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Hoofdstuk 1 Inleiding

Bewoners van Pontsteiger in Amsterdam hebben diverse klachten gemeld over geluidhinder. Naar

aanleiding daarvan zijn inmiddels zijn twee onderzoeken uitgevoerd, welke betrekking hebben op de twee

torens op de 1e t/m 17e verdieping. De laagbouw (1e t/m 7e verdieping) en de brug (18e t/m 25e

verdieping) zijn bij deze onderzoeken buiten beschouwing gebleven.

Het eerste onderzoek is uitgevoerd door Cauberg Huygen in opdracht van Verwey Vastgoed. Het betreft

een onderzoek waarin de wering van lucht- en contactgeluiden tussen verschillende appartementen is

gemeten en de resultaten zijn vergeleken met de wettelijke voorschriften uit het Bouwbesluit.

Het tweede onderzoek is uitgevoerd door Peutz in opdracht van Bouwinvest Real Estate Investors. Dit is

een meer uitgebreid onderzoek waarin, naast lucht- en contactgeluiden, ook installatiegeluiden en

woongeluiden zijn gemeten en beoordeeld.

In opdracht van bouwcombinatie Pontsteiger V.O.F. zijn beide onderzoeken beoordeeld. Het zijn beide

technische onderzoeksrapporten waarvoor enige kennis van zaken nodig is om ze te begrijpen. In het

belang van een goede overdracht van de onderzoeksresultaten naar de bewoners, zijn de metingen en

resultaten derhalve in een voor iedereen begrijpelijke taal beschreven.
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Hoofdstuk 2 Uitgangspunten

2.1 Documenten

Van de bouwcombinatie zijn de onderstaande documenten ontvangen:

 Rapport ‘Beoordeling bouwfysische, brandtechnische en akoestische aspecten bestek, Cauberg-

Huygen’, referentie 20140220-29, d.d. 25 juni 2015 [1]

 Bouwkundig bestek, nummer 15020, d.d. 20 juli 2015 [2]

 Rapport ‘Woongebouw Pontsteiger te Amsterdam; lucht- en contactgeluid’, Cauberg – Huygen,

referentie 0512-48371-03, 3 april 2019 [3]

 Rapport ‘Woongebouw Pontsteiger Amsterdam – Akoestisch onderzoek huurappartementen’, Peutz,

referentie GD 15597-2-RA-001, 26 juni 2019 [4]

2.2 Grens- en streefwaarden

Nederland heeft regelgeving omtrent bouwen. In de Woningwet is beschreven dat bouwen moet

gebeuren volgens de voorschriften uit het Bouwbesluit. In dat besluit zijn regels opgenomen ten aanzien

van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het onderwerp geluid valt onder

de paragraaf ‘gezondheid’.

Het Bouwbesluit beschrijft de minimum kwaliteit van een bouwwerk. Voor alle woonfuncties (zoals

appartementen en woningen genoemd worden) zijn dezelfde regels van toepassing. Er wordt geen

onderscheid gemaakt tussen grote en kleine woonfuncties, dure en goedkopere woonfuncties, huur en

koop, rijwoningen of appartement, etc.

In het kader van het onderzoek zijn de volgende onderdelen van belang:

 De luchtgeluidisolatie tussen appartementen. Het genormeerde lucht-geluidniveauverschil moet ten

minste 52 dB bedragen bij de woon- en slaapvertrekken (verblijfsruimten) en 47 dB bij andere

ruimten. Hiermee wordt beoogd dat spraak en muziek vanuit een ander appartement niet hinderlijk

hoorbaar zijn.

 Het contactgeluidniveau. Het geluidniveau van een genormeerde bron (een hamerapparaat) mag

niet meer dan 54 dB bedragen bij de woon- en slaapvertrekken (verblijfsruimten) en 59 dB bij andere

ruimten. Hiermee wordt beoogd dat loopgeluiden e.d. niet hinderlijk hoorbaar zijn.
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 Het installatiegeluidniveau. Voor installaties buiten een appartement, zoals de lift of een hydrofoor

(die zorgt voor waterdruk) en voor enkele installaties binnen een appartement, waaronder het

ventilatiesysteem, is een grenswaarde van ten hoogste 30 dB opgenomen.

Geluiden klinken in een lege ruimte luider dan in een gemeubileerde ruimte. Dat verschil kan hoorbaar

zijn, zeker bij de bovengemiddeld grote woon- en slaapvertrekken die Pontsteiger heeft. Het Bouwbesluit

heeft alleen betrekking op het bouwwerk en niet op de inrichting daarvan. Daarom is vastgesteld dat de

geluidniveaus worden bepaald voor een ingerichte ruimte, waarbij een nagalmtijd van 0,5 s gehanteerd

is. Bij slaapkamers bedraagt de nagalmtijd doorgaans 0,5 s. In woonkamers is de nagalmtijd vaak net iets

langer. De meetresultaten worden eerst omgerekend naar een referentienagalmtijd van 0,5 s en daarna

vergeleken met de grenswaarden.

De wettelijke ondergrens is meer uitvoering in de rapporten [3] en [4] beschreven. Dat wordt hier niet

herhaald.

Vooral van contactgeluiden is bekend dat deze veelvuldig als hinderlijk ervaren worden, ook als aan de

grenswaarden van het Bouwbesluit voldaan is. Dat wordt bij de bouwfysische beoordeling [1] die

voorafgaand aan de bouw is opgesteld ook onderkend. In dat rapport wordt ten zeerste geadviseerd om

een contactgeluidisolatieverbetering van 10 dB in het ontwerp te verdisconteren, bovenop de eis uit het

Bouwbesluit. Dit resulteert in een aangescherpte grenswaarde van 44 dB voor contactgeluid. Die

prestatie is ook in het bouwkundig bestek [2] overgenomen.

Verder zijn in de bouwfysische beoordeling geen aanvullende grenswaarden vermeldt ten aanzien van

interne geluidwering of installatiegeluid.
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2.3 Welk akoestisch comfort mag worden verwacht?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt veelvuldig gebruik gemaakt van NEN 1070. Dit document

legt het verband tussen objectief meetbare akoestische prestaties, de hoorbaarheid van geluiden en een

percentage gehinderden.

NEN 1070 maakt onderscheidt in klassen, 1 t/m 5. Klasse 1 gaat uit van de best beschikbare technieken,

hetgeen resulteert in goede prestaties en relatief weinig gehinderden. Klasse 3 is vergelijkbaar met de

wettelijk ondergrens van het Bouwbesluit en biedt bescherming tegen ontoelaatbare verstoringen,

waarbij enige geluidhinder niet uitgesloten is. Bij klasse 5 is feitelijk geen sprake van bescherming tegen

geluidhinder en zullen veel klachten ontstaan.

Voorafgaand aan de bouw is met de aannemer overeengekomen dat een gebouw wordt gerealiseerd dat

wat betreft luchtgeluidisolatie en installatiegeluiden behoort tot klasse 3. In dat geval zijn spraak soms

hoorbaar en zal luide muziek zeker hoorbaar zijn. Installatiegeluiden zijn hoorbaar en dat kan soms als

storend worden ervaren. Het contactgeluid behoort tot klasse 1. Loopgeluiden e.d. kunnen dan wel

hoorbaar zijn, maar dat over het algemeen niet als storend ervaren.

Het gebouw is niet ontworpen met de visie dat burengeluiden en geluiden van technische installaties niet

hoorbaar zijn. Burengeluiden en geluiden van installaties kunnen dus waargenomen worden.

Waargenomen geluiden worden op subjectieve wijze beoordeeld. Die beoordeling is afhankelijk van vele

factoren en omstandigheden, waarbij onderstaande criteria in meer of mindere mate een rol spelen:

 soort en type bron van het geluid, mate van beïnvloedingsmogelijkheden;

 waargenomen geluidniveau, geluidspectrum (toonhoogte), kortstondige en langtijdige variaties;

 mate van waarneembaarheid in relatie tot het natuurlijk achtergrondgeluidniveau;

 acceptatie/tolerantie ten aanzien van de geluiden;

 gevoel van privacy;

 persoonlijke eigenschappen of omstandigheden..
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2.4 Klachten

Klachten die gerapporteerd zijn, hebben met name betrekking op leefgeluiden van buren en als hinderlijk

ervaren van het geluidniveau van diverse technische installaties.

Uit gesprekken die wij zelf met enkele bewoners hebben gevoerd blijkt dat leefgeluiden van buren vooral

in de nacht en aan de randen van de nacht als hinderlijk ervaren worden. Specifiek zijn loopgeluiden en

regelmatig luide muziek (’s nachts) benoemd.

Verder zijn geluid van de lift en de waterleiding bij ons bekend.
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Hoofdstuk 3 Metingen en resultaten

3.1 Beschrijving van de metingen

Twee bureaus hebben een onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn genormeerde metingen gedaan. De

metingen zijn uitgevoerd bij de bouwnummers zoals hieronder is aangegeven. De selecte van de

appartementen komt voor uit een inventarisatie van de klachten.

In totaal zijn 27 appartementen van de 102 appartementen bij het onderzoek betrokken. Daarbij hebben

beide bureaus 17 appartementen onderzocht. Een deel van die appartementen is door beide bureaus

onderzocht.

De luchtgeluidisolatie is gemeten tussen twee ruimten van verschillende, aan elkaar grenzende

appartementen. Incidenteel is ook een meting gedaan tussen twee appartementen die niet aan elkaar

grenzen. Die resultaten zijn buiten beschouwing gebleven in dit rapport omdat aan die resultaten geen

conclusies kunnen worden verbonden met betrekking tot de geluidwering van een wand- of

vloerconstructie en omdat het een te positief beeld zou geven van de wering van burengeluiden. Telkens

is in de ene ruimte (het zendvertrek) een luid ruissignaal gegenereerd met een luidspreker. De sterkte

van dat signaal is gemeten. In de andere ruimte (het ontvangvertrek) is ook het geluidniveau gemeten. Uit

het verschil tussen beide geluidniveaus is de genormeerde geluidisolatie berekend. De normering houdt

onder andere rekening met ‘normale’ leefgeluiden. De genormeerde luchtgeluidisolatie is vergeleken met

de grens- en streefwaarde. De normering houdt geen rekening met muziekgeluiden met veel lage tonen.

Die lage tonen (met een dreunend karakter) worden minder goed tegengehouden dan hogere tonen die

bij spraakgeluiden voor komen. Wanneer sprake is van bijvoorbeeld 60 dB luchtgeluidisolatie van

‘normale’ leefgeluiden, dan is bij een muziekinstallatie met veel lage tonen, sprake van een betekenisvol

mindere geluidisolatie van ongeveer 55 dB of soms zelfs minder.

Het contactgeluidniveau is gemeten door in de ene ruimte (het zendvertrek) een hamerapparaat te

plaatsen en in de ander ruimte (het ontvangvertrek) het geluidniveau van dat hamerapparaat te meten.

Het hamerapparaat heeft 5 metalen gewichten die met een vaste snelheid en vanaf een vaste hoogte de

vloer aanstoten. Dit simuleert loopgeluiden e.d. Net zoals bij de luchtgeluidisolatie wordt uit de

meetresultaten het genormeerde contactgeluidniveau berekend.

Het installatiegeluidniveau wordt gemeten op tijdens de gehele werkingscyclus van een installatie. Bij een

lift is dat het moment dat de deuren openen, de lift verplaatst en de deuren weer openen. In geval van

een toilet is dat het spoelen en vullen van het reservoir. Bij installaties met een constant geluidniveau,

zoals een ventilatiesysteem, wordt het gemiddelde geluidniveau gedurende een aantal seconden

gemeten. Bij installaties waarvan het geluidniveau snel fluctueert, zoals een lift of toiletspoeling, wordt ook

het piekgeluidniveau gemeten.
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Buro Peutz heeft – naast de genormeerde metingen – ook de absolute geluidniveaus gemeten die

ontstaan door als gevolg van leefgeluiden. Leefgeluiden zoals lopen op de vloer, luide muziek en sluiten

van deuren zijn daarbij gemeten en beoordeeld.

Ten slotte is door buro Peutz het referentiebinnenniveau gemeten. Het referentiebinnenniveau heeft een

directe relatie met de hoorbaarheid van geluid van buren en installaties. Bij een laag

referentiebinnenniveau zullen die geluiden beter waargenomen worden dan bij een hoger

referentiebinnenniveau. Bij een laag referentiebinnenniveau is de kans op geluidhinder dan ook groter

den bij een hoger referentiebinnenniveau.

3.2 Meetresultaten

Meetresultaten zijn uitvoerig getalsmatig beschreven in de onderzoeken van beide bureaus. Uit de

resultaten voor lucht- en contactgeluid blijkt dat in alle gevallen ruimschoots aan de grenswaarden wordt

voldaan.

In onderstaande grafieken zijn de resultaten in beeld gebracht en is de relatie gelegd met het akoestisch

comfort zoals beschreven in NEN 1070. De blauw gekleurde resultaten zijn verkregen uit het onderzoek

van Cauberg – Huygen, de oranje gekleurde resultaten zijn verkregen uit het onderzoek van Peutz. De

zwarte stippellijn geeft het ontwerpuitgangspunt weer, het niveau dat in het bouwkundig bestek

beschreven is.

De eerste grafiek betreft de luchtgeluidisolatie DnT,A. Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat de

luchtgeluidisolatie veelal een klasse beter is dan het ontwerpuitgangspunt. Wat betreft luchtgeluidisolatie

is een betekenisvol beter gebouw gerealiseerd dan in het bestek beschreven is. De grafiek laat zien dat

de bescherming tegen luchtgeluiden over het algemeen goed en soms zeer goed is, met een kleine kans

op hinder.
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De tweede grafiek betreft het contactgeluidniveau LnT,A. Het is relevant te vermelden dat de vijf meest

rechts gepresenteerde resultaten een meting in horizontale richting betrof (appartementen naast elkaar),

waarbij logischerwijs minder contactgeluidoverdracht mag worden verwacht dan bij de andere resultaten

die horen bij een meting in verticale richting. In de meeste beschouwde situaties wordt voldaan aan het

ontwerpuitgangspunt van ten hoogste 44 dB en behoren de resultaten tot klasse 1. Er is sprake van een

zeer goede bescherming tegen hinder door contactgeluiden en de kans op hinder is klein. In drie situaties

is sprake van een onderschrijding van 1 dB, in één situatie is sprake van een onderschrijding van 3 dB.

Dat zijn relatief kleine onderschrijdingen die leiden tot een iets grotere kans op geluidhinder, maar waarbij

nog steeds sprake is van een goede bescherming tegen hinder door contactgeluiden.
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De derde grafiek laat de resultaten voor installatiegeluiden zien. Achtereenvolgens worden geluiden van

een kraan (vierkant), toilet (ruit), lift (rondje) en ventilatiesysteem (driehoek) getoond. De

installatiegeluidniveaus behoren tot klasse 3, 4 of 5. In het rapport van Peutz wordt nader ingegaan op de

technische achtergronden bij de oorzaak van de relatief hoge geluidniveaus.

Buro Peutz stelt vast dat het referentieachtergrondgeluidniveau zeer laag is. In meerdere ruimtes was dat

circa 20 dB(A). Dat komt met name doordat het ventilatiesysteem in de ‘automatische stand op basis van

CO2 concentratie’ een zeer laag geluidniveau produceert en geluiden van buiten nauwelijks in het

gebouw doordringen. Hierdoor nemen de hoorbaarheid van geluiden en de kans op geluidhinder toe.
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Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen

De lucht- en contactgeluidisolatie kan worden geclassificeerd als goed tot zeer goed. Onder normale

omstandigheden wordt een goede bescherming geboden tegen hinder door luchtgeluid, zonder al te veel

beperkingen aan het bewonersgedrag. Wel moet rekening mee worden gehouden dat feestjes en luide

muziek hoorbaar zijn bij de buren. Van loopgeluiden mag worden verwacht dat ze soms waarneembaar

zijn. Om geluidhinder tot een minimum te beperken dienen bewoners bij dergelijke geluiden rekening te

houden met elkaar.

Of de waargenomen geluiden als storend ervaren worden, is afhankelijk van vele factoren. Het tijdstip (’s

nachts), de mate van beïnvloedbaarheid bij installaties, het referentiebinnenniveau - dat soms laag kan

zijn - en acceptatie/tolerantie ten aanzien van de geluiden lijken in dit geval de meest belangrijke factoren.

Aan de ontwerpcriteria voor wering van lucht- en contactgeluid wordt voldaan. De contactgeluidisolatie

wijkt daarvan in een gering aantal situaties iets af. De bewoners kunnen zelf bijdragen aan het beperken

van geluidhinder, bijvoorbeeld door stoelpoten te voorzien van viltjes, zo min mogelijk schoenen met

harde zolen te dragen en luide muziek tot een minimum te beperken. Ook willen wij wijzen op de

mogelijkheid om het referentiebinnenniveau enigszins te verhogen door het ventilatiesysteem in de

automatische stand op een hoger debiet af te stellen of door dat handmatig te doen.

Het geluid van installaties kan worden geclassificeerd als voldoende tot slecht. In het rapport van Peutz

worden aanbevelingen gedaan van een technische aard om het geluidniveau van de installatiegeluiden te

verminderen. Installatiegeluiden komen veelvuldig voor en de bewoners hebben geen invloed op het

moment dat ze ontstaan en de luidheid. Wij raden daarom aan de aanbevelingen in het rapport van Peutz

op te volgen en, indien mogelijk, alsnog aansluiting te zoeken bij klasse 2 of 1.

Geluiden van de deurbel en het sluiten van binnendeuren zijn onderzocht door Peutz. Deze geluiden

vallen buiten de beoordelingsmethodieken. Wij raden aan de aanbevelingen van Peutz op te volgen om te

onderzoeken in hoeverre maatregelen aan de deurbel en binnendeuren getroffen kunnen worden en de

hinder kan worden verminderd.

5 juli 2019

Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

Ing. K.M. Temmink
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