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Rapport 
 

Dossier D-00989474 Zaaknummer Z-21-386959 Kenmerk D-21-2126771 

Opsteller de heer D. Smid Datum 26 februari 2021 

Onderwerp Meetverslag Rioolgemaal Hazelaarlaan Dordrecht 

  

 Onderzoek geluidsmetingen 
Rioolgemaal Hazelaarlaan 

Dordrecht 
 

Geluidonderzoek D-00989474 

 

Opdrachtgever Gemeente Dordrecht 

Contactpersoon Ilona van Rijnsoever 

  

  

  

Opdrachtnemer Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Contactpersoon de heer D. Smid 
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Zaaknummer: Z-21-386959 

Datum meting: 23 februari 2021 

Datum verslag 12 maart 2021 

Geluidwaarnemer: De heer D. Smid 

Geluidsdeskundige De heer M.J. van Wijngaarden CT De heer D.P. Nelemans 

Naam bedrijf: Klachten/meldingen Dordrecht 

Type bedrijf: Type A 

Toetskader: Artikel 2.17 Activiteitenbesluit milieubeheer 

 

 

Doel van de meting: 

Doel van het onderzoek is vaststellen of het geluidsniveau veroorzaakt door het rioolgemaal voldoet aan de 

geluidsnormen uit artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het rioolgemaal wordt beschouwd als een 

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

op 23 februari 2021 tussen 19:00 en 20:00 uur. 

 

Waarneming: 

Op 23 februari 2021 omstreeks 19:10 uur is geconstateerd dat het rioolgemaal aan de Hazelaarlaan te Dordrecht 

is gelegen voor het perceel van woonhuis nummer 5. Het gemaal bestaat uit een voor de woning gelegen kelder 

met een metalen luik in een betonnen plaat. Aan de zijde van de woning is een schakelkast op de betonconstructie 

aanwezig van ongeveer 1,6 meter hoogte. (zie ook de illustraties in bijlage 2) 

 

Tussen 19:15 uur en 19:35 uur is het achtergrondgeluid / omgevingsgeluid in de directe omgeving van het 

rioolgemaal verkend. Binnen de genoemde tijd zijn metingen uitgevoerd naar het achtergrondgeluid / 

omgevingsgeluid. 

 

Tussen 19:35 uur en 20:00 uur is het geluidsniveau van het rioolgemaal verkend. Binnen de genoemde tijd zijn 

metingen uitgevoerd naar het geluidsniveau van het rioolgemaal.  

 

Binnen de genoemde tijden zijn geen geluiden waargenomen die erop wijzen dat de pompen in het rioolgemaal 

draaiden. Evenmin zijn in deze periode (schakel)geluiden vanuit de regelkast waargenomen. 

 

Beschrijving wijze van meten: 

Op 23 februari 2021 tussen 19:15 uur en 19:35 uur zijn een drietal metingen uitgevoerd naar het achtergrondgeluid 

/ omgevingsgeluid, ter hoogte van de percelen van woonhuis nummer 6, woonhuis nummer 7, woonhuis nummer 8 

en woonhuis nummer 9 aan de Hazelaarlaan te Dordrecht. 

 

Op 23 februari 2021 tussen 19:35 uur en 20:00 uur zijn een drietal metingen uitgevoerd op het rioolgemaal ter 

hoogte van het perceel van woonhuis nummer 5 aan de Hazelaarlaan te Dordrecht. Gemeten is op een hoogte van 

ongeveer 1,5 meter boven het luik. 

 

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. 
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Beoordeling:  

Uit bijlage 1 en 2 blijkt dat de gemeten geluidniveaus ter plaatse van het rioolgemaal vergelijkbaar zijn met de 

geluidniveaus in de directe omgeving. Dit is een bevestiging van de auditieve waarneming dat er op dat moment 

geen geluid vanuit de installatie afkomstig was. 

 

Uit bijlage 1 blijkt dat de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit ten tijde van de meting werden 

gerespecteerd. 

 

Omdat de installatie tijdens de metingen niet representatief in werking was, kunnen op basis van deze metingen 

geen uitspraken gedaan worden over de situatie waarbij de installatie volledig in werking is. 

 

Tijdens de metingen zijn geen (schakel)geluiden vanuit de kast waargenomen, zodat op basis van deze meting 

geen uitspraak gedaan kan worden over de situatie waarbij deze piekgeluiden wel optreden. 

 

Op basis van deze bevindingen is besloten op een later moment aanvullende metingen uit te voeren onder 

gecontroleerde omstandigheden. De bevindingen hiervan worden in een separaat verslag gerapporteerd. 

 

 

Ondertekening geluidwaarnemer: 

Naam: de heer D. Smid 

 

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 

Bijlage 3: Trend 23 februari 2021 
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Bijlage 1: meetformulier buiten meting (HMRI) 

                     

Geluidwaarnemer
Datum geluidmetingen
Algemeen
Meetapparatuur
Meteo omstandigheden

Afstand bron-immissiepunt (ri) 0,0 m
Afstand bron-referentiepunt (rref) 3,7 m
Bronhoogte (hb) 1,5 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 19:14 Controle waarde 94+/- 0,5 dB 93,9
Rioolgemaal 19:35 62 Meetpositie op het rioolgemaal 38,3 44,0
Rioolgemaal 19:40 61 Meetpositie op het rioolgemaal 40,6
Rioolgemaal 19:58 62 Meetpositie op het rioolgemaal 42,5

1

Eind-ijkmeting  20:12 12 Controle waarde 94+/- 0,5 dB 93,8

Tijdenergetisch gemiddeld geluidniveau (LAeq,T) 185,0 40,8
Hoogste door inrichting veroorzaakte maximale geluidniveau (LAmax)
Tijdenergetisch gemiddeld stoorgeluid (Lstoor) 1 0,0

Correctie stoorgeluid (Cstoor) 0,0
Afstand 20 log (ri/rref)+ 0,004(ri-rref)+k4 0,0 0,0
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) 40,8 --

Nee
40,8

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

Beoordelingsniveau (LAr,LT) -4 --Overschrijding / 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

D. Smid

Rioolgemaal Hazelaarlaan Dordrecht

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

Windrichting 250 graden; windkracht 3 m/s; temperatuur 8 °C

23 februari 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 
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Bijlage 3: Trend 23 februari 2021 

 

Hieruit blijkt dat de installatie niet aan het pompen was 

 

 


