
Op vrijdag  5-1-2018 omstreeks 10:10 

geluidmeting verricht bij de kabelbaan, dit naar aanleiding, verzoek  

van gebiedsbeheerder mw. J. Paal  in december 2017 

 

Geluidmeting vrijdag 05-01-2018 – omstreeks 10:10  

 
 

  

 
Constateringen ter plaatse, 
 

Op vrijdag  5-1-2018 omstreeks 10:10 geluidmeting verricht op ongeveer 3m. afstand van een 

geluidgevoelige gevel nabij de kabelbaan  t.h.v.  en tussen de flats van  Hoogoord en  Hofgeest. 

De blauwe aanduiding op het plaatje van ruimtelijke ordening markeert de locatie van de 

geluidmeting. 

 

In het tabel met gemeten geluidwaarde is te zien dat   om 10:20 een piekgeluid is gemeten, dat 

hoger ligt dan de geluidwaarde gemeten om 10:15 en 10:25 deze piek is als gevolg van laden en 

lossen van een vuilniswagen. 

 

Tijdens het meten van het geluid dat veroorzaakt  zou worden door een speel-attribuut in het park  

(de kabelbaan) Is zowel zintuigelijk als wel tijdens de geluidmeting vastgesteld dat het geluid 

komende van de kabelbaan het omgevingsgeluid niet overstijgt.  

 

 

 

Norm 

(dB(A)) 
    

Periode Dagperiode  07:00 – 19:00 Tijd van 
meting 

10:15/10:20/10:25 

Tijdsduur 

meting 
   3 minuten  

per meting 
 

 

locatie 

Kabelbaan  
tussen Hoogoord  
en Hofgeest 

Achterzijde  
Woning Hoogoord 
nabij  kabelbaan 

3m. vanaf de 
gevel 

In blauw meetpunt, 
(blauwe pyramide) 



Wetgeving:  art. 2.17a Activiteitenbesluit 

 Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau 

LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door 

de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten 

behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

o a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan 

de in die tabel aangegeven waarden; 

Tabel 2.17a 

  07:00–19:00 uur 19:00–23:00 uur 23:00–07:00 uur 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 
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Gemeten waarde  Lafmax LAeq   

tijd 10:15 53,9 50,8   

 10:20 59,2 49,6   
 10:25 50,1 49,6   

Nachtnorm  Lafmax   
60 db 

Laeq.  
40.db 

 
 

Conclusie zonder 

berekening 

In de dagnorm 
& 

Nachtnorm 

Lafmax in 
orde 

Laeq nvt  

 
 
 
 
 
 

  

Conclusie op dat moment: Geen overschrijding geluidnorm  

Verwachting m.b.t. geluidsnorm volgens art. 2.17a Activiteiten besluit de avond- en nachtnorm : 

geen overschrijding 
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Ron Nendissa  
Integraal Toezichthouder afd. VTH. 

 


