast o het gemeten geluidniveau. 
 
* Conform de HMRI zou bij het bepalen van het equivalente geluidniveau van een fluctuerende 
bron (wat muziekgeluid is) dusdanig lang gemeten moeten worden, dat de meettijd geen invloed 
meer heeft op de af te lezen waarde. Bij telkens variërend (muziek)geluid kan dit oneindig lang 
duren. Om enige variatie in het geluid mogelijk te houden, maar tevens rekening te houden met 
omwonenden door al te grote verschillen (lees: pieken) te voorkomen, wordt een meettijd van 3 
minuten geadviseerd. 
 
De voorschriften ten aanzien van het meten en rekenen met evenementengeluid kunnen worden 
uitgewerkt en opgenomen in een Handboek Evenementen (of een Meet- en rekenprotocol) en 
beknopt verwerkt te worden in vergunningsvoorschriften. 
 

8 Klachtenregistratie en –afhandeling 
Een belangrijk onderdeel van hinderbestrijding is de wijze waarop klachten geuit kunnen worden 
en op welke wijze hier vervolgens iets mee gedaan wordt.  
 
Een helder en centraal klachtensysteem met adequate opvolging is het sluitstuk van een effectief 
evenementenbeleid. Daarbij gaat het niet alleen om een juiste registratie van de klacht, maar ook 
om de informatie rondom die klacht. Waar ging deze over? Welke actie wordt vervolgens door 
wie ondernomen? Hoe is de terugkoppeling naar de klager, de organisatie en de gemeente?  
 
Gedacht kan worden aan een applicatie die via een website en app (en telefonisch) benaderbaar 
is. De functionaliteiten moeten eenvoudig en helder van opzet zijn. Het is goed denkbaar dat 
hierin een aantal zaken worden gekoppeld, bijvoorbeeld de meetwaarden van het 
geluidmeetsysteem. Bij een klacht over geluidoverlast kan dan direct een terugkoppeling van het 
geluidniveau gegeven worden.  
 
Wij adviseren een ‘bemand’ loket op te zetten waar de klachten binnenkomen en van waaruit 
direct actie ondernomen kan worden. Dit zou een overheidsloket kunnen zijn, maar evengoed 
een loket dat wordt opgezet door of in samenwerking met de evenementenorganisatoren. 
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Goed bedoelde ideeën voor dergelijke concepten stranden helaas vaak, omdat er te makkelijk 
over gedacht wordt en/of omdat de organisatielast te groot is. Geadviseerd wordt eerst een goed 
systeem te ontwerpen en daarbij organisatoren en bewoners te betrekken.  
 
Daarnaast is het voor bewoners en organisatoren prettig als er een website is waarop alle 
relevante informatie over evenementen in de stad is te vinden. Op of vanuit deze website kunnen 
ook de hierboven genoemde punten worden opgenomen, zoals de categorieën, een 
doorverwijzing naar de locatieprofielen, het centrale klachtensysteem, een rekentool et cetera.  
 

9 Dagen en tijden 
De eindtijden van evenementen zijn in Alkmaar afhankelijk van de aard van het evenement 
(categorie) en van de dag (welke dag van de week). In het Uitvoeringskader Evenementen staat 
dit als volgt beschreven. 
 
Voor geluiddragende evenementen in categorie 1 en 2: 
maandag t/m donderdag tot 22.00 uur 
vrijdag t/m zondag en feestdagen tot 23.30 uur. 
Het evenement zelf kan na deze tijden nog wel “geluidarm” doorlopen tot maximaal 24.00 uur. 
 
Voor geluiddragende evenementen in categorie 3: 
maandag t/m donderdag tot 21.00 uur 
vrijdag t/m zondag en feestdagen tot 22.30 uur. 
Het evenement zelf kan na deze tijden nog wel “geluidarm” doorlopen tot maximaal 24.00 uur. 
 
Dit beleid ten aanzien van de eindtijden houdt reeds rekening met de bescherming van 
omwonenden. Om enerzijds afdoende bescherming te bieden en anderzijds voldoende ruimte 
voor een rendabele exploitatie, kan het volgende overwogen worden: 
 
Evenementen duren in eerste aanleg tot uiterlijk 23.00 uur. Op dagen dat een vrije dag volgt is 
het verdedigbaar dat latere eindtijden worden aangehouden tot 24.00. De mogelijkheden 
eindtijden te verruimen, binnen de stedelijke kaders, is wederom locatieafhankelijk. 
 
Tevens kan gedacht worden aan evenementenvrije dagen of zelfs weekenden. Voor 
omwonenden is het prettig grote evenementen niet in opeenvolgende weekenden te laten 
plaatsvinden. Eventueel kan ook gekozen worden voor evenementvrije weekenden, indien dit 
inpasbaar is. Binnen de stedelijke randvoorwaarden dient dit per locatie beoordeeld te worden. 
 

10 Informatie en communicatie met de buurt 
Tijdige en duidelijke communicatie met de buurtbewoners over een aankomend evenement is 
een belangrijk onderdeel bij het voorkomen van overlast. Per locatie zal beoordeeld moeten 
worden wat de reikwijdte is van de omgeving die betrokken moet worden en op welke wijze. Bij 
het informeren van bewoners adviseren wij in ieder geval de volgende punten mee te nemen: 
 
§ Data en tijden van het evenement, inclusief op- en afbouw 
§ Omschrijving van het type evenement 
§ Datum en tijdstip van de soundcheck 
§ Vergunde geluidbelasting 
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§ Gegevens van de contactpersonen tijdens het evenement 
§ Waar en op welke wijze eventuele klachten geuit kunnen worden 
§ et cetera 
 

11 Overige aandachtspunten 
Overwogen kan worden van de wat grotere / professionelere partijen een akoestisch onderzoek 
of geluidplan te vragen bij de vergunningsaanvraag. Hierdoor wordt vooraf meer inzage 
verkregen in wat men van plan is en of dat eigenlijk wel past binnen de beschikbare 
dagen en geluidruimte.  
 
Aangezien akoestische onderzoeken tijd en geld kosten, zijn wij momenteel bezig te 
onderzoeken of er een eenvoudige rekentool ontwikkeld kan worden waarmee afdoende inzicht 
verkregen wordt, zonder dat diepgaand onderzoek nodig is. De aanvrager zou dit dan zelf 
kunnen doen en de gemeente kan de aanvraag beter beoordelen. Wellicht is het interessant voor 
Alkmaar om mee te denken met dit idee. 
 
In de praktijk blijkt dat het structureel meten, of nog beter monitoren, van het geluid bijdraagt aan 
de beheersing van de geluidbelasting en tevens aan een vermindering van hinderervaring van 
omwonenden. Afhankelijk van de wensen, middelen en organisatorische mogelijkheden, zijn hier 
meerdere opties denkbaar: 
 
1) Meten en handhaven ligt primair bij de gemeente, eventueel uitbesteed aan de 

Omgevingsdienst 
2) Het meten / monitoren van het geluid wordt verlangd van de organisator en de gemeente 

‘rukt alleen uit’ in geval van klachten en handhaving 
3) Een hybridevariant waarbij een samenwerking ontstaat tussen gemeente en organisatoren. 

De organisatie kan dan bijvoorbeeld beschikken over een meetsysteem van de gemeente. 
Alle partijen kijken mee op de meters en grijpen tijdig in als dat nodig blijkt. Bij voortdurende 
overschrijdingen meet en handhaaft het bevoegd gezag met een eigen meter. 
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6.2 Maatwerk locaties 
Voor de zes evenementenlocaties in de binnenstad van Alkmaar kan op basis van het 
locatieonderzoek maatwerk geleverd worden. Daarbij spelen uiteraard veel meer zaken die voor 
een locatie van belang zijn (veiligheid, groen, mobiliteit, parkeren, afval et cetera). 
 
Maatwerk kan worden opgenomen in een locatieprofiel dat onder het geluidbeleid valt. Alle 
algemene regels en voorschriften zijn dus ook op de zes locaties van kracht, met uitzondering 
van het specifieke maatwerk. Het is aan de gemeente zelf dit nader in te vullen en vast te leggen. 
Bij de overwegingen kan het onderzoek en de onderstaande overzichten worden gebruikt.  
 

Tabel 6.3 Overzicht kwalificatie van de zes locaties 

Evenementenlocatie 
Beoordeling 

Punten Klasse Kwalificatie 

1 Waagplein 285 IV Minder geschikt 

2 Platte Stenenbrug 250 V Minst geschikt 

3 Paardenmarkt 370 II Geschikt 

4 Canadaplein 265 IV Minder geschikt 

5 Hofplein 310 III Redelijk geschikt 

6 Noorderkade 315 III Redelijk geschikt 

 
 

Tabel 6.4 Overzicht grenswaarden versus mogelijk aantal evenementendagen per kwalificatie  

Klasse tot 100 dB(C) tot 90 dB(C) tot 80 dB(C) tot 75 dB(C) 

I Meest geschikt 4 15 30 - 

II Geschikt 3 12 24 - 

III Redelijk geschikt 2 9 18 - 

IV Minder geschikt 1 6 12 - 

V Minst geschikt 0 3 6 - 

 
 

Tabel 6.5 Mogelijke invulling dagen en type evenementen Waagplein 

Maximum 
aantal dagen 

Maximale 
gevelbelasting Mogelijke invulling op deze locatie 

1 tot 100 dB(C) 

Evenementen uit categorie I met een geluidniveau van circa 112 dB(C) op 
25 m FoH en redelijk wat lage tonen, bijvoorbeeld: 
§ Dansfeest Koningsnacht 
§ Kampioensfeest AZ 

6 tot 90 dB(C) 
Evenementen uit categorie II, bijvoorbeeld: 
§ Finish wandelplus vierdaagse met muziek 
§ Culinair Plaza met muziek 

12 tot 80 dB(C) 

Evenementen uit categorie III, bijvoorbeeld: 
§ Start wandelplus vierdaagse met achtergrondmuziek 
§ Avondvierdaagse met achtergrondmuziek 
§ Kerstmarkt met niet te luide muziek 

- < 75 dB(C) 
Evenementen uit categorie IV, bijvoorbeeld: 
Beurzen, (kaas)markten en overige evenementen eventueel met zachte 
achtergrondmuziek 
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Tabel 6.6 Mogelijke invulling dagen en type evenementen Platte Stenenbrug 

Maximum 
aantal dagen 

Maximale 
gevelbelasting Mogelijke invulling op deze locatie 

0 tot 100 dB(C) - 

3 tot 90 dB(C) 
Evenementen uit categorie III, bijvoorbeeld: 
§ Licht versterkte of akoestische optredens 

6 tot 80 dB(C) 
Evenementen uit categorie III, bijvoorbeeld: 
§ Cultuur evenement met achtergrondmuziek 
§ Sportevenement met achtergrondmuziek 

- < 75 dB(C) Evenementen uit categorie IV, bijvoorbeeld: 
overige evenementen eventueel met zachte achtergrondmuziek 

 
Tabel 6.7 Mogelijke invulling dagen en type evenementen Paardenmarkt 

Maximum 
aantal dagen 

Maximale 
gevelbelasting Mogelijke invulling op deze locatie 

3 tot 100 dB(C) Evenementen uit categorie I met een geluidniveau van circa 112 dB(C) op 
25 m FoH en redelijk wat lage tonen 

12 tot 90 dB(C) 
Evenementen uit categorie II 
§  

24 tot 80 dB(C) 

Evenementen uit categorie III, bijvoorbeeld: 
§ Foodtruckfestival Alkmaar Smult met achtergrondmuziek 
§ Sportevenement Streetball masters met achtergrondmuziek 
§ Sportevenement Willem Braak met achtergrondmuziek 

- < 75 dB(C) 
Evenementen uit categorie IV, bijvoorbeeld: 
Beurzen, markten en overige evenementen eventueel met zachte 
achtergrondmuziek 

 
Tabel 6.8 Mogelijke invulling dagen en type evenementen Canadaplein 

Maximum 
aantal dagen 

Maximale 
gevelbelasting Mogelijke invulling op deze locatie 

1 tot 100 dB(C) 
Evenementen uit categorie I met een geluidniveau van circa 114 dB(C) op 25 
m FoH en redelijk wat lage tonen, bijvoorbeeld: 
§ Groot cultureel evenement met luide muziek 

6 tot 90 dB(C) 
Evenementen uit categorie II, bijvoorbeeld: 
§ Zomer op het plein 
§ Kuub Festival met muziek 

12 tot 80 dB(C) 
Evenementen uit categorie III, bijvoorbeeld: 
§ Cultureel evenement met achtergrondmuziek 
§ Zomer op het plein 

- < 75 dB(C) Evenementen uit categorie IV, bijvoorbeeld: 
kunstmarkten, platenbeurzen, etc. 

 
Tabel 6.9 Mogelijke invulling dagen en type evenementen Hofplein 

Maximum 
aantal dagen 

Maximale 
gevelbelasting Mogelijke invulling op deze locatie 

2 tot 100 dB(C) Evenementen uit categorie I met een geluidniveau van circa 107 dB(C) op 
25 m FoH en beperkt lage tonen. 

9 tot 90 dB(C) 
Evenementen uit categorie II, bijvoorbeeld: 
§  

18 tot 80 dB(C) 
Evenementen uit categorie III, bijvoorbeeld: 
§ Cultuur evenement met achtergrondmuziek 
§ Sportevenement met achtergrondmuziek 

- < 75 dB(C) 
Evenementen uit categorie IV, bijvoorbeeld: 
Beurzen, markten en overige evenementen eventueel met zachte 
achtergrondmuziek 
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Tabel 6.10 Mogelijke invulling dagen en type evenementen Noorderkade 

Maximum 
aantal dagen 

Maximale 
gevelbelasting Mogelijke invulling op deze locatie 

2 tot 100 dB(C) Evenementen uit categorie I met een geluidniveau van circa 115 dB(C) op 
25 m FoH en relatief veel lage tonen. 

9 tot 90 dB(C) 
Evenementen uit categorie I, bijvoorbeeld: 
§ Sportevenement met muziek 

18 tot 80 dB(C) 

Evenementen uit categorie II, bijvoorbeeld: 
§ Kermis met muziek en enige afstand tot woningen 
§ Cultuur evenement met muziek 
§ Sportevenement met muziek 
§ Foodtruckfestival met muziek 

- < 75 dB(C) Evenementen uit categorie IV, bijvoorbeeld: 
Beurzen, markten en overige evenementen eventueel met achtergrondmuziek 
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6 Bijlage: Toelichting methodiek en berekeningen 

6.1 Geluidwering van de woningen 
Het doel van het onderzoek naar de geluidwering van de gevel is het inzichtelijk maken van de 
kwaliteit van de geluidwering van de woningen rondom een evenemententerrein en het aantal 
woningen dat hiermee gemoeid is.  
 
In het onderzoek is de geluidwering van de gevel van verschillende relevante gevelvarianten 
softwarematig doorberekend. Op basis van de rekenresultaten is een indeling gemaakt in 
verschillende geluidweringsklassen. Vervolgens is per locatie het aantal woningen per klasse 
vastgesteld dat zich in de eerstelijns bebouwing rondom het terrein bevindt. De methodiek die 
hiervoor is gehanteerd wordt hieronder toegelicht.   
 

6.1.1 Rekenmethodiek geluidwering van de gevel 

Software & Rekenmethode 
De geluidwering van de gevels is berekend conform praktijkrichtlijn NPR 5272, hierbij is 
gebruikgemaakt van het rekenprogramma BOA van DirActivity. 
 
Volgens de praktijkrichtlijn wordt de uitwendige scheidingsconstructie van een ruimte beschouwd. 
Dit zijn alle buitenoppervlakken zoals de voorgevel, zijgevel en het dakvlak. Elk buitenoppervlak 
is opgedeeld in elementen, zoals bijvoorbeeld gevelconstructies, glas, borstwering en 
ventilatievoorzieningen. Deze elementen zijn samengesteld, waardoor er rekening moet worden 
gehouden met naad- en kierafdichtingen tussen bijvoorbeeld gevelmateriaal en kozijn, tussen 
vaste en draaiende delen en tussen bijvoorbeeld glas en kozijn. Van elk van de afzonderlijke 
elementen wordt de transmissie per octaafband berekend om vervolgens de totale geluidwering 
van de gevel te berekenen. De bouwkundige uitgangspunten en bijhorende isolatiewaarden 
worden verderop toegelicht. 
 
Bij openingen zoals roosters of suskasten zijn geen correcties toegepast voor de invloed van de 
invalsrichting van geluid en voor reflecties.  

Geluidspectrum 
Voor het berekenen van de geluidwering van de gevel (GA;k-waarde) wordt normaliter gebruik 
gemaakt van het A-gewogen spectrum voor wegverkeer of A-gewogen spectrum voor railverkeer. 
De berekeningen voor het A-gewogen spectrum van wegverkeerslawaai worden zoals 
gebruikelijk uitgevoerd over het frequentiegebied van de middenfrequenties 125 Hz tot en met 
2000 Hz. In muziek zitten echter veel meer lage (en hoge) tonen, waardoor ook de 63 Hz en 
4000 Hz relevant zijn. Voor het berekenen van de geluidwering voor muziek met relatief veel bas 
in zowel dB(A) en dB(C) zijn de spectra in onderstaande tabel gehanteerd. Als referentie is 
tevens de A-gewogen geluidwering voor wegverkeer meegenomen in de berekeningen.  
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Tabel 4.1.1  Herleidingswaarden (Ki) voor verschillende soorten geluid 

Omschrijving 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

A-gewogen spectrum van 
muziek met relatief veel bas -12 -8 -7 -7 -8 -9 -10 

C-gewogen spectrum van 
muziek met relatief veel bas -1 -7 -13 -19 -23 -25 -27 

A-gewogen spectrum van 
wegverkeerslawaai - -14 -10 -6 -5 -7 - 

 

6.1.2 Bouwkundige uitgangspunten 
Om de geluidwering van woningen te onderzoeken zijn tien gevelvarianten beschouwd. Deze tien 
varianten zijn opgebouwd met oplopend betere geluidwerende eigenschappen. Onderstaand 
worden de bouwkundige uitgangspunten omschreven welke de basis vormen voor en een 
onderscheid maken tussen de verschillende varianten.  

Scheidingsconstructie 
Onderscheid wordt gemaakt tussen steenachtige scheidingsconstructies met veel massa en 
lichte scheidingsconstructies met weinig massa.  
 
Voorbeelden van steenachtige scheidingsconstructies: 
§ Massieve steenachtige gevels of daken 
§ Gevels met een steenachtige spouwmuur 
§ Gevels met aan de binnenzijde een houtskeletbouw(hsb)-wand en aan de buitenzijde 

metselwerk 
§ Gevels met aan de binnenzijde een steenachtige draagmuur en aan de buitenzijde 

gevelbeplating (Trespa, hout, metaal, enz.) 
 
Voorbeelden van lichte scheidingsconstructies: 
§ Gevels met een hsb-wand en gevelbeplating (Trespa, hout, metaal, enz.) 
§ Dakconstructies 
§ Vliesgevels of kozijnen waarbij delen zijn voorzien van beplating i.p.v. glas 
 
Uitgegaan wordt dat een lichte scheidingsconstructie in ieder geval geen slechtere geluidwering 
heeft dan het aanwezige glas. 

Glassoort 
Onderscheid wordt gemaakt tussen 4 soorten glas: 
§ Enkel glas 
§ Dubbel glas (oud) 
§ Dubbel glas (nieuw) 
§ Akoestisch glas 
 
Voorbeelden waarin enkel glas vaak is toegepast: 
§ Oude (grachten)panden met kleine ruitjes in de gevel 
§ Jaren ‘20-30 woningen met naar boven te schuiven ramen 
§ Glas-in-lood 
§ Gerenoveerde oude (rijks)monumenten met renovatieglas (enkel) 
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In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen ‘oud’ dubbel glas en ‘nieuw’ dubbel glas.  
 
Voorbeelden van ‘oud’ dubbel glas: 
§ Het eerste dubbel glas werd toegepast vanaf de jaren 70. Tot 1995 werd dubbelglas ook wel 

Thermopane genoemd. Dit glas heeft een luchtspouw tot 12 mm. In het onderzoek en bij de 
beoordeling van woningen worden woningen van voor 1990-1995 met originele kozijnen 
beschouwd als woningen met ‘oud’ dubbel glas. Deze ramen zijn herkenbaar door 
bijvoorbeeld het gebruik van opdeklatten. 

§ In diezelfde periode van de jaren ’70 tot de jaren ‘90 werden ook vaak dubbele schuiframen 
toegepast. Dit zijn twee schuiframen met enkelglas die achter elkaar zijn geplaatst met 
daartussen een ruimte van circa 40 tot 200 mm. 

§ Ramen met enkel glas (en ook glas-in-lood) voorzien van voorzetramen worden in dit 
onderzoek beoordeeld als ‘oud’ dubbel glas, tenzij sprake is van een voor geluid gesaneerde 
woning langs een drukke weg of spoor. 

 
Voorbeelden van ‘nieuw’ dubbel glas: 
§ Vanaf 1995 werd HR, HR+ en HR++ glas geïntroduceerd en kwamen er meer soorten glas op 

de markt. Aangenomen wordt dat vanaf deze periode de prestaties niet alleen thermisch maar 
ook akoestisch beter zijn geworden. In het onderzoek en bij de beoordeling van woningen 
worden woningen van na 1990-1995 beschouwd als woningen met ‘nieuw’ dubbel glas. 

§ Glas in kozijnen die duidelijk recent vernieuwd / gerenoveerd zijn. 
 
Voorbeelden waarin akoestisch glas wordt toegepast: 
§ Woningen waarbij een hoge geluidbelasting op de gevel aanwezig is. Dit kan zijn langs 

(drukke) verkeerswegen, spoorwegen of bijvoorbeeld op drukke locaties. In het onderzoek en 
bij de beoordeling van woningen worden nieuwbouwwoningen met een geluidbelasting van 
meer dan 60 dB beoordeeld als woningen met akoestisch glas. Deze woningen zijn voorzien 
van minstens dubbele kierdichting en een suskast of balansventilatie. 

 

Ventilatievoorzieningen 
In het rekenmodel wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende ventilatiemethoden:  
 
§ Natuurlijke ventilatie middels een standaard ventilatierooster of klepraam: aangehouden wordt 

een opening van 224 cm2 op basis van 14 dm3/s. 
§ Suskast: toegepast is een suskast in de gevel met een ventilatiecapaciteit van 14 dm3/s.  
§ Balansventilatie: mechanische ventilatie niet door de gevel. 
 
Voor een toelichting van de gehanteerde ventilatiecapaciteit, zie uitgangspunten gebouw en 
ruimte eigenschappen.   
 

Kierterm 
De kierterm is een gemiddelde waarde voor de gehele betreffende gevel, gebaseerd op de 
verschillende aanwezige naden en kieren. Dit zijn onder andere de kieren en naden tussen 
gevelconstructie en kozijn, tussen kozijnprofielen onderling (bij te openen delen) en tussen kozijn 
en glas. De kierterm wordt toegepast als algemene term over de gehele gevel op basis van het 
aantal vierkante meters.  
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De volgende kiertermen worden onderscheiden en toegepast in het rekenmodel: 
§ KT30: Geen voorzieningen ten behoeve van kier- en naaddichting; 
§ KT35: Enkele kierdichting; 
§ KT40: Dubbele kierdichting en verbeterde naaddichting; 
§ KT45: Speciale dubbele kierdichting, blijvend goede naaddichting en 2 of 3-punts sluiting. 

Geluidisolatiewaarden 
In onderstaande zijn de geluidisolatiewaarden weergegeven van de in het rekenmodel 
toegepaste materialen. 
 

Tabel 4.1.2  Geluidisolatiewaarden 

Omschrijving RC,muziek  
[dB] 

RA,muziek  
[dB] 

RA,weg  
[dB] 

R in dB bij frequentie in Hz * 

63 125 250 500 1k 2k 4k 

Lichte scheidingsconstructie  15,5 23,0 30,3 15,0 18,0 27,0 35,0 41,0 44,0 44,0 

Steenachtige 
scheidingsconstructie 31,6 39,2 44,6 31,0 36,0 40,0 44,0 49,0 53,0 53,0 

Enkel glas 12,6 20,1 25,2 12,0 17,0 21,0 25,0 28,0 31,0 31,0 

Dubbel glas (oud) 16,7 22,3 26,3 16,3 19,9 19,5 26,3 33,9 33,7 37,7 

Dubbel glas (nieuw) 20,2 24,3 28,3 20,2 20,9 21,4 29,5 36,3 34,1 35,1 

Akoestisch glas 26,0 29,5 34,0 26,9 23,8 28,7 37,1 39,8 40,5 46,7 

Natuurlijke ventilatie (open gat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Suskast 40,6* 39,2* 40,8* 42,8 38,2 35,5 38,6 44,0 49,1 49,1 

* Voor een suskast wordt geen R-waarde maar een Dn,e-waarde gehanteerd. 

6.1.3 Berekeningen en rekenresultaten 

Varianten 
Voor de berekeningen zijn verschillende varianten opgesteld. In de basis zijn er varianten met 
een steenachtige scheidingsconstructie en varianten met een lichte scheidingsconstructie. Met 
deze scheidingsconstructies zijn er varianten opgesteld met in toenemende kwaliteit 
verschillende glastypes, ventilatievoorzieningen en kiertermen. Een overzicht is weergegeven in 
onderstaande tabel. 
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Tabel 4.1.3  Berekende varianten 

Scheidingsconstructie Glastype Ventilatie Kierterm 

Steenachtige 
scheidingsconstructie 

Enkel (oud) Natuurlijk Matig – KT30 

Dubbel (oud) Natuurlijk Redelijk – KT35 

Dubbel (nieuw) Natuurlijk Goed – KT40 

Dubbel (nieuw) Suskast Uitstekend – KT45 

Akoestisch Balansventilatie Uitstekend – KT45 

Lichte 
scheidingsconstructie 

Enkel (oud) Natuurlijk Matig – KT30 

Dubbel (oud) Natuurlijk Redelijk – KT35 

Dubbel (nieuw) Natuurlijk Goed – KT40 

Dubbel (nieuw) Suskast Uitstekend – KT45 

Akoestisch Balansventilatie Uitstekend – KT45 

 
De geluidwering van de gevel is berekend met glaspercentages van 0%, 20%, 40%, 60%, 80% 
en 100%. Tussenliggende waarden kunnen worden verkregen door te interpoleren.  
 

Ruimte eigenschappen 
In de basis is uitgegaan van een referentieruimte met een vloeroppervlak van 12 m2, een hoogte 
van 2,5 meter en een gemiddelde nagalmtijd van T = 0,5 seconden (gelijk aan de 
referentienagalmtijd voor woningen). Voor deze referentieruimte is gerekend met een 
bruto geveloppervlak van 10 m2, wat overeen met een diepte van 3 m1 van de vertrekken 
achter de gevel.  
 
In de praktijk zullen vertrekken in meer of minder mate afwijken van de referentieruimte. Bij 
hogere vertrekken wordt het geveloppervlak groter, maar omdat het achterliggende ruimtevolume 
daarmee ook toeneemt blijft de gemiddelde geluidwering van de gevel vrijwel gelijk.  

 
De gehanteerde ventilatiecapaciteit van ventilatievoorzieningen in de gevel is 14 dm3/s. 
Hiermee wordt voldaan aan de nieuwbouw ventilatie-eisen uit het bouwbesluit van 0,9 dm3/s 
per m2 verblijfsgebied. 

Rekenresultaten 
Op basis van de varianten zoals beschreven in voorgaande paragraaf is de geluidwering van de 
gevel berekend voor het spectrum dB(C), dB(A) en dB(A) wegverkeer. De resultaten zijn 
weergegeven in onderstaande tabellen en navolgende grafieken. 
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Tabel 4.1.4  Luchtgeluidisolatie van gevels met een steenachtige constructie  

Geluidwering - Steenachtige scheidingsconstructie - (dB(C) / dB(A) / dB(A) wegverkeer 

Glas-
percentage 

Enkel glas, 
natuurlijke 
ventilatie. 

Dubbel glas 
(oud), 

natuurlijke 
ventilatie 

Dubbel glas 
(nieuw), 

natuurlijke 
ventilatie 

Dubbel glas 
(nieuw), 

suskast/balans-
ventilatie 

Akoestische 
beglazing, 

balansventilatie 

0 % 21 / 22 / 22 22 / 23 / 23 22 / 23 / 24 28 / 32 / 34 28 / 35 / 39 

20 % 15 / 20 / 21 18 / 21 / 23 20 / 22 / 23 23 / 27 / 30 27 / 32 / 36 

40 % 13 / 18 / 21 16 / 20 / 22 19 / 21 / 23 21 / 25 / 28 25 / 30 / 34 

60 % 11 / 17 / 20 15 / 18 / 21 18 / 20 / 22 19 / 22 / 27 24 / 27 / 32 

80 % 10 / 17 / 20 14 / 18 / 21 17 / 20 / 22 18 / 22 / 26 24 / 27 / 31 

100 % 9 / 16 / 19 13 / 18 / 20 16 / 19 / 21 17 / 21 / 25 23 / 26 / 31 

 
 

Tabel 4.1.5  Luchtgeluidisolatie van gevels met een lichte constructie  

Geluidwering - Lichte scheidingsconstructie - (dB(C) / dB(A) / dB(A) wegverkeer 

Glas-
percentage 

Enkel glas, 
natuurlijke 
ventilatie. 

Dubbel glas 
(oud), 

natuurlijke 
ventilatie 

Dubbel glas 
(nieuw), 

natuurlijke 
ventilatie 

Dubbel glas 
(nieuw), 

suskast/balans-
ventilatie 

Akoestische 
beglazing, 

balansventilatie 

0 % 15 / 18 / 21 13 / 18 / 22 16 / 18 / 22 17 / 20 / 27 23 / 20 / 21 

20 % 13 / 17 / 21 13 / 18 / 22 16 / 19 / 23 17 / 20 / 27 23 / 21 / 31 

40 % 12 / 17 / 20 13 / 18 / 22 16 / 19 / 22 17 / 20 / 27 23 / 22 / 31 

60 % 11 / 17 / 20 13 / 18 / 21 16 / 19 / 22 17 / 21 / 26 23 / 23 / 31 

80 % 10 / 16 / 20 13 / 18 / 21 16 / 19 / 22 17 / 21 / 25 23 / 24 / 31 

100 % 9 / 16 / 19 13 / 18 / 20 16 / 19 / 21 17 / 21 / 25 23 / 26 / 31 
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   Figuur 4.1.1 C-gewogen luchtgeluidisolatie voor muziek met relatief veel bas 

 

 
   Figuur 4.1.2 A-gewogen luchtgeluidisolatie voor muziek met relatief veel bas 
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i.c.m. lichte scheidingsconstructie i.p.v. 
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dubbel glas (oud) en natuurlijke ventilatie  
in steenachtige scheidingsconstructie

i.c.m. lichte scheidingsconstructie i.p.v. 
steenachtig

enkel glas en natuurlijke ventilatie in 
steenachtige scheidingsconstructie

i.c.m. lichte scheidingsconstructie i.p.v. 
steenachtig
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enkel glas en natuurlijke ventilatie in 
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i.c.m. lichte scheidingsconstructie i.p.v. 
steenachtig
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   Figuur 4.1.3 A-gewogen luchtgeluidisolatie voor wegverkeer 

 

6.1.4 Indeling in klassen 
Op basis van de berekende geluidwering voor muziek met relatief veel bas in dB(C), is een 
indeling gemaakt in klassen. Woningen in de eerstelijnsbebouwing zullen op basis van 
verschillende criteria worden ingedeeld in deze klassen. Op deze manier is het mogelijk om 
inzichtelijk te maken welke en hoeveel woningen een slechte en welke en hoeveel een goede 
geluidwering gevel hebben.  
 
De klassen zijn onderverdeeld in stappen van 3 dB. Waarbij woningen met klasse V de laagste 
C-gewogen geluidwering hebben en de woningen met klasse I de hoogste C-gewogen 
geluidwering hebben. Onderstaand zijn de verschillende klassen weergegeven: 
 
§ Klasse I:  < 13 dB 
§ Klasse II:  13 – 16 dB 
§ Klasse III:  16 – 19 dB 
§ Klasse IV:  19 – 22 dB 
§ Klasse V:  > 22 dB 
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   Figuur 4.1.4 C-gewogen luchtgeluidisolatie voor muziek met relatief veel bas 

 

Diversiteit binnen het bouwblok 
Vooral in het centrum kan er een grote diversiteit aan bouwkundige constructies zijn binnen een 
bouwblok. In dat geval wordt een klasse toegekend welke een zo goed mogelijk gemiddelde 
weergeeft van het gehele bouwblok. Onderstaand worden twee voorbeelden gegeven van de 
toekenning van klassen. 
 
Indien 60 % van de woningen valt in klasse V en 40 % in klasse III, dan wordt het bouwblok 
toegekend als klasse IV.    
 
Indien 30 % van de woningen valt in klasse V, 50 % valt in klasse IV en 20 % in klasse II of 
klasse III, dan wordt het bouwblok toegekend als klasse IV. 
 

Woonboten 
Woonboten hebben over het algemeen lichte paneelconstructies en lichte dakconstructies.  
Woonboten zijn daarom standaard in klasse V ingedeeld. 
 

6.1.5 Bepaling aantal woningen 
Voor de eerstelijnsbebouwing is het aantal woningen in kaart gebracht. Dit is gedaan aan de 
hand van BAG, Google Streetview en locatiebezoeken. Ook is voor verschillende locaties 
gezocht naar projectinformatie van architecten en/of ontwikkelaars.  
 

I 

II 
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Appartementen 
Indien een appartementencomplex van de eerstelijnsbebouwing appartementen heeft aan slechts 
één zijde van het gebouw (bijvoorbeeld een galerijflat), dan is het totaal aantal woningen uit BAG 
aangehouden bij het bepalen van het aantal woningen.    
 
Indien een appartementencomplex van de eerstelijnsbebouwing appartementen heeft aan twee 
zijden van het gebouw (bijvoorbeeld een corridor ontsluiting met aan twee zijden appartementen), 
dan is de helft van het totaal aantal woningen uit BAG aangehouden bij het bepalen van het 
aantal woningen. 
 
Indien een appartementencomplex van de eerstelijnsbebouwing appartementen heeft aan vier 
zijden van het gebouw (bijvoorbeeld een centrale ontsluiting met rondom appartementen), dan is 
de helft van het totaal aantal woningen uit BAG aangehouden bij het bepalen van het aantal 
woningen indien circa twee van de vier gevels geluidbelast zijn. Een kwart van het totaal aantal 
woningen uit BAG is aangehouden indien één van de vier gevels geluid belast is. 
 

Eengezinswoningen 
Indien rijtjeswoningen dwars staan op de evenementenlocatie worden de eerste woningen van 
het rijtje meegenomen in de bepaling van het aantal woningen. Bij een relatief grote afstand 
tussen de woningen en de evenementenlocatie worden er meer woningen meegenomen in de 
telling (maximaal de helft van het aantal woningen in de rij). Bij een relatief kleine afstand tussen 
de woningen en de evenementenlocatie worden er minder woningen meegenomen in de telling 
(de eerste drie tot 6 woningen van de rij) 
 

6.2 Geluidoverdracht naar de omgeving 
Om de geluidbelasting in de omgeving te prognosticeren is het ‘Concept Meet- en rekenprotocol 
Evenementengeluid in de stad, 2017 gemeente Amsterdam’ gehanteerd. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai (HMRI 1999). Hierbij is gebruik gemaakt van het rekenprogramma GeoMilieu 
V4.21 van DGMR.  
 
Hieronder worden de berekeningen van de mogelijke en maximale invulling nader toegelicht. 
Verder worden de gehanteerde parameters in het overdrachtsmodel gepresenteerd. 
 

6.2.1 Berekeningen van een mogelijke invulling 
Op basis van een geluidruimte van maximaal 90 dB(C) op de gevels van de woningen (en indien 
relevant 75 dB(C)), is de maximale grootte van het FoH-systeem berekend bij een optimale 
podiumopstelling en inclusief toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT). In de basis is 
uitgegaan van muziek met relatief veel bas en geluidniveaus van 95 – 100 dB(A) en 110 – 
115 dB(C) binnen de area voor het podium. 
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Toelichting FoH-systeem 
De term FoH (Front Of House) doelt op het deel van het geluidsysteem dat op het publiek gericht 
is. Met een goed ontworpen FoH-systeem volgens BBT kan het geluid zeer gericht op het publiek 
worden geprojecteerd, waarbij in andere richtingen zo min mogelijk geluid wordt geprojecteerd. 
De richtwerking is sterk afhankelijk van de eigenschappen en opstelling van het FoH-systeem en 
de instellingen daarvan. 
 
Een veel toegepaste opstelling bestaat uit top line-array hoofdluidsprekers in een L+R (links en 
rechts) of L+C+R (links, midden en rechts) configuratie en een sub-array. Deze kunnen gevlogen 
(hangend) of gestackt (gestapeld) zijn. Bij zeer grote podia kunnen delay luidsprekers worden 
opgesteld zodat het geluid ook achterin goed hoorbaar is. Verder kunnen veel lichter 
gedimensioneerde In of Out Fills worden toegepast voor het publieksveld vlak voor het podium of 
naast het podium, echter deze zijn in dit onderzoek vanwege hun voornamelijk hoogfrequente 
karakter buiten beschouwing gelaten.   
 
In dit onderzoek is uitgegaan van een klein, middelgroot en groot FoH-systeem, die verderop in 
deze paragraaf nader worden toegelicht. 

Algemene toelichting modellering 
Ter modellering van de luidsprekeropstelling van de FoH-systemen zijn in het centrum van de 
verschillende onderdelen (tops / subs / delay luidsprekers) 8 puntbronnen gemodelleerd met elk 
een openingshoek van 45° en in 8 verschillende richtingen rondom (voor, rechtsvoor, rechts, enz. 
…), waarbij de voorzijde is georiënteerd richting het publiek.  
 
Hieronder worden de ingevoerde bronsterktes (LW) en reducties inclusief BBT gegeven voor de 
verschillende FoH-systemen. Hierbij vertegenwoordigt de bronsterkte de geluidafstraling richting 
het publiek. De reducties komen overeen met de uitstralingskarakteristieken van de betreffende 
luidspreker onderdelen. Voor de geluiduitstraling naar de omgeving zal de immisierelevante 
bronsterktes LWr moeten worden verlaagd met de reductie van het FoH-systeem in die 
specifieke richting. 
 

Klein FoH-systeem 
Voor een klein FoH-systeem is uitgegaan van een gestackte luidsprekeropstelling in een L+R 
configuratie. Een dergelijk systeem is geschikt voor een area met circa 500 tot 1.000 personen. 
 
Er is een hoogte van de bronnen aangehouden van 1,5 meter voor de subs en 2,5 meter voor 
de tops.  
 
In de onderstaande tabellen zijn de ingevoerde bronsterktes (LW) en reducties inclusief BBT 
weergegeven.  
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Tabel 4.2.1  Aangehouden bronsterktes (Lw) 

FoH-systeem FoH-gebied / area 
Lw subs 
[dB(C)] Lw tops [dB(C)] 

63Hz 125Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Klein FoH-
systeem 

250 m2 / 500 personen 138 133 133 130 124 120 118 116 

500 m2 / 1000 personen 141 136 136 133 127 123 121 119 

 
Tabel 4.2.2  Aangehouden reducties 

FoH-systeem Richting 
Reductie 
subs [dB] Reductie tops [dB] 

63Hz 125Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Klein FoH-
systeem, 
inclusief BBT 

Voorzijde (richting publiek) 2 2 1 3 5 6 7 7 

Links- en rechtsvoor   5 4 1 6 9 11 11 11 

Links en rechts 7 5 2 13 20 21 21 21 

Links- en rechtsachter 12 10 3 14 22 25 25 25 

Achter 12 10 3 12 20 25 25 25 

 

Middelgroot FoH-systeem 
Voor een middelgroot FoH-systeem is uitgegaan van gevlogen line-arrays (tops) in een L+R 
configuratie en een gestackte sub-array. Een dergelijk systeem is geschikt voor een area met 
circa 2.000 tot 5.000 personen. 
 
Er is een hoogte van de bronnen aangehouden van 1,5 meter voor de subs en 6,0 meter voor 
de tops.  
 
In de onderstaande tabellen zijn de ingevoerde bronsterktes (LW) en reducties inclusief BBT 
weergegeven.  
 

Tabel 4.2.3  Aangehouden bronsterktes (Lw) 

FoH-systeem FoH-gebied / area 
Lw subs 
[dB(C)] Lw tops [dB(C)] 

63Hz 125Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Middelgroot 
FoH-systeem 

1000 m2 / 2000 personen 144 139 139 136 130 126 124 122 

2500 m2 / 5000 personen 148 143 143 140 134 130 128 126 
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Tabel 4.2.4  Aangehouden reducties 

FoH-systeem Richting 
Reductie 
subs [dB] Reductie tops [dB] 

63Hz 125Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Middelgroot 
FoH-systeem, 
inclusief BBT 

Voorzijde (richting publiek) 3 3 4 6 7 7 7 7 

Links- en rechtsvoor   8 5 4 9 11 11 11 11 

Links en rechts 10 6 6 15 21 21 21 21 

Links- en rechtsachter 16 11 5 15 24 25 25 25 

Achter 16 11 5 12 23 25 25 25 

 

Groot FoH-systeem 
Voor een groot FoH-systeem is uitgegaan van een hoofdsysteem met gevlogen line-arrays (tops) 
in een L+R configuratie (dit kan ook een L+C+R configuratie zijn) en een gestackte sub-array. 
Verder is rekening gehouden met de aanwezigheid van delay luidsprekers. Een dergelijk systeem 
is geschikt voor een area met circa 10.000 tot 20.000 personen. 
 
Er is een hoogte van de bronnen aangehouden van 1,5 meter voor de subs en 9,0 meter voor 
de tops.  
 
In de onderstaande tabellen zijn de ingevoerde bronsterktes (LW) en reducties inclusief BBT 
weergegeven van het hoofdsysteem.  
 

Tabel 4.2.5  Aangehouden bronsterktes (Lw) 

FoH-systeem FoH-gebied / area 
Lw subs 
[dB(C)] Lw tops [dB(C)] 

63Hz 125Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Groot  FoH-
hoofdsysteem 

5000 m2 / 10000 personen 151 146 146 143 137 133 131 129 

10000 m2 / 20000 personen 154 149 149 146 140 136 134 132 

 
Tabel 4.2.6  Aangehouden reducties 

FoH-systeem Richting 
Reductie 
subs [dB] Reductie tops [dB] 

63Hz 125Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Groot FoH-
hoofdsysteem, 
inclusief BBT 

Voorzijde (richting publiek) 3 3 4 6 7 7 7 7 

Links- en rechtsvoor   8 5 4 9 11 11 11 11 

Links en rechts 10 6 6 15 21 21 21 21 

Links- en rechtsachter 16 11 5 15 24 25 25 25 

Achter 16 11 5 12 23 25 25 25 
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Delay luidsprekers bij een groot FoH-systeem 
Er is vanuit gegaan dat de top line-arrays van de hoofdluidsprekers het merendeel van het 
geluidvermogen leveren en dat de delay luidsprekers met name kwalitatief ondersteunend 
werken in de midden en hoge frequenties. De delay luidsprekers zijn niet geschikt om lage tonen 
weer te geven (subs).  
 
De delay luidsprekers zijn gemodelleerd in het midden van het FoH-gebied op een hoogte van 
2,5 meter. Voor de bronsterktes zijn 8 dB lagere waarden aangehouden ten opzichte 
van de hoofdluidsprekers en zijn in de 125 Hz en 63 Hz octaafbanden met 2 dB per octaafband 
af-gefilterd.  
 
In de onderstaande tabellen zijn de ingevoerde bronsterktes (LW) en reducties inclusief BBT 
weergegeven.  
 

Tabel 4.2.7  Aangehouden bronsterktes (Lw) 

FoH-systeem FoH-gebied / area 
Lw delay luidsprekers [dB(C)] 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Delay luidsprekers 
(alleen kwalitatief 
ondersteunend) 

5000 m2 / 10000 personen 131 133 135 129 125 123 121 

10000 m2 / 20000 personen 134 136 138 132 128 126 124 

 
Tabel 4.2.8  Aangehouden reducties in 

FoH-systeem Richting 
Reductie delay luidsprekers [dB] 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Delay luidsprekers, 
inclusief BBT 

Voorzijde (richting publiek) 0 1 3 5 6 7 7 

Links- en rechtsvoor   0 1 6 9 11 11 11 

Links en rechts 0 2 13 20 21 21 21 

Links- en rechtsachter 0 3 14 22 25 25 25 

Achter 0 3 12 20 25 25 25 

 
 

6.2.2 Berekeningen van een maximale invulling 
Op basis van een volledige invulling van de geluidruimte van maximaal 90 dB(C) op de gevels 
van de woningen zijn de geluidcontouren berekend. 
 
Ter modellering van een volledig invulling zijn op het midden van het terrein 8 puntbronnen 
gemodelleerd met elk een openingshoek van 45° en in 8 verschillende richtingen rondom (in de 
verschillende windrichtingen: noord, noordoost, oost, enz. …). Bij sommige (met name grote) 
evenementenlocaties zijn op meerdere posities bronnen gemodelleerd. 
 
In de basis is voor de bronsterkte (LW) in iedere frequentie 100 dB(C) ingevoerd. Verder is het 
spectrum in onderstaande tabel gehanteerd, waarbij de waarden in het model zijn ingevoerd als 
een negatieve reductie. Met dit bronvermogen kan een geluidniveau op een fictief publieksveld 
worden gerealiseerd met 15 dB verschil tussen dB(A) en dB(C). 
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Tabel 4.2.9  Aangehouden spectrum 

Frequentie 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Spectrum maximale invulling -2 -5 -11 -17 -21 -23 -25 

 
Vervolgens zijn in de verschillende richtingen de bronsterktes bij een gelijkblijvend spectrum 
maximaal opgeschroefd, totdat de 90 dB(C) grens op de gevels van de woningen bereikt is. 
Uitgaande van deze maximale bronsterkte zijn de geluidcontouren berekend op het ingevoerde 
rekengrid op 5 meter hoogte.  
 
Voor het rekengrid is uitgegaan van de volgende gridafstanden: 
 

Tabel 4.2.10  Uitgangspunten rekengrid 

Straal (R) rondom een bron 
Gridafstand in meter 

X Y 

R = 250 meter 10 10 

R = 500 meter 50 50 

R = 1.000 meter 100 100 

R = 2.000 meter 200 200 

R = 5.000 meter 500 500 

R = 10.000 meter 1.000 1.000 

R = 20.000 meter 2.000 2.000 

 
De berekende geluidcontouren zijn erg grillig, daarom zijn deze in een extern programma 
handmatig bijgewerkt tot een vloeiende contour. 
 

6.2.3 Overige parameters in het overdrachtsmodel 

Meteocorrectie 
De berekeningen zijn uitgevoerd onder meewindcondities, zonder toepassing van een 
meteocorrectie. 
 

Toetspunten 
Op een aantal kritische woningen rondom het terrein van de evenementenlocatie zijn toetspunten 
gemodelleerd. Waar relevant zijn de geluidbelastingen berekend op een hoogte van 1,5 meter, 
5 meter en 10 meter hoogte. Daarnaast is de geluidbelasting in ieder geval berekend op de 
bovenste verdieping en bij zeer hoge gebouwen op één of meer tussenlagen.  
 
In sommige gevallen is de afstand tot de woningen zo groot, dat gerekend is met een toetspunt 
op 1 km afstand vanaf de grens van het terrein. 
 
Waar mogelijk hinder kan ontstaan, bijvoorbeeld bij kantoren of logiesfuncties, is ook de 
geluidbelasting berekend op gebouwen of in gebieden met andere gebruiksfuncties dan wonen.  
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Bodemgebied 
De volgende bodemfactor (Bf) is aangehouden voor verschillende type ondergrond: 
§ Bf = 0,2 voor stedelijk gebied,  
§ Bf = 0,8 voor buitenstedelijk gebied en parken, 
§ Bf = 0,0 voor water. 
 

Gebouwen 
Alleen de eerstelijns bebouwing rondom een evenemententerrein is gemodelleerd. Hierbij is voor 
de locaties van de gebouwen gebruik gemaakt van gebouwinformatie van BAG. De hoogtes van 
de gebouwen zijn ingevoerd op basis van waarnemingen op locatie en diverse gegevens op het 
web (zoals Google Streetview en AHN viewer van ArcGIS online). 
 

Procesinstallatiegebied 
Bebouwing achter de eerstelijns bebouwing is als procesinstallatiegebied gemodelleerd. Hierbij is 
voor de hoogte de gemiddelde gebouwhoogte in het gebied gehanteerd. De aangehouden 
dempingswaarden zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
 

Tabel 4.2.11  Aangehouden demping 

Frequentie 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Demping [dB/m], maximaal 10 dB 0,05 0,05 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 

Scherm 
Schermen zijn gemodelleerd wanneer afscherming tussen bron en ontvanger relevant is. Hiervan 
is vooral sprake bij geluidschermen langs snelwegen en spoorwegen. De hoogtes zijn ingevoerd 
op basis van waarnemingen op locatie en diverse gegevens op het web (zoals Google Streetview 
en AHN viewer van ArcGIS online). 
 

Hoogtelijn 
Verhoogde gebieden zijn gemodelleerd wanneer afscherming tussen bron en ontvanger relevant 
is. Hiervan is vooral sprake bij de ondergrond van snelwegen en spoorwegen. De hoogtes zijn 
ingevoerd op basis van waarnemingen op locatie en diverse gegevens op het web (zoals 
Google Streetview). 
 
 
 
 


