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1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Hillegom, contactpersoon mevrouw E. Kraay, is voor twee

eerder verrichte akoestische onderzoeken een actualisering uitgevoerd betreffende de

geluidreductie vanuit het Ford Museum te Hillegom en het geluid vanwege de parkerende

auto’s naar de geluidgevoelige bestemmingen in de directe omgeving. De actualisering was

nodig in verband met de gewijzigde openingstijden van de zalen in het museum.

In dit rapport worden de resultaten van het geactualiseerde akoestisch onderzoek

besproken.
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2 Uitgangspunten

2.1 Situatie en gebruik

Het Ford Museum is gelegen aan de Haarlemmerstraat 36 te Hillegom. Overdag is dit in

gebruik als museum; buiten de openingstijden van het museum worden de horeca-

faciliteiten van het Ford Museum gebruikt voor het geven van feesten en partijen (zondag

t/m donderdag tot 22.00 uur en vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur).

Zalen

De zalen zijn gelegen aan de Haarlemmerstraat 34 te Hillegom. In figuur I.1 in bijlage I is

een schets van de situatie weergegeven. Aan de voor- en rechterzijde van de zalen

bevinden zich woningen. Vanuit de kleine zaal zijn de woningen aan de voorzijde

afgeschermd door het restaurant van het museum, de grote zaal is achter de kleine zaal

gelegen (zie figuur I.2 in bijlage I). De aan de rechterzijde gelegen woningen worden door

beide zalen belast. In de beide zalen kan live-muziek ten gehore gebracht worden, echter

nooit in beide zalen gelijktijdig. Doel van het uitgevoerde onderzoek is vast te stellen welk

equivalente popmuziekgeluidniveau LAeq in de zalen formeel toelaatbaar is. Voor de huidige,

gemiddelde exploitatie van de inrichting is een popmuziekgeluidniveau van ca. 95 dB(A)

gewenst. De zalen zijn op vrijdagen en zaterdagen ook na 23.00 uur geopend, zodat de

geluideisen gedurende de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) bepalend zijn voor het

toelaatbare equivalente popmuziek-geluidniveau LAeq.

Transportbewegingen

Gezien de grootte van de zalen wordt ervan uitgegaan dat maximaal ca. 60 personenauto’s

het museum zullen bezoeken. Op vrijdagen en zaterdagen zullen deze in de avondperiode

arriveren (tussen 19.00 en 23.00 uur) en in de nachtperiode (na 23.00 uur) weer vertrekken.
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2.2 Normstelling

Directe hinder

Uitgegaan is van een maximaal toelaatbaar geluidniveau ten gevolge van het geluid uit de

zalen en het parkeren op eigen terrein van 50 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van

geluidgevoelige bestemmingen. Dit is de basis-geluideis uit het Besluit Algemene regels

voor inrichtingen milieubeheer d.d. 19 oktober 2007, kortheidshalve aangeduid als het

Activiteitenbesluit. Deze geluideis betekent dat het equivalente muziekgeluidniveau LAeq ter

plaatse van geluidgevoelige bestemmingen, zoals de gevels van woningen, niet meer mag

bedragen dan:

- 50 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);

- 45 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);

- 40 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

Voor muziekgeluid dient, bij de beoordeling, een toeslag van 10 dB op de gemeten en

berekende waarden in rekening gebracht te worden.

In onderhavige situatie is geen sprake van in- of aanpandige woningen, zodat de in dat

kader gestelde voorschriften niet van toepassing zijn.

De toetsing aan de geluideisen geschiedt volgens de Handleiding meten en rekenen

industrielawaai (1999). Hierbij wordt voor muziekgeluid de bedrijfsduurcorrectie niet

toegepast.

Indirecte hinder

De inrichting is niet vergunningplichtig in het kader van de Wet milieubeheer. Het aspect

indirecte hinder (betreffende het geluid van het verkeer, rijdend op de openbare weg, naar

en van de inrichting) wordt daarom niet getoetst en blijft buiten beschouwing.

2.3 Bouwkundige uitgangspunten

Voor de bouwkundige uitgangspunten wordt verwezen naar LBP-rapport R067526acA0.rvs

d.d. 9 juli 2003. Volgens opgave van de opdrachtgever zijn er sedertdien geen wijzigingen

aangebracht die de geluidwering zouden kunnen beïnvloeden.

2.4 Geluidwering van het gebouw

Tijdens het eerder door LBP verrichte akoestisch onderzoek, genoemd in §2.3, is de

geluidwering gemeten vanuit de zalen naar de dichtstbijzijnde woningen. De resultaten

worden hierna samengevat.
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Tabel 2.1

Geluidreductie vanuit en toelaatbaar muziekgeluidniveau in de zalen

Meting

Woning Gevel
Reductie

[dB(A)]

Maximaal toelaatbaar

muziekgeluidniveau

ontvangst op gevel
1

23.00 – 07.00 uur

[dB(A)]

Maximaal toelaatbaar

muziekgeluidniveau

grote zaal
1

23.00 – 07.00 uur

[dB(A)]

Bethlehemlaan Zuidgevel 80 30 110

2.5 Transportbewegingen

Het geluid vanwege het aankomende en vertrekkende bezoekersverkeer, voor zover zich dit

bevindt binnen de grenzen van de inrichting, is in een eerder LBP-onderzoek vastgesteld
2
.

Voor de vijf meest nabijgelegen woningen nabij de inrichting zijn de resultaten in

onderstaande tabel samengevat (zie figuur I.3 in bijlage I voor een overzicht van de ligging

van de immissiepunten):

Tabel 2.2

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van verkeer op de parkeerplaats
     Situatie  1 : Uitstraling inrichting t.g.v. parkeren

     Het totaal berekende niveau in dB(A), inclusief reflecties (berekening volgens model C)

     -----------+---------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------

     Puntnr  Li |   31   63  125  250  500 1000 2000 4000 8000| LAeq(D) Cm(D)| LAeq(A) Cm(A)| LAeq(N) Cm(N)| Etm.w.

     -----------+---------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+-------

        1   60.7|   -  49.7 47.6 49.6 53.5 55.4 54.2 49.4 36.5|     -    0.0 |   36.9   0.5 |   33.9   0.5 | 43.9

        2   61.4|   -  50.3 48.3 50.2 54.2 56.1 54.9 50.3 38.1|     -    0.0 |   39.3   0.2 |   36.3   0.2 | 46.3

        3   45.0|   -  38.3 35.2 35.8 38.2 38.5 35.3 27.7  9.8|     -    0.0 |   20.5   2.4 |   17.5   2.4 | 27.5

        4   58.2|   -  47.1 45.4 47.3 51.2 53.0 51.7 46.6 32.9|     -    0.0 |   35.4   1.0 |   32.4   1.0 | 42.4

        5   58.1|   -  47.2 45.2 47.1 51.0 52.9 51.6 46.5 32.7|     -    0.0 |   35.0   0.9 |   32.0   0.9 | 42.0

        eis AMvB                                                  50 dB(A)       45 dB(A)       40 dB(A)

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de geluideisen uit het Activiteitenbesluit niet zullen worden

overschreden.

Volgens art 2.18 lid 3a van het Activiteitenbesluit behoeven de maximale geluidniveaus ten

gevolge van het komen en gaan van bezoekers, en dus ook het (gemotoriseerde)

bezoekersverkeer, niet getoetst te worden en blijven daarom buiten beschouwing.

1 Uitgaande van de basis-geluideis uit het besluit Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

2 Zie LBP-rapport R067526abA0.tc d.d. 8 juli 2002
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3 Conclusies

Uit de voorgaande onderzoeken worden de volgende conclusies getrokken.

Muziekgeluid

In de huidige situatie is in elke zaal apart gedurende de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur)

formeel een equivalente popmuziekgeluidniveau LAeq van 110 dB(A) toelaatbaar. Gedurende

de dag- (07.00 -19.00 uur) en avondperiode (19.00 - 23.00 uur) is een popmuziek-

geluidniveau van 120 dB(A) respectievelijk 115 dB(A) toegestaan.

Het gewenste gemiddelde popmuziekgeluidniveau bedraagt 95 dB(A) en zal dus

ruimschoots haalbaar zijn.

Parkeergeluid

Het tijdgemiddelde geluidniveau vanwege de parkeerbewegingen bedraagt ’s avonds

nergens meer dan 39 dB(A) en ’s nachts nergens meer dan 36 dB(A). Hiermee wordt

voldaan aan de normen in het Activiteitenbesluit.

Lichtveld Buis & Partners BV

dhr. ir. A.H.M. Crone
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Bijlage I Figuren

Figuur I.1

Situatie (niet op schaal)

waarneempunt
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Figuur I.2

Plattegrond zalen (niet op schaal)
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Lichtveld Buis & Partners BV akoestisch onderzoek industrielawaai
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Figuur I.3

Ligging immissiepunten en bronpunten t.b.v. berekening parkeergeluid
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