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In opdracht van de gemeente Midden-Groningen zijn in de nacht van zaterdag 30 op  

zondag 31 maart 2019 door GeluidMeesters BV geluidmetingen uitgevoerd aan de 

geluidafstraling van het evenement “Charmant” met een optreden van Tabitha. Tijdens de 

metingen was ook een vertegenwoordiger van de gemeente Midden-Groningen aanwezig. 

 

Ter plaatse is geconstateerd dat de het evenement binnen plaatsvond en de dat deuren en 

ramen gesloten waren.  

 

De geluidmetingen zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen in de geluidniveaus die de 

bewoners/recreanten ondervinden, als gevolg van het evenement, bij hun (recreatie)woningen 

aan de Oeverlanden te Kropswolde. De metingen hebben plaatsgevonden ter plaatse van de, 

door de gemeente aangegeven, meetpunten. In afbeelding 1 zijn de posities van de meetpunten 

globaal weergegeven.  

 

In voorliggende memo worden de resultaten gegeven. Daarnaast is een vergelijking gemaakt met 

de eerder uitgevoerde geluidmetingen tijdens het evenement “Summer Night” in de nacht van  

zaterdag 21 op zondag 22 juli 2018.  

 
Afbeelding 1: meetpunten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De metingen zijn uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai HMRI-II 

uit 1999. 
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Meetapparatuur + meteoraamcondities 

De metingen zijn uitgevoerd met meetapparatuur klasse 1. Zowel voor als na de geluidmetingen 

is het systeem gekalibreerd. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. Voor en na de metingen 

is het geluidmeetsysteem inclusief de microfoons geijkt door middel van een 1000 Hz toonijking. 

De metingen zijn verricht in de meterstand "F" (Fast) conform de eisen van de milieuwetgeving. In 

de onderstaande tabel is een overzicht van de gebruikte meetapparatuur opgenomen. 

 

Tabel 1: gebruikte meetapparatuur 

Instrument Fabrikant Type 

Sound Level Meter Brüel & Kjær 

 

 

 

 

2250 

Meetmicrofoon 4189 

Voorversterker ZC 0032 

IJkbron Brüel & Kjær 4231 

 

De weersomstandigheden tijdens de metingen mogen een betrouwbare werking van de 

apparatuur niet in de weg staan of tot een geluidoverdracht leiden die niet als representatief te 

beschouwen is. Metingen bij overvloedige regenval, sneeuw, mist of extreem lage of hoge 

temperatuur dienen derhalve te worden vermeden. Windgeruis (direct en indirect door ritselen 

van bladeren) mag de metingen niet beïnvloeden. 

 

In tabel 2 zijn de meteoraamcondities van het KNMI voor de locatie Eelde opgenomen. Eelde ligt 

hemelsbreed circa 10 kilometer van Kropswolde.  

 
Tabel 2: meteoraamcondities (bron: KNMI locatie Eelde) 

Meteoraamcondities 

Datum: 30 maart / 31 maart 2019 

Tijdstip geluidmetingen Van 23.00 tot 01.00 uur 

Temperatuur 5 oC 

Windrichting Noordwest (NW) 

Windsnelheid 2 m/s 

Relatieve luchtvochtigheid 96 % 

 

De weersomstandigheden waren zodanig dat deze geen invloed hebben gehad op de 

meetresultaten. Wel dient opgemerkt te worden dat door de noordwestelijke wind niet met 

meewind is gemeten. Indien er sprake zou zijn geweest van meewind dan zouden mogelijk de 

niveaus iets hoger zijn. 

Geluidmetingen  

Op de gemeten geluidniveaus is geen bedrijfsduurcorrectie of strafcorrectie vanwege 

muziekgeluid toegepast. De meethoogte bedroeg 1,5 m +mv. De gepresenteerde waarden 

vertegenwoordigen een representatief moment. De geluidniveaus zijn simultaan in zowel dB(A) 

als dB(C) vastgesteld. 

 

Er is een meetronde tussen en 23:00 en 00:00 uur en een meetronde tussen 00:30 en 01:00 uur 

uitgevoerd. In tabel 3 zijn de meetresultaten ter plaatse van meetpunten opgenomen. De 

meetwaarden zijn zonder strafcorrectie (+10 dB) vanwege muziekgeluid. 
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Tabel 3: meetresultaten nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart 2019   

 

Tijdens de eerste meetronde was, ter plaatse van de meetpunten, een licht bas geluid hoorbaar. 

Het geluidniveau was met circa 32 dB(A) dermate laag dat het niet uitgesloten is dat er sprake 

was van enige verstoring door onder andere aan-/ en afrijdend publiek, stemgeluid van publiek 

en parkeerwachters op de openbare weg, vliegtuigen en ganzen.  

 

Tijdens de tweede meetronde was, ter plaatse van de meetpunten, een duidelijk bas geluid 

hoorbaar. Dit blijkt ook uit de gemeten dB(C) waarden. Het geluidniveau varieerde tussen de 41 

en 45 dB(A). Deze metingen zijn uitgevoerd zonder enige verstoring van omgevingsgeluiden. Op 

enige momenten werd het muziekgeluid (met name bas) versterkt. Het vermoeden bestaat dat 

dit werd veroorzaakt door het open staan van één van de twee deuren van een sluisconstructie.  

 

Als aansluiting wordt gezocht bij de reguliere geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit 

milieubeheer (artikel 2.17) dan bedraagt de grenswaarde voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (LAr,LT) op de gevel van gevoelige gebouwen, in de maatgevende nachtperiode 

(23:00-07:00 uur), 40 dB(A). Indien sprake is van duidelijk herkenbaar muziekgeluid, dient bij het 

gemeten of berekende langtijdgemiddeld deelgeluidniveau, vanwege de gehele inrichting 10 dB 

opgeteld te worden. Op basis van voorstaande kan worden gesteld dat alle gemeten niveaus 

tijdens de tweede meetronde hoger waren (variërend van 11 tot 15 dB) dan de reguliere 

geluidvoorschriften, voor de nachtperiode, uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Vergelijking met “Summer Night 2018” 

In tabel 4 is een vergelijking gemaakt met de gemeten waarden tijdens het evenement “Summer 

Night” dat is gehouden in de in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 juli 2018. Voor de 

vergelijking is gebruik gemaakt van de gemiddelde gemeten waarden na 00:00 uur.  

 
 

  

Meetfile1)
 / Tijdstip 

Meetronde 1  

tussen 23:00 en 00:00 uur 

Meetronde 2  

tussen 00:00 en 01:00 uur 

dB(A) dB(C) dB(A) dB(C) 

Meetpunt 3: Oeverlanden 33 

190330-001 23:11 uur 32 54 -- -- 

190330-002 23:12 uur 32 51 -- -- 

190331-002 00:28 uur -- -- 45 71 

190331-003 00:29 uur -- -- 42 67 

Meetpunt 4: Oeverlanden 39 

190331-001 00:00 uur 30 52 -- -- 

190331-004 00:36 uur -- -- 40 66 

Meetpunt 6: Oeverlanden 98/100 

190330-003 23:26 uur 33 50 -- -- 

190330-004 23:38 uur 31 49 -- -- 

190331-005 00:43 uur -- -- 41 67 

190331-006 00:53 uur -- -- 42 68 

190331-007 00:53 uur -- -- 42 67 
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Tabel 4: vergelijking  

 

Uit de resultaten blijkt dat de gemeten niveaus beduidend lager waren dan tijdens het in 2018 

gemeten evenement “Summer Night”. Een belangrijke rol speelt de hinder die vorig jaar het 

gevolg was van deuren die geopend waren. 

 

Conclusie 

In opdracht van de gemeente Midden-Groningen zijn in de nacht van zaterdag 30 op  

zondag 31 maart 2019 geluidmetingen door GeluidMeesters BV uitgevoerd aan de 

geluidafstraling van het evenement “Charmant” met een optreden van Tabitha. Tijdens metingen 

was ook een vertegenwoordiger van de gemeente Midden-Groningen aanwezig. 

 

De volgende constateringen zijn gedaan:  

- Ter plaatse is geconstateerd dat de het evenement binnen plaatsvond en de dat deuren en 

ramen gesloten waren; 

- Door de noordwestelijke wind is niet met meewind gemeten. Indien er sprake was van 

meewind zouden mogelijk de niveaus iets hoger zijn geweest; 

- Tijdens de eerste meetronde was, ter plaatse van de meetpunten, een licht bas geluid 

hoorbaar. Het geluidniveau was met circa 32 dB(A) dermate laag dat het niet uitgesloten is 

dat er sprake was van enige verstoring door omgevingsgeluid;  

- Tijdens de tweede meetronde was, ter plaatse van de meetpunten, een duidelijk bas geluid 

hoorbaar. Dit blijkt ook de gemeten dB(C) waarden. Het geluidniveau varieerde tussen de 41 

en 45 dB(A). Deze metingen zijn uitgevoerd zonder enige verstoring van omgevingsgeluiden; 

- Indien voor de beoordeling aansluiting zou worden gezocht bij de reguliere 

geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer dan was er sprake van een 

overschrijding van ten hoogste 15 dB; 

- Uit de resultaten blijkt dat de gemeten niveaus minimaal 6 dB(A) lager waren dan tijdens het 

in 2018 gemeten evenement “Summer Night”. Een belangrijke rol speelt de hinder die vorig 

jaar het gevolg was van deuren die geopend waren. 

 

 

Groningen, 3 april 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: meetgegevens    

Meetpunt 
“Summer Night 2018” “Charmant 2019” Verschil 

dB(A) dB(C) dB(A) dB(C) dB(A) dB(C) 

Meetpunt 3: Oeverlanden 33 52 74 44 69 - 8  -5 

Meetpunt 4: Oeverlanden 39 46 67 40 66 -6 -1 

Meetpunt 6: Oeverlanden 98/100 53 73 42 67 -11 -6 
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