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Zaaknummer: Z-21-386959 

Datum meting: 2 maart 2021 

Datum verslag 12 maart 2021 

Geluidwaarnemer: de heer A. Leijdens 

Geluidsdeskundige de heer M.J. van Wijngaarden CT: de heer D.P. Nelemans 

Naam bedrijf: Klachten/meldingen Dordrecht 

Type bedrijf: prognose B 

Toetskader: Artikel 2.17 Activiteitenbesluit milieubeheer  

 

Doel van de meting: 

Vaststellen of het geluidsniveau van het rioolgemaal voldoet aan de geldende geluidsnormen uit artikel 2.17 

Activiteitenbesluit milieubeheer, op het moment dat een van de twee pompen in werking is. Het rioolgemaal wordt 

beschouwd als een inrichting en is aangemerkt als een type A inrichting (niet meldingsplichtig). Het onderzoek 

heeft op dinsdag 2 maart 2021 tussen 22.26 uur en 22.45 uur plaatsgevonden.  

 

Waarneming: 

Op dinsdag 2 maart 2021 omstreeks 22.25 uur ter plaatse bij het rioolgemaal aan de Hazelaarlaan. Het 

rioolgemaal is gelegen voor het perceel van woonhuis nummer 5. Op bovengenoemde tijdstippen was het volledig 

stil in de straat en werd er enkel omgevingsgeluid waargenomen bij het voorbijrijden van een voertuig op de nabij 

gelegen straat. Binnen de genoemde tijdstippen zijn de pompen op afstand ingeschakeld door de beheerder van 

het gemaal (zie bijlage). Ik heb hiervoor ter plaatse telefonisch contact gehad met de beheerder. Het gemaal is 

voorzien van 2 pompen die enkel apart van elkaar draaien. Het inschakelen van de pompen had geen enkel effect 

op het geluidsniveau in de straat.  

 

Tijdens het uitvoeren van de geluidmetingen zijn geluidopnames gemaakt. Deze geluidopnames zijn op een later 

moment door de geluidsdeskundige geanalyseerd. Hierbij is het volgende waargenomen: 

- 1e meting: geen bijzonderheden. 

- 2e meting: halverwege is kortstondig spraak hoorbaar als gevolg van het contact tussen de waarnemer en 

de beheerder. Dit is de verklaring waarom deze meting hoger is uitgevallen dan de 1e en de 4e meting. 

- 3e meting: halverwege deze meting is het schakelen van een relais waarneembaar, als gevolg van het 

schakelen tussen de pompen. 

- 4e meting: geen bijzonderheden. 

 

Beschrijving wijze van meten: 

Ter plaatse zijn vier metingen uitgevoerd direct boven het rioolgemaal ter hoogte van woonhuis nummer 5. Tevens 

zijn twee metingen uitgevoerd in de omgeving,  een (1) meting ter hoogte van huisnummer 13 en een (1) meting 

direct bij de ingang van de Hazelaarlaan. 

Voor en na de meting is de geluidmeter gekalibreerd met behulp van een akoestische ijkbron die een constant 

signaal afgeeft. De gebruikte geluidmeter en ijkbron worden tenminste elke 2 jaar getest in een daartoe uitgerust 

laboratorium. 

 

Bedrijfssituatie: 

Bij het bepalen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau mag de zogenaamde bedrijfsduurcorrectie worden 

toegepast op het moment dat een bron niet de gehele beoordelingsperiode in bedrijf is. 

 

Voor het rioolgemaal geldt dat de pomp automatisch wordt ingeschakeld op het moment dat een zeker 

waterniveau wordt bereikt en uitschakelt op het moment dat een bepaalde ondergrens bereikt is. Hierdoor staat op 

voorhand niet vast hoe lang de pomp in bedrijf is. 
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In de navolgende beoordeling is deze bedrijfsduurcorrectie worstcase niet toegepast, omdat op voorhand niet 

duidelijk is hoelang de betreffende bron in werking is of kan zijn. Het niet toepassen van de bedrijfsduurcorrectie 

verondersteld dat de pomp continu in werking is. Indien in deze situatie aan de norm voldaan wordt, wordt zeker 

voldaan op het moment dat de pompen een beperktere tijd in werking zijn. 

 

Om meer inzicht te krijgen over de werkelijke bedrijfstijden is bij de beheerder navraag gedaan. Deze heeft een 

maandrapport van de maand februari 2021 overlegd. Uit deze rapportage zijn de volgende conclusies te trekken: 

- Pomp 1 is 91 keer gestart en heeft in totaal 4 uur en 40 minuten gelopen. 

- Pomp 2 is 92 keer gestart en heeft in totaal 6 uur en 37 minuten gelopen. 

- De pompen worden alternerend ingezet. Dat wil zeggen dat als pomp 1 gelopen heeft de volgende keer 

pomp 2 wordt ingeschakeld. 

- De "drukste" dagen waren 2 februari en 8 februari: 

o Op 2 februari is pomp 1 6 keer ingeschakeld geweest en heeft totaal 20 minuten gelopen en is 

pomp 2 5 keer ingeschakeld geweest en heeft eveneens totaal 20 minuten gelopen. 

o Op 8 februari is pomp 1 4 keer ingeschakeld geweest en heeft totaal 13 minuten gelopen en is 

pomp 2 3 keer ingeschakeld geweest en heeft totaal 58  minuten gelopen. 

- De "rustigste" dagen waren 13, 25 en 27 februari. Op deze dagen is pomp 1 3 keer ingeschakeld geweest 

en heeft in totaal 9 minuten gedraaid en is pomp 2 2 keer ingeschakeld geweest en heeft 7 minuten 

gedraaid. 

 

Het niet toepassen van de bedrijfstijd is derhalve als absolute worstcase te beschouwen. 

 

Beoordeling:  

Uit bijlage 1 blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatste van de meest nabijgelegen woning ten 

hoogste 31 dB(A) bedraagt, waarbij worstcase geen bedrijfsduurcorrectie is toegepast. 

 

Uit de uitgevoerde metingen blijkt dat het achtergrondniveau in de directe omgeving circa 35 dB(A) bedraagt. 

Gezien de geringe niveauverschillen en de daarmee gepaard gaande onzekerheden en de relatief lage absolute 

waarde van het achtergrondniveau heeft in afwijking van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai geen 

correctie voor het achtergrondniveau plaatsgevonden. Het wel toepassen van deze correctie zou tot een nog lager 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (in de orde van enkel decibellen) leiden. Verder wordt opgemerkt dat het 

referentiepunt zich op relatief korte afstand heeft bevonden en dit in relatie tot de geometrie van de installatie tot 

enige extra meetonnauwkeurigheid kan leiden. De metingen dienen derhalve als indicatief beschouwd te worden, 

maar dit geeft geen aanleiding tot een andere conclusie. 

 

Het bovenstaande betekent dat ruimschoots voldaan is aan de grenswaarde van 45 dB(A) in de avondperiode. 

Tevens wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 40 dB(A) die in de nachtperiode van toepassing is. 

 

Uit bijlage 1 blijkt dat het maximale geluidsniveau ter plaatste van de meest nabijgelegen woning ten hoogste 

57 dB(A) bedraagt. 

Dit betekent dat voldaan is aan de grenswaarde van 65 dB(A) in de avondperiode. Tevens wordt voldaan aan de 

grenswaarde van 60 dB(A) die in de nachtperiode van toepassing is. 

 

Geconcludeerd wordt dat de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gerespecteerd worden. 

 

Advies: 

Aangegeven is dat het voornemen is om de kast te vervangen door een kleiner exemplaar. Om te voorkomen dat 

het schakelen van de in de kast aanwezige apparatuur in de toekomst tot een overschrijding van het maximale 

geluidniveau zal leiden, wordt dringend geadviseerd om een kast met voldoende geluidisolatie te plaatsen. 
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Daarnaast wordt dringend geadviseerd om de betreffende apparatuur voldoende trillinggeïsoleerd op te hangen 

om te voorkomen dat de apparatuur de kastwand direct in trilling kan brengen. 

 

Ondertekening geluidwaarnemer: 

Naam: de heer A. Leijdens 

 

Ondertekening geluiddeskundige: 

Naam: de heer M.J, van Wijngaarden 

 

Dit rapport is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: meetformulier 

Bijlage 2: situatieschets 
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Bijlage 1: meetformulier buiten meting (HMRI) 

Geluidwaarnemer
Datum geluidmetingen
Algemeen
Meetapparatuur
Meteo omstandigheden

Afstand bron-immissiepunt (ri) 3,7 m
Afstand bron-referentiepunt (rref) 1,5 m
Bronhoogte (hb) 0,1 m
Microfoonhoogte (ho) 1,5 m
Bodem type microfoon positie Voer in: h = Hard, a = Absorberend h
Gevelhoogte (hg) nvt m
Beoordelingsperiode a [-]
Bedrijfsduur (Tb) [n.v.t. of uur/periode] n.v.t. uur Duur beoordelingsperiode (To) is: 4 uur

Omschrijving bron Begintijd Tm Opmerking(en) LAeq,T Lmax

[eenheid] [uu:mm] [s] [dB(A)] [dB(A)]
Begin-ijkmeting 22.26 12 Controle waarde 94+/- 0,5 dB 93,9 93,9
eerste meting rioolgemaal 22.30 46 37,5 43,7
tweede meting rioolgemaal 22.32 61,5 Inclusief verstoring door spraak 40,1 58,3
derde meting rioolgemaal 22.34 61 Schakeling hoorbaar 40,8 64,7
vierde meting rioolgemaal 22.35 61 33,9 35,9

1

Eind-ijkmeting  22.41 12 Controle waarde 94+/- 0,5 dB 93,8 93,8

Tijdenergetisch gemiddeld geluidniveau (LAeq,T) 229,5 38,9
Hoogste door inrichting veroorzaakte maximale geluidniveau (LAmax) 64,7
Tijdenergetisch gemiddeld stoorgeluid (Lstoor) 1 0,0

Correctie stoorgeluid (Cstoor) 0,0
Afstand 20 log (ri/rref)+ 0,004(ri-rref)+k4 7,9 7,9
Bedrijfsduurcorrectieterm (Cb) (geen indien sprake van muziekgeluid*) --
Meteocorrectieterm (Cm) 0,0 0,0
Gevelcorrectie (Cg) (geen reflectie = 0 dB, bij meting voor gevel 3 dB) 0,0
Toeslag tonaal/impuls/muziek (Kx) (tonaal of impuls 5; muziek 10 dB) 0,0
Deel-beoordelingsniveau periode (LAri,LT) (LAeq,T - correcties + Toeslag Kx) 31,0 56,8

Nee
31,0

Avondperiode 45 65
Nee Zo ja, alleen binnenwaarden toetsen
Nee Zo ja, mogelijk 5 dB extra 0 0

Beoordelingsniveau (LAr,LT) -14 -8Overschrijding / onderschrijding (negatief)

Correctietermen en toeslagen

Middeling 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)
Zijn er andere akoestisch-relevante bedrijfssituaties van toepassing?

Bedrijfsterrein (2.17.3) of oud recht (6.12)
Industrieter.(2.17.2) of Gem.beleid (2.19)
Grenswaarde (voorschrift 2.17.1)
Toetsing 

(bij meer dan 3 dB correctie meting ongeldig)

Algemeen

Geometrie

A Leijdens

Rioolgemaal Hazelaarlaan Dordrecht thv nummer 5

(correctie conform 3.2)
(bij meer dan 50 meter meerdere metingen verplicht)

Windrichting 112 graden; windkracht  2 m/s; temperatuur: 5°C

02 maart 2021

(bij een vlak 2/3 van de hoogte ingeven)

Voer in: d = dag (12 u), a = avond (4 u), n = nacht (8 u)

Gemeten geluidniveaus LAeq,T en Lmax (inclusief meetduur Tm, omschrijving)

Rion NL52EX, ser.no. 00331816
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Bijlage 2: Situatieschets 

 

 

 

 
 
 
Metingen directe omgeving (indicatie achtergrondniveau) 
 

Adress Start time Meas. Time Leq Lmax 
Hazelaarlaan 13 02-03-21 22:36 00d 00:01:00.7 34,5 55,4 

Ingang straat 02-03-21 22.38 00d 00:01:00.7 35,0 41,1 
 
 
Plot gemaal Hazelaarlaan Dordrecht 
 

 
 

Ingang straat 

    Meting 1 t/m 4 rioolgemaal 
 
 
    Metingen directe omgeving 


