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Samenvatting 
Met deze notitie wil een aantal wijkverenigingen(*uit de binnenstad een bijdrage leveren 
aan het nieuw te formuleren geluidbeleid bij evenementen in Leiden voor de periode 2019 
tot 2023.  
Wij onderstrepen het belang van een bruisende, aantrekkelijke stad. Hierbij mag echter 
het belang van zowel bewoners als festivalbezoekers niet in het geding komen, wat het nu 
wel doet. Bewoners ervaren regelmatig dat het huidige beleid hun gezondheid (o.a. 
slaapproblemen) en de leefbaarheid in het algemeen op een onacceptabele manier 
aantast:  

• Het aantal evenementen, waarbij (versterkte) muziek een prominente rol speelt, 
neemt toe.  

• Muzieksoorten en de daarbij gebruikte geluidinstallaties produceren steeds meer 
bastonen. Deze lage tonen zorgen voor een nieuw soort overlast. 

• De verantwoordelijkheid voor geluidoverlast en de initiële afhandeling van 
klachten ligt in het huidige beleid bij de organisator van een evenement. Bewoners 
ervaren regelmatig, dat er niet serieus met hun klachten over geluidoverlast wordt 
omgegaan en zien er van af om te gaan klagen, terwijl dat essentieel is om een 
goed beeld te krijgen. 

 
Een onderzoek naar beleid in andere steden, gesprekken met deskundigen, met 
omwonenden van evenementenlocaties en een studie naar richtlijnen, geformuleerd door 
diverse instanties op het gebied van milieu, gezondheid en geluid leverden de volgende 
inzichten: 

• Het huidige geluidbeleid in Leiden is ontoereikend om het complexe probleem te 
kunnen hanteren, maar biedt voldoende aanknopingspunten voor verbetering. 
Uitgebreid onderzoek en nieuwe richtlijnen, zoals vastgelegd in het nieuwe 
geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam, zijn als uitgangspunt gebruikt. 

• Een aanscherping van het geluidbeleid is noodzakelijk: 
o Striktere geluidnormen voor elk van de drie geluidcategorieën 1, 2a, 2b en 3  
o Vaststelling van een maximale geluidbelasting per evenementenlocatie, 

rekening houdend met de grootte van de locatie en de geluidwerende 
voorzieningen van de omringende bebouwing als onderdeel van een 
vernieuwde locatiescan “Evenementenlocaties Leiden” 

o Vaststelling van het maximaal aantal evenementen per locatie rekening 
houdend met een eventuele overlap met naastgelegen locaties  

o Definiëring van de omvang van evenementen in bezoekersaantallen van 
kleinschalige tot “groot podium” evenementen 

o Aanscherping procedure van (horeca-/)evenementenklachtenlijn met één 
klachtenmeldpunt, een adequate afhandeling van geluidklachten door de 
geluidhandhaver en toetsing door de gemeente 

• Het is gerechtvaardigd om met de toenemende geluidoverlast en 
evenementendruk, die bewoners van de binnenstad nu al ervaren in het nieuwe 
beleid het maximum aantal evenementendagen categorie 2 a en 2b op de 

                                                           
*) De Put in de Oude Morsch, Hogewoerd e.o., Maredorp-de Camp, Noordvest-Molenbuurt, Pancras West, Pieters- en 

Academiewijk en Levendaal-West 
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binnenstadlocaties aanzienlijk te beperken en evenwichtiger te verdelen over de 
beschikbare evenementenlocaties/-dagen in Leiden. 

 
We willen uiteindelijk tot een nieuw geluid-/evenementenbeleid komen, waarin de 
gezondheid van bewoners en bezoekers van evenementen centraal staat en kan rekenen 
op een grotere acceptatie van omwonenden.  
 
Een bruisende stad is van belang voor de leefbaarheid van alle Leidenaren. Wij zijn echter 
ook van mening dat de gemeente nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid dient te nemen 
in de toenemende problematiek van geluidoverlast en serieus moet omgaan met terechte 
zorgen en klachten van bewoners. Wij willen daaraan graag onze bijdrage leveren. 
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1 Geluidbeleid Evenementen Leiden 

 

Wijkverenigingen Noordvest-Molenbuurt, Pancras West, De Put in de Oude Morsch, 
Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West, Maredorp-de Camp, Hogewoerd e.o., …….. 
in de binnenstad van Leiden vinden een aanscherping van het huidige geluidbeleid voor 
evenementen In Leiden noodzakelijk: 

• In de binnenstad van Leiden wordt  een toenemend aantal evenementen 
georganiseerd, waarbij (versterkte) muziek een steeds prominentere rol speelt. 
Bewoners ondervinden hiervan steeds vaker overlast. 
Deze overlast wordt niet alleen veroorzaakt door de evenementen zelf. Ze  
bestaat ook uit een accumulatie van geluid(overlast) in de binnenstad door een 
toename van toerisme (Airbnb), verkamering, horeca  en terrassen als ook een 
verruiming van openingstijden. Deze accumulatie van geluidoverlast leidt bij een 
aantal binnenstadsbewoners tot slaapproblemen en  gezondheidsproblemen.   

• De  muzieksoort met de daarbij gebruikte geluidinstallaties is veranderd, waarbij 
steeds meer bastonen worden geproduceerd. Het zijn vooral deze lage tonen die 
een nieuw soort overlast veroorzaken. Bastonen worden in vergelijking met de 
hoge tonen minder gedempt. Daardoor kunnen zelfs bewoners, die op grotere 
afstand (tot 500 meter of meer) van het evenement wonen, overlast ervaren1.  

 
Het huidige geluidbeleid2 biedt voldoende aanknopingspunten voor verbetering. 
Bestaande regels kunnen op basis van nieuwe inzichten en uitgebreid onderzoek, zoals 
recent vastgelegd in het nieuwe evenementenbeleid van Amsterdam3 en adviezen van de 
“Nederlandse Stichting Geluidhinder”4, worden aangescherpt. Ook  verdient het  
aanbeveling om gebruik te maken van “Best Beschikbare Technieken3” voor het 
terugdringen van geluidoverlast.  

2 Voorstel Geluidbeleid Evenement 2019-2023 

2.1 Vaststelling van geluidnormen 

Voor het opstellen van het nieuwe geluidbeleid zou de gezondheid van bewoners en 
bezoekers van festival of (muziek-)evenementen als centraal uitgangspunt moeten 
gelden (zie hoofdstuk 4).  
Bewoners, die aan of nabij een (muziek-)podium of een evenementenlocatie wonen, 
moeten er van uit kunnen gaan dat de geluidbelasting op hun woning  door het evenement 
zo laag mogelijk is. In het huidige geluidbeleid zijn vier geluidcategorieën gedefinieerd, 
met voor elke categorie een maximale norm, gemeten op de dichtstbijzijnde gevel of 
ander geluidsgevoelig object.  
De Inspectie Milieuhygiëne, Limburg5 heeft invulling  gegeven aan het begrip 
“onduldbare hinder” door geluid van buiten. In de studie worden hiervoor twee 
geluidnormen onderscheiden: 

                                                           
1 Geluid bij evenementen, Het geluidBuro, https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/geluidburo_-

_onderzoek_evenementoca/55 
2 Geluidbeleid evenementen Leiden, Omgevingsdienst West-Holland, juni 2012 
3 Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam - beleidsregels 
4 Evenementen met luide muziek, NSG, Erik Roelofsen, https://www.nsg.nl/file/378/ 
5 Evenementen met een luidruchtig karakter, uitgave van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg, januari 1996. 
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• Een toename van het achtergrondgeluid binnenshuis met meer dan 20 dB(A), 
door geluid van buiten, wordt door bewoners als “onduldbare hinder” ervaren;  

• Een overschrijding van de maximale geluidnorm van 50 dB(A) wordt  zowel  
overdag als ’s avonds  eveneens als “onduldbaar” ervaren.  De overschrijding leidt 
in dat geval binnenshuis tot een verstoring van de spraakverstaanbaarheid. 

Sinds een aantal jaren stelt het “Bouwbesluit 2012”6 een geluidisolatie van gevels van 20 
dB(A) als minimum eis om in  verblijfruimtes bescherming te bieden tegen normaal 
omgevingsgeluid.  
Daarom dient voor geluid van buiten een norm van maximaal 70 dB(A) op de gevel van 
een woning te worden aangehouden om binnenshuis  de maximum norm van 50 dB(A) 
niet te overschrijden. 
  
Bij de bouw van oudere woningen in binnensteden en woonwijken van 1960 of eerder is 
doorgaans geen rekening gehouden met geluidswerende eigenschappen van gevels. 
Zoals in sectie 5.2 wordt beschreven, geldt voor deze woningen een lagere maximum 
gevelnorm.   
 
In het huidige beleid worden twee geluidnormen gehanteerd, te weten: 

• Voor het absolute geluidniveau, uitgedrukt in dB(A), en 

• Voor het geluidniveau van lage (bas-)tonen, uitgedrukt in dB(C)  
In de praktijk wordt voor het dB(C)-niveau een normering aangehouden, die  10 tot 15 dB 
hoger kan zijn dan dB(A).  
Afhankelijk van de geluidcategorie hanteert Leiden een verschil van 10 tot 12 dB. 

 

2.2 Indeling nieuwe geluidcategorieën  

Voor de geluidniveaus die tijdens evenementen maximaal worden toegestaan op de 
gevels van omliggende woningen of andere geluidgevoelige gebouwen, worden de 
volgende vier geluidcategorieën voorgesteld:  
    
Categorie 1 (eindtijd 20.00 uur): Voor alle niet-versterkte muziek en het versterkte 
geluid mag het A-gewogen equivalente geluidsniveau (LAeq) maximaal 70 dB(A) 
bedragen,  gemeten over 1 minuut op de dichtstbijzijnde, maatgevende7 gevel van een 
woning of andere geluidgevoelige gebouwen. Als deze gevel op grotere afstand ligt 

dan 25 m, geldt de norm op 25 m van de geluidbron.  

Een evenement van categorie 1 dat na 20.00 uur voortduurt komt in categorie 2a 
terecht. In afwijking van voorgaande geldt voor toneelvoorstellingen dat deze ook na 
20.00 uur in categorie 1 blijven. Hiervoor geldt dan een eindtijd zoals bij categorie 2a. 
 
Categorie 2a (eindtijd zo t/m do 23.00 uur, vr en za 24.00 uur): Voor al het niet-
versterkte of versterkte geluid, van onder meer live optredende artiesten, 
achtergrondmuziek en pauzemuziek, verslaggeving of commentaar, mag het A-
gewogen equivalente geluidsniveau (LAeq) maximaal 70 dB(A) en het C-gewogen 

                                                           
6  https://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012_nvt/artikelsgewijs/hfd3/afd3-1/art3-2 
7  Met maatgevende gevel wordt bedoeld de gevel die het meest met geluid kan worden belast door het   

evenement. Want stel dat achter het podium de woningen dichterbij liggen, maar dat door afscherming 
achter dit podium de geluidsbelasting lager is, is dit natuurlijk niet de maatgevende gevel 
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equivalente geluidniveau (LCeq) maximaal 80 dB(C) bedragen, gemeten over 1 minuut 
op de dichtstbijzijnde, maatgevende7 gevel van een woning of andere geluidgevoelige 
gebouwen. 
 

Categorie 2b (eindtijd zo t/m do 23.00 uur, vr en za 24.00 uur):   Voor al het versterkte 
geluid van live optredende  artiesten mag (LAeq) maximaal 73 dB(A) en (LCeq) 
maximaal 85 dB(C) bedragen, gemeten over 1 minuut op de dichtstbijzijnde, 
maatgevende7 gevel van een woning of andere geluidgevoelige gebouwen 
 
Categorie 3 (eindtijd zo t/m do 23.00 uur, vr en za 24.00 uur):   Voor al het versterkte 
geluid van live optredende artiesten geldt (LAeq) norm van maximaal 85 dB(A) en een 
(LCeq) van maximaal 95 dB(C), gemeten over 1 minuut op de dichtstbijzijnde, 
maatgevende7 gevel van een woning of andere geluidgevoelige gebouwen. 
 
Ter vergelijk: Onder het huidige beleid kan de geluidbelasting op de gevel oplopen tot 97 
à 100 dB(C). 
 
Toelichting: 

• Categorie 1: Voorbeelden van evenementen in deze categorie 1 zijn bv. 
toneelvoorstellingen, een singer/songwriter met semi-akoestische versterking  

• Categorie 2a:  Evenementen in deze geluidscategorie zijn evenementen waarbij 
geluid een secundaire rol speelt. Voorbeelden van deze categorie zijn bv. 
“Rollende keukens” en “Leiden Culinair” of sportevenementen. 

• Categorie 2b: Bij evenementen van deze categorie is muziek ten gehore brengen 
de primaire doelstelling. Voor al deze evenementen geldt de doelstelling om de 
geluidoverlast voor de omgeving te beperken. De 85 dB(C) op de gevels van de 
dichtstbijzijnde, maatgevende woningen of andere geluidgevoelige gebouwen is 
daarbij het gestelde maximum. De keuze voor deze grenswaarde is gebaseerd op 
het nieuwe Amsterdamse evenementen beleid8 en akoestisch onderzoek.  
Uit akoestisch onderzoek9,10 blijkt, dat doorgaans met een geluidniveau van 
maximaal 85 dB(C) op de gevel binnenhuis beneden het 50 dB(A) niveau kan 
worden gebleven en tevens beter gericht op het beperken van overlast door lage 
tonen.  

• Categorie 3: Voor evenementen “met een hoog maatschappelijk belang” geldt net 
als bij andere evenementen de doelstelling om de overlast voor de omgeving te 
beperken. Voorbeelden van evenementen met een hoog maatschappelijk belang 
zijn de viering van “Koningsnacht”,  Koningsdag en van Leidens Ontzet.  Om die 
reden wordt voor deze categorie een uitzondering mogelijk gemaakt en de 
gevelwaarde op maximaal 85 dB(A) en respectievelijk 95 dB(C)11 gesteld. Dit geldt 
op Koningsnacht/-dag op twee locaties. Het betreft een evenement (‘City 
Moves’) op Koningsdag op de Garenmarkt op 27 april en evenementen op de 
Nieuwe Rijn bij de Koornbeursbrug en Annie’s op 26 en 27 april. Het jaarlijkse 

                                                           
8  Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam - Beleidsregels 
9  Het GeluidBuro (2016), Geluid bij evenementen, Amsterdam 
10  Omgevingsdienst NZKG, Evaluatie evenementen Amsterdam 2017 - Meetwaardenonderzoek geluid  
11  Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam - Beleidsregels 
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eenmalige karakter van deze evenementen maakt dat een uitzondering op de 
basisnorm tot maximaal 95 dB(C) aanvaardbaar wordt geacht. 

 

In het huidige beleid worden, als beleidsstandpunt, per geluidcategorie minimale 
afstanden van de geluidsbron tot woningen gedefinieerd.  
In het nieuwe geluidbeleid dient de minimale afstand van geluidsbron tot de gevel van 
woning(en (of geluidsgevoelig gebouwen) te worden afgeleid van de bovengenoemde, 
maximale gevelnormen:  

• Categorie 1: 70 dB(A) 

• Categorie 2a: 70 dB(A) en 80 dB(C) 

• Categorie 2b: 73 dB(A) en 85 dB(C) 

• Categorie 3: 85 dB(A) en 95 dB(C) 
De gevelnormen voor geluidcategorieën 1, 2a en 2b zijn erop gericht om binnenshuis 
het maximale geluidsniveau van 50 dB(A) niet te overschrijden. 
Per evenement/evenementlocatie dient maatwerk te worden geleverd. Op een 
plattegrond moeten de meetpunten worden aangegeven en moet de geluidsnorm 
worden vastgesteld, gebaseerd op bovenstaande gevelnormen en na vaststelling 
dat woningen aan of nabij de evenementenlocatie voldoen aan een gevelisolatie 
van (de veronderstelde) 20 dB(A).    
 

In het verlengde hiervan geldt ook, dat er per evenement/-locatie maatwerk moet 
worden geleverd bij podia, waarop tegelijkertijd muziek wordt gemaakt en waarvan 
de geluidscontouren elkaar gaan overlappen. Bewoners die tussen beide podia in 
wonen, krijgen een mix van verschillende muzieksoorten te horen, die vaak harder 
klinken dan van een enkel podium. De hinderbeleving is daarom groter dan dat van 
één podium.  
In het huidige beleid wordt verondersteld, dat zo’n verstoring niet is te verwachten 
als de podia/geluidbronnen ten minste 75 m uit elkaar liggen. Deze minimale afstand 
dient bij de in dit document voorgestelde aanpassing van de gevelnormen opnieuw 
te worden bepaald.  
Analoog aan Amsterdam11 zou voor het Leidse geluidbeleid kunnen gelden, dat er 
sprake is van een overlap van een evenement/-locatie als de 70 dB(A)- en/of 
respectievelijk 80 dB(C)-contourlijnen van beide evenement/-locaties elkaar 
overlappen en er in de overlap geluidgevoelige woningen/objecten zijn. In een 
dergelijk geval moeten lagere dB(A)- en dB(C)-geluidnormen aan beide 
evenementen worden vergund. Uiteraard kunnen organisatoren ervoor kiezen de 
podia verder uit elkaar te zetten of gezamenlijk één podium te exploiteren. 
 
Een vergelijkbare situatie doet zich ook voor bij evenementen “met een hoog 
maatschappelijk belang”, als de viering van Koningsnacht/-dag en het Leids Ontzet. Het 
huidige beleid gaat in deze wel heel kort door de bocht door de minimale afstand 
tussen podia/geluidbronnen voor in totaal vier evenementdagen zonder motivatie te 
verlagen tot 50 m en respectievelijk 35 m.    
 

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij uit het akoestisch onderzoek vooraf blijkt dat 
sprake is van een normoverschrijding bij een beperkt aantal geluidgevoelige objecten. In 
die situaties kan een organisator van een evenement proberen een overeenkomst te 
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sluiten met individuele bewoners van deze objecten door hen te compenseren voor die 
tijdelijke hogere mate van geluidoverlast. Als de gemeente Leiden dit als reële 
mogelijkheid ziet, kan ze, analoog aan Amsterdam, overeenkomsten met die strekking 
laten afsluiten door de organisator. De gemeente zal dit moeten toetsen op dat:  

• deze altijd per individuele bewoner met de aanvrager moet zijn 
overeengekomen;  

• alle bewoners van de woningen die te maken gaan krijgen met een gevelwaarde 
boven de grenswaarde meedoen (doet er eentje niet mee dan is dat een reden 
om op de aanvraag negatief te beschikken);  

• het duidelijk is om welke geluidbelasting en tijdsduur het gaat; bij de 
vergunningsaanvraag dient uit akoestisch onderzoek (conform het Meet- en 
rekenprotocol) te blijken welke geluidbelasting verwacht wordt op de 
betreffende woningen;  

• de compensatie proportioneel is. Voor een compensatie van 24 uur beschouwt 
de gemeente een richtbedrag van 150 euro per persoon als redelijk.  

 

2.3 Best Beschikbare Technieken 
 

Het uitgangspunt bij elk evenement is dat de geluidbelasting op omliggende 
woningen en andere geluidgevoelige gebouwen zo laag mogelijk is. Om dat te 

bereiken zal de organisator van het evenement: 

• Niet meer geluid produceren dan nodig is voor het betreffende evenement;    

• Geluidreducerende /-sturende maatregelen treffen die minimaal voldoen aan de 
Best Beschikbare Technieken (BBT). 

Het begrip ‘Beste Beschikbare Technieken’ (BBT) is afkomstig uit de  
milieuwetgeving. Net zoals bij “gewone” bedrijven staat ook de techniek in de 
muziekbranche niet stil. Door maatregelen te treffen, die gebruikmaken van de 
BBT wordt onnodige geluidsemissie zoveel mogelijk voorkomen, waardoor 
geluidoverlast voor bewoners zal afnemen.  
In bijlage 2 is de BBT-lijst 2018 opgenomen, die de gemeente Amsterdam heeft 
laten opstellen door een “Expertgroep Geluid”. Amsterdam heeft het plan om de 
‘BBT-lijst’ jaarlijks te updaten. De gemeente Amsterdam draagt graag bij aan de 
ontwikkeling van evenementbeleid in andere steden en stelt de BBT-Lijst dan ook 
beschikbaar als leidraad of voorbeeld.  

 

3 Aspecten in de uitvoering 

3.1 Continue meten met een vaste opstelling 

De continue geluidmeting is een zeer goede methode die op veel plaatsen in het land 
wordt toegepast. Het signaal van de geluidmeter is via internet direct afleesbaar door 
zowel organisator als handhaver. Het grote voordeel is dat de organisator direct ziet of 
overschrijding dreigt en weet dat die overschrijding ook door de handhaver zal worden 
opgemerkt. 
Voor het huidige beleid is overwogen om voor een aantal grotere evenementenlocaties 
met een vaste podiumopstelling te gaan werken en vaste meetopstellingen voor continue 
geluidmeting aan te brengen. Voor de locaties Beestenmarkt, Garenmarkt, waterpodium 
Annie’s, Pieterskerkplein en Nieuwe Rijn/ Stadhuisplein, Lammermarkt, Pieterskerkhof is 
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in 2012 aan de gemeente voorgesteld dit te onderzoeken. Als dit onderzoek nog niet is 

afgerond, verdient het aanbeveling dit alsnog te doen. 
 

3.2 Meetvoorschrift 
De wijze van meten wordt vastgelegd in de evenementenvergunning.  In de voorschriften 
voor bv. een categorie 2b evenement ziet dat er als volgt uit: 

 

• Zonder plattegrond 

o Het gemiddelde geluidsniveau veroorzaakt door het maken van muziek door 
een live optredende artiest mag niet meer bedragen dan 73 dB(A) en 85 
dB(C) op de dichtstbijzijnde gevel van een woning of ander geluidgevoelig 
object, gemeten één meter voor de gevel; onder het gemiddelde 
geluidsniveau wordt verstaan, het in de meterstand Leq (“Fast”) gemeten 
niveau gedurende minimaal één minuut; bij fluctuaties van het geluidsniveau 
tijdens het evenement moet ook het hoogste gemiddelde niveau aan de 
toegestane norm voldoen.  

o Metingen en berekeningen ter controle van voornoemde geluidniveaus 
vinden plaats overeenkomstig de Handleiding rekenen en meten 
industrielawaai 1999 (HRMI‐99); in tegenstelling tot wat de HRMI‐99 
aangeeft, worden op het gemeten signaal in dB(A) en dB(C) geen correcties 
meer toegepast en mogen metingen ook uitgevoerd worden met een 
volgens de specificaties van IEC‐publicatie 651: 1979, type 2 geluidmeter; 
metingen vinden plaats op een hoogte van minimaal 1,5 m; in geval het 
geluidniveau op de gevel van een geluidgevoelig gebouw wordt vastgesteld, 
wordt de gevel op de begane grond ook als gevel van het geluidgevoelig 
gebouw gezien, als geluidgevoelige ruimten slechts op de hoger gelegen 
etages aanwezig zijn.  

o Is een meting bij de dichtstbijzijnde woning of de op de plattegrond 
aangegeven meetlocatie niet mogelijk is, kan een referentiepunt worden 
gekozen. Het daar gemeten niveau wordt conform de HRMI‐99 
teruggerekend naar de dichtstbijzijnde woning of een op de plattegrond 
aangegeven meetlocatie. 
 

• Met plattegrond 
Indien gebruik wordt gemaakt van meetpunten op een plattegrond, 
behorende bij de vergunning wordt het eerstgenoemde voorschrift: 

o Het gemiddelde geluidsniveau veroorzaakt door het maken van muziek en 
het gebruik van de geluidinstallatie mag niet meer bedragen dan de waarden 
op de, op een bij deze vergunning horende plattegrond, aangegeven 
meetlocaties; als de locatie voor een gevel is gelegen wordt één meter voor 
deze gevel gemeten; onder het gemiddelde geluidsniveau wordt verstaan, 
het in de meterstand Leq (“Fast”) gemeten niveau gedurende minimaal één 
minuut; bij fluctuaties van het geluidsniveau tijdens het evenement moet ook 
het hoogste gemiddelde niveau aan de toegestane norm voldoen.  

 

• Continue meting, registratie via internet 

Indien gebruik wordt gemaakt van een continue meting met een vaste 
meetopstelling worden de volgende voorschriften hieraan toegevoegd:   



10 
 

o De vergunninghouder is verplicht continu, gedurende het gehele evenement, 
geluidsmetingen te (laten) verrichten; deze metingen moeten worden 
verricht op de meetlocaties zoals aangegeven op de plattegrond bij deze 
vergunning, met een geluidmeter die geschikt om het gemiddelde 
geluidniveau (Leq)), in dB(A) en dB(C) te meten. Gelijktijdig met de metingen 
moet het audiosignaal worden opgenomen. 

o Ten behoeve van de vergunninghouder en ambtenaren van de 
Omgevingsdienst West‐ Holland moet het gemeten niveau en het 
opgenomen audiosignaal vrijwel direct via een internetverbinding 
beschikbaar zijn. 

o Hiertoe moet de vergunninghouder ter plaatse van de geluidinstallatie voor 
het evenement, beschikken over een voor dit doel geschikte 
internetverbinding en geschikt medium waarmee de gemeten geluidniveaus 
vrijwel direct zijn af te lezen 

 

3.3 Klachtenmeldpunt 

Bij evenementen moet er altijd een directe klachtenlijn zijn die is toegespitst en 
uitgerust om goed te handhaven. Dus verstand hebben van geluid en kunnen meten of 
controleren en waar nodig ingrijpen.  

 

In de huidige opzet wordt de organisator van het evenement door de gemeente primair 
verantwoordelijk gesteld voor een spoedige afhandeling van de meldingen van overlast.   
Bewoners in de directe omgeving worden door de organisator via een bewonersbrief 
geïnformeerd over de aard en duur van het evenement en de maatregelen om de 
geluidoverlast te beperken. Voor dringende klachten is de organisator tijdens het festival 
op een 06-nummer bereikbaar. De verspreiding van de bewonersbrief is doorgaans (te) 
beperkt. Dit geldt zeker voor (muziek-)evenementen waarbij veel lage (bas-)tonen worden 
geproduceerd. Hierdoor kunnen zelfs bewoners, die op grotere afstand (tot 500 meter of 
meer) van het evenement wonen, overlast ervaren. Bij dit soort evenementen zou de 
organisator de bewonersbrief in een (overeenkomstig) groter gebied moeten verspreiden. 
 

Daarnaast kunnen bewoners bij overlast de volgende nummers van de gemeente  
bellen: 

• Tijdens kantooruren kunnen klachten op nummer 14071 worden gemeld.   

• Buiten kantooruren en in het weekend kan de horeca-/evenementenklachtenlijn 
071-5167015 worden gebeld . 

Bewoners, die “een straatje verderop” wonen en de bewonersbrief niet ontvangen, 
kunnen geluidsoverlast alleen via de nummers van de gemeente melden.  

 

In de afgelopen beleidsperiode is gebleken, dat de beide meldsystemen niet goed 
functioneren:  

• Bij sommige evenementen was de organisator niet op het 06-nummer te 
bereiken of er werd niet op klachten geacteerd. 

• Bij een andere evenement reduceerde de organisator na een melding van een 
geluidsklacht het volume. Maar enige tijd later veroorzaakte een ander 
muzieknummer weer geluidsoverlast en moest er opnieuw worden gebeld. 
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• “Buiten kantooruren/in het weekend” worden geluidsklachten van bewoners 
niet effectief door de horeca-/evenementenklachtenlijn van de gemeente 
afgehandeld.  
In het standaard protocol12 meldt de klachtenlijn 1) de overlast aan de politie en 
2) bespreekt de gemeente achteraf de overlastklacht met de organisator, en 
(wekelijks , achteraf) met politie en Omgevingsdienst West-Holland.   
In de praktijk blijkt, dat de politie niet acteert bij geluidklachten, omdat niet de 
politie maar de Omgevingsdienst West-Holland namens de gemeente als 
geluidhandhaver optreedt.  

 
Om geluidklachten adequaat af te handelen zou er één klachtennummer moeten zijn, 
bij voorkeur de (horeca-/)evenementen-klachtenlijn en NIET de organisator. De 
klachtenlijn zou zijn procedure moeten aanscherpen en iedere klacht over 
geluidoverlast: 

1. Moeten registreren in een klachtenregister voor evenementen 
2. Deze niet alleen aan de politie moeten doorgeven, maar vooral   
3. Aan de geluidhandhaver (/Omgevingsdienst West-Holland). De 

geluidhandhaver kan daarop direct de geluidklacht controleren en zo nodig 
corrigerend ingrijpen. Als herhaalde klachten samenvallen met een 
overschrijding van de geluidnorm kan de handhaver via het sanctiebeleid een 
dwangsom opleggen.     

 

Opgemerkt wordt dat in 2012  de Omgevingsdienst een vergelijkbaar advies13 heeft 
gegeven:  

• Het zou de handhaving en vermindering van overlast voor omwonenden ten 
goede komen als de geluidklachten gedurende het evenement direct of vrijwel 
direct bij de geluidhandhavers terechtkomen. 

4 Leidens Ontzet en Koningsdag  
Uit voorgaande hoofdstukken wordt duidelijk dat voor Koningsdag en de viering van 
Leidens Ontzet regels worden gehanteerd die enigszins afwijkend zijn van de regels bij 
overige evenementen. Voor de duidelijkheid worden de huidige afwijkingen hier 
overzichtelijk weergegeven. 

 

4.1 Leidens Ontzet 

In de huidige beleidsperiode is voor twee locaties, het Gerecht en het 
Pieterskerkplein, een lagere geluidsnorm vastgesteld, te weten maximaal categorie 2a.  

Deze en andere verschillen met de overige evenementen op een rijtje: 
‐   geluidnorm categorie 3: maximaal 85 dB(A) en 95 dB(C); 
‐    de geluidnorm wordt gehandhaafd op geluidmeetpunten die op een plattegrond 

worden vastgelegd; met het oog op de nieuwe geluidnormen is het zinvol de 
locatie van de geluidmeetmeten opnieuw vast te stellen en de afstand tot de 

                                                           
12 https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/melding-doen-klachten-en-overlast/overlast/ 
13 Geluidbeleid evenementen Leiden, juni 2012, Omgevingsdienst West-Holland 
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dichtstbijzijnde, maatgevende gevel van een woning te vergroten om aan de 
nieuwe normen te kunnen voldoen.  

‐   waar mogelijk zal bij Leidens Ontzet zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van 
een vaste meetopstelling waar het geluid continue zal worden gemonitord; bij 
bijzondere omstandigheden zal op een andere manier worden gemeten; 

‐   Leidens Ontzet wordt in principe op 2 en 3 oktober gevierd; als een van deze 
dagen op een zondag valt, vindt de viering op 1 en 3 of 2 en 4 oktober plaats met 
op de zondag een meer ingetogen viering; 

‐   de gehanteerde eindtijden zijn afwijkend van de overige evenementen; deze 
eindtijden worden in het nieuwe evenementenbeleid vastgelegd; 

‐   als de viering van Leidens Ontzet wordt aangewezen als collectieve festiviteit kan 

er ook binnen in de horecagelegenheden meer muziek gemaakt worden dan kan 
op grond van de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit; 

 

4.2 Koningsnacht en Koningsdag 
Net als andere middelgrote en grote steden heeft ook Leiden een traditie met de viering 
van Koningsnacht en -dag.  
De viering van Koningsnacht en ‐dag heeft een vaste plek gekregen op het water van de 
Nieuwe Rijn bij de Koornbeursbrug/ waterpodium Annie’s. Op koningsnacht en -dag geldt 
voor deze locaties geluidcategorie 3: maximaal 85 dB(A) en 95 dB(C). 

 

Ook bij de viering van Koningsnacht gelden afwijkende eindtijden, los van de weekdag 
waarop 26 april valt wordt voor de muziek een eindtijd van 01.00 uur aangehouden. 

 

5 Gezondheidsaspecten 

5.1 Preventie gehoorschade van festivalbezoekers 
Een organisator van een muziekevenement wordt geacht zich te conformeren aan het 
Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector (ministerie van VWS, V.V.E.M, 
vereniging van Nederlandse poppodia en festivals, 2014).  
 
Aanvullend op dit convenant en ongeacht de eerder beschreven geluidnormen op de 
gevels van omliggende woningen, zou het equivalente A-gewogen geluidniveau (LAeq) 
ter plaatse van het publiek, gemeten over 15 minuten, op 25 meter “Front of 
House”(“FoH”/Regietoren) niet meer moeten bedragen dan 100 dB(A) en 110 dB(C).   
 
Een vergelijkebare norm geldt in Amsterdam voor muziekfestivals met meer dan 1500 
bezoekers. Vergeleken met het Convenant is deze norm 3 dB(A) lager om het risico op 
gehoorschade bij bezoekers te verkleinen.  
 
Of iemand gehoorschade door geluid oploopt is afhankelijk van de tijdsduur en 
geluidniveau waaraan iemand aan geluid wordt blootgesteld. Bij incidentele blootstelling 
zal het gehoor zich in principe wel herstellen. Maar bij geregelde blootstelling aan een 
grote dosis ontstaat een blijvende gehoorschade. Deze schade ontstaat meestal 
geleidelijk, maar kan ook acuut optreden.  
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Aan werknemers, die dagelijks gedurende 8 uur of meer worden blootgesteld aan 
geluidsniveau van 80 dB(A) moet volgens de ARBO-norm gehoorbescherming ter 
beschikking worden gesteld om het risico op gehoorschade te verminderen. Bij een 
geluidsniveau van 83 dB(A), dus slechts 3 dB(A) hoger, zou de blootstelling tot 4 uur 
moeten worden beperkt.  
De volgende tabel geeft een indruk hoe snel de periode van blootstelling afneemt bij een 
toename van het geluidniveau: 
 

 
 
Uit deze tabel blijkt, dat een festivalbezoeker bij een geluidniveau van 101 dB(A) al 
na krap 4 minuten een vergroot risico loopt op gehoorschade. De cijfers geven de 
noodzaak aan om bij (grotere) muziekfestivals (meer dan 1500 bezoekers): 

• De bezoekers adequaat te informeren over de potentiele risico’s op 

gehoorschade en gratis of tegen kostprijs gehoorbescherming aan te bieden. 

• Bij een geluidniveau van 100 dB(A) of meer op het festivalterrein op 25 meter 
FOH is er een potentieel risico op gehoorschade bij een blootstelling van 5 
minuten of meer. 

 
Voor kleinere festivals en/of festivalterreinen (minder dan 1500 bezoeker) met klein 
FoH-gebied specificeren de BBT-maatregelen de volgende aanpassing:  

• Het equivalente geluidniveau ter plaatse van het publiek wordt zo laag als 
redelijkerwijs mogelijk gehouden en bedraagt sowieso nooit meer dan 95 dB(A) en 
105 dB(C), gemeten over 15 minuten op maximaal 25 meter FoH (als het FoH-
gebied kleiner is dan 25 meter geldt deze waarde aan het einde van het FoH-
gebied).  

 
Een recente publicatie van het RIVM14 adviseert voor muziekfestivals die specifiek zijn 
gericht op kinderen nog lagere maximale audio-emissies toe te passen, te weten: 

• Voor tieners van 14 en 15 jaar: een (LAeq), gemeten over 5 minuten van 
maximaal 96 dB(A); 

• Voor kinderen t/m 13 jaar: een (LAeq), gemeten over 5 minuten van maximaal 91 
dB(A). 

 

                                                           
14 RIVM Briefrapport 2017-0159, bijlage 4 

Risico op gehoorschade

Geluidsniveau,  dB(A) bij (regelmatige) blootstelling gedurende 

periode van (of meer)

80 8 uur

83 4 uur

86 2 uur

89 1 uur

92 30 minuten

95 15 minuten

98 7,5 minuten

101 3,8 minuten



14 
 

5.2 Preventie geluidsoverlast bewoners 
Geluidoverlast is een complex fenomeen. Ongewenste of afwijkende geluiden in de 
woonomgeving kunnen bij bewoners tot irritatie, wrevel, afkeer, boosheid en ergernis 
leiden. Of geluid daadwerkelijk tot hinder leidt, verschilt van persoon tot persoon en van 
situatie tot situatie. Wat voor de één een uitermate prettig geluid is, kan voor de ander 
een bron van ergernis zijn.  
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat hinderbeleving wordt beïnvloed door de 
volgende objectief vast te stellen factoren, als: 

• Het geluidsniveau van een evenement, 

• Effectiviteit van afscherming van geluid/geluidswerende maatregelen, en 
factoren, die door mensen verschillend worden beoordeeld: 

• Karakter van het geluid/de soort muziek (pop, dance, house en ultra bas) en de 
daarbij gebruikte muziekinstallaties; vooral de toename aan lage (bas-)tonen 
worden steeds vaker als hinderlijk ervaren,  

• Frequentie van (te) hoge geluidsniveaus; hoe vaker deze per jaar optreden, hoe 
eerder ze als hinderlijk worden ervaren, 

• Tijdstip van de dag waarop geluid ten gehore wordt gebracht (dag, avond, nacht), 

• Tijdsduur van het evenement.  
 
Hinder en tijdelijke of permanente gezondheidsproblemen, die samenhangen met geluid 
zijn concentratieproblemen, slaapproblemen, stress, verhoogde bloeddruk, hart- en 
vaatziekten15.  
Daarnaast kan geluidhinder van buiten overlast/ergernis geven en de 
spraakverstaanbaarheid binnenshuis verstoren. 
 
Voor binnenshuis is op basis van een ISO-richtlijn R-199616 een maximaal toelaatbaar 
geluidniveau van 50 dB(A) gedefinieerd. Bij overschrijding ervan ervaren bewoners 
geluidhinder als "onduldbaar" en wordt de spraakverstaanbaarheid binnenshuis 
verstoord. Deze maximale norm in de woning leidt tot de in sectie 1.3 genoemde 
gevelnorm van maximaal 70 dB(A).  
Voor de periode ’s nachts (23:00u tot 07:00u) geldt zelfs een maximum van 45 dB(A),  

Dit betekent, dat ’s nachts de gevelnorm tot  65 dB(A) moet worden beperkt. Hierbij 
dient de kanttekening te worden gemaakt, dat voor overdag en ’s nachts wordt 
uitgegaan van een gemiddelde gevelisolatie van 20 dB(A)17.  
Voor woningen in het centrum en woningen in aangrenzende wijken uit 1960 of eerder 
kan de geluidisolatie van gevels zo’n 5 tot 10 dB(A) lager zijn, doordat de gevels relatief 
grote ramen van enkel glas hebben en isolatievoorzieningen doorgaans ontbreken.   
 
Voor evenementenlocaties in (woon)wijken met slecht geïsoleerde gevels zou overdag 
een geluidnorm van maximaal 60 tot 65 dB(A) op de gevel moeten gelden. ‘s Nachts 
zou de norm op de gevel zelfs tot 50 à 60 dB(A) moeten worden beperkt. 
 

                                                           
15 GGD-richtlijn Gezonde Woningbouw – definitieve versie – 5/12/2005, F. Duijm, G. van den Elsen en S. Lops  
16 ISO-Recommendation R-1996: “Acoustics – Assessment of noise with respect to community res-
pons”(1971)  
17 De minimum eis die het Bouwbesluit aan een gevelisolatie stelt is 20 dB(A) (o.b.v. het 
wegverkeersspectrum). 
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In het huidige evenementenbeleid wordt dit nu al voor twee evenementenlocaties 
onderkend, te weten ’t Gerecht en het Pieterskerkplein. Om een te hoge gevelbelasting 
te voorkomen, geldt voor beide locaties nu al, dat er alleen evenementen met een 
geluidcategorie 2a of lager kunnen worden georganiseerd.   
 

5.3 Af-filteren van lage tonen 
Een van de trends in de elektronische dance muziek is dat steeds meer lagere tonen 
worden toegevoegd aan de muziek. Deze ontwikkeling vanuit artiesten, de 
muziekindustrie en festivalbezoekers staat helaas in schril contrast met de navenante 
toename van geluidoverlast, die bewoners ervaren door deze nog-lagere-tonen.  
 
Een maatregel om hinder van (zeer) lage tonen te verminderen is het zogenaamde ‘af-
filteren’. Dit betekent dat het geluidsniveau onder een bepaalde frequentie wordt 
verminderd. Hiervoor wordt een filter gebruikt die naarmate de frequentie lager wordt 
het geluidniveau steeds verder reduceert. Af-filteren onder een bepaalde frequentie 
betekent dus niet dat er onder die frequentie geen geluid meer wordt geproduceerd. Dat 
is technisch niet mogelijk en heeft ook een te groot hoorbaar effect op de 
muziekkwaliteit.  
De BBT-Lijst van Amsterdam is bedoeld voor een stedelijke omgeving waar de (zeer) lage 
bassen een grote impact hebben op de bewoners rondom evenementen. Amsterdam  
heeft als duidelijke wens uitgesproken de overlast van ‘onnodig’ lage en harde bassen te 
willen verminderen. Het verplicht af-filteren van bepaalde frequenties kan tot gevolg 
hebben dat bepaalde type evenementen niet in de stad kunnen worden georganiseerd. 
Wellicht is een dergelijke maatregel op een aantal evenemententerreinen (buiten de 
stad) niet strikt nodig, waardoor op die locatie(s) een bredere programmering kan 
plaatsvinden.  
In Leiden is een aantal keren bij een house festival op de Lammermarkt 
geëxperimenteerd met het af-filteren van lage tonen van 63 Hz en lager, maar uit de 
rapportage van Omgevingsdienst West-Holland18 is niet duidelijk geworden hoe snel het 
geluidniveau daalt naarmate de frequentie lager wordt.  
 
Een gangbare techniek, die in de BBT-lijst van Amsterdam wordt genoemd is een 
afname van het geluidniveau van 6 dB per elke lagere tertsband of 18 dB per 
octaafband.  
Als het met de gebruikte apparatuur niet mogelijk is een filter toe te passen, dient een 
gelijkwaardige reductie te worden bereikt door het juist inregelen van de equalizer. 

                                                           
18 Rapportage Geluidmeting Evenementen Puur Winterfestival Oud&Nieuw, Omgevingsdienst West-Holland, 
squitnr. 2018-014039 

     Periode Basisnorm dB(A)

Maximum 

Geluidniveau 

binnen  - dB(A) 

Maximum 

Gevelbelasting 

dB(A)

Maximum 

Gevelbelasting dB(A) in 

Centrum/Oude 

woonwijken

dag (07:00 - 19:00 u) 35 50 70 60 - 65

avond (19:00 - 23:00 u.) 30 50 70 60 - 65

nacht (23:00 - 07:0 u.) 20(1 - 25 40(1 - 45 60(2 - 65 50(2 - 60
1) norm voor s laapvertrek                                     

2) gevelnorm s laapkamerzi jde
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5.4 “Best Beschikbare Technieken (BBT)”-maatregelen 

Naast het af-filteren van lage tonen kan door het treffen van BBT-maatregelen 
onnodige geluidsemissie richting bewoners zoveel mogelijk worden voorkomen.  
In deze sectie wordt een aantal effectieve voorbeelden van BBT-maatregelen 
beschreven (zie bijlage 2 voor de volledige BBT-lijst). 
 

5.4.1 Luidsprekers 

Om het geluid daar te laten komen waar het is gewenst moeten luidsprekers worden 
gebruikt die aan de voorzijde het geluid produceren en naar de achterkant bijna niks. 
 

5.4.2 Geluidsschermen 

Door geluidsschermen dichtbij de geluidsbron op te stellen wordt de geluidsuitstraling 
redelijk afgeschermd. Ze zijn het effectiefst als ze dicht bij de geluidsbron staan. 
 

5.4.3 Akoestisch gunstig inrichten 

Met het inrichten van een evenemententerrein dient rekening te worden gehouden met 
de omgeving. Stel een podium en de luidsprekers zodanig op dat deze voor omwonenden 
het gunstigst zijn om zo het minste geluid te ontvangen. 
 

5.4.4 BBT- lijst 

De volgende BBT’s komen uit de Amsterdamse BBT-lijst (zie bijlage 2): 

• Podia en speakers worden in de meest optimale richting opgesteld (min mogelijk 
naar woningen)  

• Gevlogen speakers worden zo laag mogelijk opgehangen 

• Speakers dienen zo goed mogelijk gericht te zijn op het publiek 

• Gevlogen subwoofers zijn niet toegestaan 

• Er wordt gebruik gemaakt van cardioïde opgestelde subs in een 1:2 verhouding 

• Zogenaamde ‘end fire’ technieken zijn niet toegestaan 

• Subwoofers groter dan 21” zijn niet toegestaan    

• Speakers worden afgeschermd en/of ingepakt 

6 Maatwerk evenementenlocaties 
In Leiden zijn in 2012 voor dertig evenementenlocaties zogenaamde locatieprofielen19 
opgesteld.  
De huidige locatiescan mist  een feitelijke onderbouwing van: 

• De maximale geluidsbelasting: alle evenementenlocaties met uitzondering van 
het Gerecht en het Pieterskerkplein zijn zonder motivatie geschikt bevonden 
voor een maximum geluidcategorie van 2b. Voor elke locatie zou de maximale 
geluidbelasting moeten worden vastgesteld in samenhang met de geluidwerende 
eigenschappen van woningen aan of nabij de betreffende evenementenlocatie. 

• Het totaal aantal evenementen met een geluidscategorie 2a en 2b die  bewoners 
aan of nabij een locatie “aankunnen” en/of een eventuele overlast die zou 

                                                           
19 Locatiescan voor evenementen in Leiden, mei 2012 
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kunnen ontstaan voor bewoners, die op het “grensvlak” van twee nabijgelegen 
evenementenlocaties wonen, waarvan de geluidcontouren elkaar overlappen.   

• Het maximum aantal evenementen van geluidcategorie 1, dat op een 
evenementenlocatie kan worden georganiseerd; in het huidige beleid is het 
aantal onbegrensd. 

 
Om bovengenoemde redenen is het essentieel om als onderdeel van het nieuwe 
evenementenbeleid de locatieprofielen van evenementenlocaties opnieuw op te 
stellen.  
Het locatieprofiel moet duidelijkheid  verschaffen over de mogelijkheden van het 
gebruik van de betreffende locatie voor evenementen en de condities waaronder. In de 
profielen worden de volgende zaken gemotiveerd vastgelegd: 

• De maximale geluidsbelasting/maximum geluidcategorie, rekening houdend 
met de grootte van de locatie en de geluidwerende voorzieningen van 
woningen aan en nabij de evenementenlocatie; 

• Het maximum aantal evenementen per geluidcategorie (1, 2a, 2b en 3) inclusief 
de viering van het Leids ontzet en Koningsnacht en -dag; 

• De overlap met andere naastgelegen evenementenlocaties;  

• De omvang in termen van bezoekersaantallen, waarbij niet alleen het 
oppervlak van en aantal vluchtwegen van/naar het evenemententerrein 
bepalend is, maar ook of het geschikt is voor:  

o Kleinschalige evenementen: minder dan 300 bezoekers; 
o Klein podium evenementen: van 300 tot 1500 bezoekers; 
o Middelgroot podium evenementen: 1500 tot 5000 bezoekers;  
o Groot podium evenementen: 5000 tot 12000 bezoekers; 

• Voorzieningen 

• Bereikbaarheid / parkeren  

• Aandachtspunten op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en ecologie 
(zoals o.a. kwetsbaarheid/ hersteltijd van grasmatten en groenvoorzieningen); 
 

Amsterdam heeft begin 2017 opdracht gegeven tot een gedetailleerd onderzoek met als 
doel bovengenoemde kenmerken van evenementenlocaties en de relatieve geschiktheid 
in beeld te brengen. Daartoe zijn 21 evenementenlocaties geselecteerd waarop de 
afgelopen jaren meer dan drie muziekevenementen hebben plaatsgevonden20. Om de 
geschiktheid ten opzichte van elkaar te wegen zijn per locatie gedetailleerde 
geluidlocatieprofielen opgesteld, is een classificering gemaakt in vijf klassen: van “meest 
geschikt naar “minst geschikt”. Op basis van deze methodiek is voor deze 21 locaties het 
maximum aantal evenementendagen, die kunnen worden vergund, vastgelegd. 
Voor de evenementaanvragen op de overige locaties, waarvoor geen gedetailleerd 
geluidlocatieprofiel is opgesteld, geldt het volgende:  

• In de binnenstad is maximaal 1 evenementendag  toegestaan met een maximaal 
vergunbare grenswaarde van 85 dB(C) per locatie. Hiervan zijn de evenementen 
met een ‘hoog maatschappelijk belang’ uitgesloten;  

• In de rest van de stad zijn maximaal 3 evenementendagen toegestaan met een 
maximaal vergunbare grenswaarde van 85 dB(C) per locatie.  

                                                           
20 Onderzoek Evenementenlocaties, Stedelijk Evenementenbeleid Amsterdam, het geluidBuro, juli 2017 
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Het verdient aanbeveling om bij het opnieuw vaststellen van Leidse 
evenementenlocaties (“Locatiescan voor evenementen in Leiden”) een transparantere 
methodiek te gebruiken en waar mogelijk de inzichten, die Amsterdam op dit gebied 
heeft ontwikkeld, te gebruiken. Meer transparantie zal de acceptatie bij bewoners, die 
aan of nabij een evenementenlocatie wonen, vergroten.  
   

6.1 Maximum aantal evenementendagen 
In de locatiescan van Leiden uit 201221 zijn 30 potentiële evenementenlocaties 
beschreven, waarbij een 23-tal locaties als “meest kansrijk voor grotere evenementen” 
worden geclassificeerd. In totaal zijn voor deze locaties  het volgende aantal 
evenementendagen (d.w.z. buiten de viering van het Leids ontzet) beschikbaar: 

• 108 dagen met een geluidcategorie 2a; 

• 74 dagen met categorie 2b; en  

• 6 dagen van categorie 3 (voor Koningsdag/-nacht).    
 

Bijlage 1 geeft het huidige aantal mogelijke evenementen categorie 2a, 2b, en 3 per 
evenementenlocatie22  weer.  
Uit de tussentijdse evaluatie22 uit 2016 blijkt, dat er in 2013, ’14 en ’15 op basis van het 
aantal afgegeven evenementenvergunningen een kleine 75% van het aantal 
evenementendagen categorie 2a en 40% van het aantal beschikbare dagen categorie 2b 
is gegund.  
 
Gezien de geluidoverlast en evenementendruk, die bewoners van de binnenstad nu al 
ervaren, lijkt het meer dan gerechtvaardigd om in het nieuwe evenementenbeleid het 
maximum aantal evenementendagen categorie 2 a en 2b op deze binnenstadlocaties 
aanzienlijk te beperken en evenwichtiger te verdelen over de beschikbare 
evenementenlocaties in Leiden.   

                                                           
21 Locatiescan voor evenementen in Leiden, mei 2012 
22 Tussentijdse evaluatie Evenementenbeleid 2013-2018 Leiden, juni 2016 
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Bijlage 1: Verdeling aantal evenementen naar categorie, locatie en dagdeel1    
Categorie 1: in principe overal mogelijk tussen 09.00 en 20.00 uur, zondag vanaf 13.00 uur 

Locatie categorie 2a, 2b en 3: 

 Dagen toegestaan Waarvan dagdelen2 

Categorie 2a 2b 33    

 Dagen Ochtend middag avond 

Beestenmarkt4 14 6 - 12 20 18 

Garenmartk /Doezastraat /Herenstraat / Van der Werfpark5 4 5 16 10 10 10 

Stadhuisplein/Nieuwe Rijn/Botermarkt / Vismarkt /Kroonbrugsteeg 3 8 27 10 13 13 

Vrouwenkerkplein 8 4 - 6 12 9 

Hoogstraat / Waaghoofd/Stille Mare 6 4 28 8 12 10 

Burcht /Nieuwstraat /Hooglandse Kerkgracht 8 4 - 6 12 9 

Rapenburg Noord9 4 4 - 6 8 6 

Rapenburg Zuid/Kaisersteeg10 4 4 - 6 8 6 

Pieterskerkplein/’t Gerecht 8 - - 4 8 6 

Morspoort 4 4 - 4 8 6 

Lammermarkt /Parkeerterrein Molen de Valk 5 3 111 4 9 9 

Arsenaalplein 4 2 - 2 6 4 

Stationsweg 3 2 - 2 5 3 

Oude Singel/Oude Vest / Volmolengracht 3 2 - 2 5 3 

Breestraat 2 2 - 2 4 3 

Boommarkt /Apothekersdijk 2 2 - 2 4 3 

Huigpark 2 2 - 2 4 3 

Park Matilo 4 4 - 4 8 4 

Noorderkwartier/De Kooi 4 4 - 8 8 6 

Leidse Hout12 1513 214 - 17 17 17 

Merenwijk /Kopermolen 4 2 - 6 6 3 

Vijf Meiplein 4 2 - 6 6 3 

Stevenshof 4 2 - 6 6 3 

Parcours/water en straten15       
Universitair Sportcentrum 4 - - 4 4 4 

Op overige straten/pleinen/parken16 2 2 - 4 per 
locati
e 

4 per 
locati
e 

2 per 
locati
e 1     Genoemde aantallen zijn exclusief de viering van Leidens Ontzet. Op het moment dat een evenemententerrein vanwege bouwwerkzaamheden of andere 

omstandigheden (tijdelijk) niet meer bruikbaar is als evenemententerrein, kunnen de aantallen op andere terreinen (tijdelijk) omhoog worden bijgesteld. 

Dit wordt vastgesteld door de burgemeester. Jaarlijks mogen 2 El Cid categorie 2a evenementen worden omgezet naar een 2b evenement. Dit mag op 

elke locatie, behalve op de Garenmarkt. 
2     Ochtend= 0.900 - 13.00 uur, middag = 13.00-20.00 uur, avond = 20.00-23/24.00 uur. 
3     Het evenement categorie 3 moet in de evenementenkalender zijn opgenomen en dus tijdig zijn aangevraagd. Indien niet aangevraagd als 3 kan deze ook in de 

loop van het seizoen als lagere categorie worden aangevraagd. 
4     De Beestenmarkt zal als terrassenplein worden ingericht. Daarmee vervalt op dat moment hier de mogelijkheid om evenementen te organiseren. 

Uitzondering op deze regel zijn de kermis bij de viering van het Leidens Ontzet, de intocht van Sinterklaas en de evenementen die juist ter versterking van 

het terrassenplein worden georganiseerd. 
5     Tussen twee evenementen op de Garenmarkt dient minimaal 1 weekend te zitten waarop geen evenement georganiseerd wordt. 
6     Op dit moment toegekend aan Armin van Buuren. Mocht dit feest in de toekomst verplaatsen naar de Lammermarkt, dan verhuist de categorie 3 mee. 
7     Betreft de viering van Koningsdag- en nacht. 
8     Betreft de viering van Koningsdag- en nacht. 
9     Rapenburg Noord: tussen Noordeinde en Doelsteeg 
10   Rapenburg Zuid/Kaiserstraat: tussen Doelensteeg en Doezastraat, incl. Kaiserstraat 
11   Op dit moment toegekend aan Armin van Buuren. Mocht dit feest in de toekomst verplaatsen naar de Lammermarkt, dan verhuist de categorie 3 mee. 
12   In de periode van half maart t/m eind juni zijn hier geen 2a en 2b evenementen toegestaan in verband met het broedseizoen, tenzij er gebruik wordt 

gemaakt van mitigerende maatregelen. Tevens dient bij grote evenementen op de speelweide altijd zes weken tussen twee evenementen te zitten. 
13   12 van de 15 evenementen zijn gereserveerd voor de evenementen van het Openluchtfestival in het Openluchttheater, met een geluidsniveau van max. 70 

dB(A) na 20.00 uur. 
14   Is bestemd voor 1 evenement, met de soundcheck de dag ervoor. 
15   Gezien de belangen van de rederijen mag het water van de Nieuwe Rijn maximaal 3 keer per jaar worden afgesloten: 2 ½ dag voor de viering van 

Koningsdag, 2 ½ dag voor de viering van Leidens Ontzet (als deze op zondag valt 1 dag langer), bij marktdagen of als de normale opbouwdag of afbouwdag 

op een marktdag valt Koningsdag en Leidens Ontzet 1 dag langer; maximaal 38 dagen in de periode tussen 27 november en 19 januari ten behoeve van de 

ijsbaan. Verder wordt gestreefd naar maximaal 1 afsluiting tegelijk op één dag op vaste rondvaarroutes in de binnenstad. 
16   Voornamelijk straatfeesten, braderieën, enkele El Cid-activiteiten et cetera. In het bos van Bosman is maximaal 4 keer per jaar een evenement categorie 

2a mogelijk en geen categorie 2b. 
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Bijlage 2: Best Beschikbare Technieken-Lijst 18 Evenementengeluid in Amsterdam 
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1 INLEIDING 

De ‘Beleidsregel Evenementengeluid in de Stad’ (de Beleidsregel) omvat kaders en regels voor het verlenen van 

vergunningen voor het organiseren van evenementen met geluid. De Beleidsregel is een uitwerking van het 

proces te komen tot een betere balans tussen een stad waar goed georganiseerde evenementen kunnen 

plaatsvinden en het inperken van geluidoverlast voor bewoners.  

 

Een van de belangrijkste uitgangspunten van het evenementenbeleid zoals verwoord in de Beleidsregel is dat 

de geluidbelasting vanwege evenementen in de omgeving te allen tijde zo laag mogelijk moet zijn. Om dit te 

bereiken wordt van organisatoren verlangd dat zij de ‘Best Beschikbare Technieken’ (BBT) inzetten. In deze 

notitie is opgenomen wat verstaan wordt onder BBT en welke BBT-maatregelen verwacht worden van 

evenementenorganisatoren. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in drie categorieën evenementen: 

 

I    Muziekevenementen met  1.500 of meer bezoekers 

II  Muziekevenementen met   minder dan 1.500 bezoekers 

III  Evenementen waarbij muziek een ondergeschikte rol speelt 

 

De expertgroep beseft zich dat een aantal van de omschreven maatregelen ten koste kan gaan van de 

geluidkwaliteit. Voor de bescherming van bewoners in een stedelijk gebied zijn deze maatregelen echter nodig.  

 

Note: De gemeente Amsterdam draagt graag bij aan de ontwikkeling van evenementbeleid in andere steden en 

stelt de BBT-Lijst dan ook beschikbaar als leidraad of voorbeeld. Bedenk daarbij wel dat elke stad en locatie 

anders is en wellicht een eigen aanpak verlangt. 

1.2 Begrip 

Het begrip ‘Best Beschikbare Technieken’ (BBT) - voorheen bekend als ‘As Low As Reasonably Achievable’ 

(ALARA) - is afkomstig uit de milieuwetgeving. Op grond van artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) dient bij de verlening van een vergunning in acht genomen te worden dat tenminste 

voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. Voor de inhoud 

van het beginsel van BBT kan worden aangesloten bij de begripsbepalingen uit de Wabo. 

 

In artikel 1.1, eerste lid, van de Wabo wordt het begrip BBT als volgt omschreven: ‘de voor het bereiken van een 

hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere 

nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet 

mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die -kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en 

technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor 

degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder 

technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, 

alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld’ 

 

Onnodige geluidsemissie moet zoveel mogelijk worden voorkomen door het treffen van BBT-maatregelen. 

Voor evenementen zijn geen specifieke BBT-referentiedocumenten (BREFs) van toepassing waarin specifieke 

eisen aan de geluidsemissie worden gesteld. Zodoende is besloten deze BBT-Lijst op te stellen. 
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1.3 Doel 

Het doel van deze BBT-Lijst is: 

 

 Het vastleggen van de beste organisatorische en fysieke maatregelen die getroffen kunnen worden om de 

geluidbelasting vanwege muziekgeluid bij evenementen zoveel mogelijk te beperken. Daarbij wordt 

gekeken naar de stand der techniek en de praktische toepasbaarheid, met inachtneming van een zeker 

financieel en uitvoeringstechnisch realisme; 

 Het verschaffen van informatie voor onder andere evenementenorganisatoren, akoestisch adviseurs, 

vergunningverleners en handhavers; 

 Het verschaffen van handvatten voor het controleren van BBT-maatregelen in akoestische onderzoeken en 

in de praktijk tijdens evenementen. 

1.4 Stedelijke Expertgroep Geluid 

Voor het vaststellen van de BBT-Lijst is een werkgroep samengesteld (Expertgroep Geluid), bestaande uit een 

aantal deskundigen binnen het ‘werkveld evenementengeluid’, aangestuurd door het Stedelijk 

Evenementenbureau van Amsterdam. Voor het vaststellen van deze BBT-Lijst bestond de werkgroep uit de 

volgende deelnemers: 

 

 Berend Temme - Stedelijk Evenementenbureau 

 Peter de Groot - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

 Lennard Duijvestijn - Het GeluidBuro 

 Jan Bril - Het GeluidBuro 

 Merlijn van Veen - Merlijn van Veen Sound Consultant 

 Ron Westerveld - Westerveld Advies 

 Peter van der Geer - Event Acoustics 

 Maarten Hornikx - TU Eindhoven 

1.5 Vaststelling 

Het vaststellen van de nieuwe BBT-Lijst geschiedt jaarlijks, voorafgaand aan het nieuwe evenementenseizoen.  
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2 Best Beschikbare Technieken 

2.2 Organisatorisch 

Locatie: In beginsel mag op vrijwel elke plek in de stad een bepaald aantal keer per jaar een evenement 

georganiseerd worden. De ene locatie is echter geschikter dan het andere. Uiteraard ook afhankelijk van het 

type evenement. In Amsterdam zijn circa 21 specifieke evenementenlocaties. Van deze locaties zijn profielen 

gemaakt waarin staat voor welk type evenement de locaties geschikt zijn. Bij de wens om een evenement op 

een bepaalde locatie te organiseren, dient heel goed beoordeeld te worden of die locatie ook geschikt is. 

 

Speelrichting: FoH-systemen (speakers) stralen naar de 

voorzijde meer geluid uit dan naar de zijkanten en achterzijde. 

Tevens geldt: hoe hoger de speakers worden geplaatst, hoe 

verder het geluid de omgeving in gaat. Op elke locatie dient 

zodoende gezocht te worden naar de meest ideale 

speelrichting, waarbij de geluidbelasting op de omliggende 

woningen (of andere geluidgevoelige gebouwen) zo laag 

mogelijk is. De speelrichting van het FoH-systemen (tevens 

richting van het podium) is een van de basale voorzieningen, 

waar in de praktijk niet altijd afdoende oog voor is.   Voorbeeld richtingwerking 

 

Bij de opstelling dient ook rekening gehouden te worden met zuidwesten wind als overwegende windrichting.  

2.3 Geluidniveaus 

Geluidniveaus: Hoe meer geluid er op het evenemententerrein gemaakt wordt, hoe meer geluid er in de 

omgeving over blijft. Het beperken van het geluidniveau beperkt dus ook mogelijke hinder. Elk type evenement 

heeft een bepaald minimaal geluidniveau nodig om tot zijn recht te komen en om de bezoekers te laten ervaren 

waar ze voor komen. Een belangrijke regel in het Amsterdamse evenementenbeleid is dat het geluidniveau op 

het terrein niet luider is dan strikt noodzakelijk.  

 

Anderzijds is het ook niet de bedoeling dat het geluidniveau lager is dan passend bij het evenement, waardoor 

bezoekers ontevreden zijn over de geluidbeleving. Dit kan leiden tot het harder zetten van het geluid met meer 

geluid in de omgeving en een overschrijding van de geluidnormen, of tot orde- en veiligheidsproblemen door 

ontevreden festivalbezoekers. 

 

Het bronvermogen (van het FoH-systeem) dat nodig is om een bepaald geluidniveau te kunnen genereren is 

afhankelijk van de omvang van de area met publiek, of het FoH-gebied. In het ‘Meet- en rekenprotocol 

Evenementengeluid in de stad’ wordt hier nader op ingegaan. Onderstaande tabel geeft een overzicht van 

bronvermogens die realistisch worden geacht, waarbij een marge mogelijk is van plus of min 3 dB, afhankelijk 

van de situatie. Op deze bronvermogens worden in de berekening vervolgens reducties ingevoerd die 

overeenkomen met de uitstralingskarakteristieken van de betreffende speakers. 
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  Tabel 2.1 Richtlijn samengestelde bronvermogens  

Categorie en type FoH-systeem 
1
 FoH-gebied / area 

2
 Bronsterkte LW 

3
 

I 
Groot FoH-systeem  
met delay-speakers 

10.000 m
2
 / 20.000 personen 157 dB(C) 

5.000 m
2
 / 10.000 personen 154 dB(C) 

I - II Middelgroot FoH-systeem 
2.500 m

2
 / 5000 personen 151 dB(C) 

1.000 m
2
 / 2000 personen 147 dB(C) 

II - III - IV Klein FoH-systeem 
500 m

2
 / 1000 personen 144 dB(C) 

250 m
2
 / 500 personen 141 dB(C) 

 

1)
 Omvang FoH-systeem gerelateerd aan categorieën evenementen   

2)
 Omvang FoH-gebied of area direct voor het podium.  

   Bij evenementen met meerdere area’s kunnen de oppervlaktes en vermogens worden verdeeld. 
3)

 Totale bronsterkte gebaseerd op de geluidafstraling richting het publiek (exclusief reducties zij- en  
   achterkant), waarbij de verdeling van de energie over de verschillende frequenties verschilt, per type  
   evenement. 

 

Spectra: Een eengetalswaarde dB(A) of dB(C) geeft slechts zeer beperkte informatie over het geluidniveau. 100 

dB(A) klassieke muziek is iets totaal anders dan 100 dB(A) housemuziek. Dit heeft te maken met de verdeling 

van de energie in de verschillende frequenties, het spectrum. Voor muziekgeluid wordt in Nederland over het 

algemeen gewerkt met een aantal standaardspectra zoals vastgelegd in de ‘NSG Richtlijn muziekspectra in 

horecabedrijven’, zie ook het Meet- en rekenprotocol Evenementengeluid in de Stad. Het belangrijkste verschil 

in dit kader tussen de verschillende spectra is de hoeveelheid energie in de lage tonen.  

 

 
  Voorbeelden spectra verschillende muziek bij 100 dB(A)  

 

Om geluidhinder vanwege lage tonen zo veel mogelijk te beperken, worden in het evenementenbeleid van 

Amsterdam geluidnormen gegeven in dB(C). De dB(C) ‘weegt’ in tegenstelling tot de dB(A) de lage tonen goed 

mee. Hoe meer lage tonen geproduceerd worden, hoe sneller de maximale grenswaarde in dB(A) bereikt wordt. 

Het is dus van belang de hoeveelheid lage tonen zo veel als mogelijk te beperken, zonder dat de geluidbeleving 

té ernstig wordt aangetast. Het toepassen van het juiste spectrum in het akoestisch onderzoek kan daar 

behulpzaam bij zijn. 
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2.4 Elektro-akoestisch 

Een goede inrichting van een festival- of evenemententerrein in open air situaties begint bij een goed ontwerp 

van het FoH-systeem) in combinatie met de posities en oriëntatie van de podia, zoals eerder genoemd. Met een 

goed ontworpen FoH-systeem kan het geluid zeer gericht op het publiek worden geprojecteerd, waarbij in 

andere richtingen zo min mogelijk geluid wordt geprojecteerd. De richtwerking is sterk afhankelijk van de 

eigenschappen en opstelling van het FoH-systeem en de instellingen daarvan.  

 

Line-arrays: De uitstralingskarakteristiek van individuele speakers en geclusterde 

speakers zoals line-arrays kan worden voorspeld op basis van meetgegevens die worden 

aangeleverd door de leverancier. In de basis kan worden gesteld dat opstellingen met 

kortere of langere line-arrays (zie afbeelding hiernaast) respectievelijk in mindere of 

meerdere mate gericht worden in verticale richting. Daarnaast kan door de toepassing 

van speakers met een cardioïde uitstralingskarakter, de uitstraling naar achteren en/of de 

zijkanten sterk worden verminderd. 

 

Het toepassen van line-arrays is niet in alle situaties de beste techniek. De bundeling van 

geluid aan de voorzijde van het systeem, bedoeld om het publiek zo gelijkmatig te 

bedienen, vindt eveneens aan de achterzijde plaats in tegenovergestelde richting. Daarbij hangen speakers per 

definitie hoog. Hierdoor kan het geluid in potentie ook verder de omgeving in gestuurd worden, zeker op 

locaties met een open karakter  en in combinatie met hogere windsnelheden.  

 

Point sources: Speakers die gezamenlijk geen specifieke sturing meekrijgen (puntbronnen), stralen 

desalniettemin aan de achter- en zijkanten minder geluid uit dan aan de voorzijde. In tegenstelling tot line-

arrays worden deze speakers gestapeld (stacks). Het nadeel van deze systemen is dat ze minder goed een 

gelijkmatig geluidniveau kunnen genereren waardoor grote verschillen ontstaan in het niveau vlak bij de 

speakers en achterin een area.  

 

Het voordeel van deze meer conventionele speakers is dat ze doorgaans lager bij de grond opgesteld worden en 

minder ver naar de omgeving uitstralen. Zowel bij gestapelde point source speakers als bij line-arrays wordt 

gebruik gemaakt van delays-speakers als de area te groot wordt om alleen met het hoofdspeakersysteem te 

bedienen. 

 

Cardioïde subswoofers en sub-arrays: Voor het produceren van de laagste frequenties in de muziek wordt 

gebruik gemaakt van subwoofers. Doorsnee subwoofers hebben een vrijwel omnidirectionaal 

uitstralingskarakter waardoor de bassen, waar juist de meeste hinder van wordt ervaren, alle kanten op 

gestuurd worden. De ontwikkelingen in de techniek om ook de lage frequenties enigszins te sturen worden 

steeds beter, maar de effecten zijn beperkt.  

 

Onder het toverwoord ‘cardioïde’ subwoofers vallen verschillende technieken met elk hun eigen technische 

specificaties, resultaten en beperkingen. De overeenkomst tussen de technieken is dat gestreefd wordt naar 

minder geluid aan de achterkant (en zijkanten) van de speaker zelf, en/of aan de zijkanten van het publieksveld. 

Uitdoving van het geluid aan de achterzijde wordt verkregen door in tegenfase energie te sturen naar juist die 

achterzijde. 
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Onderstaand is een overzicht gegeven van diverse sub-opstellingen met een impressie van de richtwerking in 

de 50Hz-frequentie. De weergaven stellen een veld voor met een subwoofer opstelling in het midden en rechts 

het publieksveld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L+R configuratie met 2 

omnidirectionale subwoofers 
L+R configuratie met 2 
cardioïde subwoofers 

Endfire opstelling met 2 
omnidirectionale subwoofers 

achter elkaar 

Sub-array met 4 cardioïde 
subwoofers, met rich-

tingshoek van 35
o
 tussen de 

buitenste 2 subs
1) 

   1)
 Dit betekent dat de subs zijn opgesteld in een licht gebogen lijn of virtueel gebogen lijn d.m.v. delay instellingen. 

  Voorbeeld richtwerking diverse sub opstellingen (50 Hz)  

 

Een probleem dat zich in de praktijk voordoet is dat bepaalde technieken wel effect behalen op korte afstand 

van de speakers, maar dat dit effect op grotere afstanden (deels) verloren gaat. Dit geldt bij zogenaamde ‘end 

fire’ opstellingen en configuraties waarbij te weinig speakers in tegenfase worden geplaatst.  

 

Daar komt bij dat de technische uitvoering van deze technieken moeilijk is. Een gerichte uitstraling in de lage 

frequenties met niet-cardioïde subwoofers vereist een specifieke opstelling en juiste configuratie van de 

instellingen. In de praktijk blijkt dat de intentie er wel is, maar de feitelijke werking uitblijft. 

 

Ook wordt opgemerkt dat het frequentiebereik van uitdoving bij bepaalde technieken beperkt is. De Stedelijke 

Expertgroep Geluid is van mening dat alleen gewerkt moet worden met ‘echte’ cardioïde opstellingen in een 

verhouding van maximaal 1:2. Dit betekent dat er voor elke twee subwoofers ten minste een subwoofer 

gebruikt wordt in tegengestelde richting. Opstellingen als ‘end fire’ en andere alternatieven moeten geweerd 

worden, tenzij een gelijkwaardige werking is bewezen. 

 

Analoog aan de ontwikkeling van bepaalde muziekstromingen en de wens nog meer bassen te ervaren, wordt 

op festivals geregeld gebruik gemaakt van zeer zware subwoofers, waarmee frequenties van 20 tot 80 Hz op 

hoge volumes geproduceerd kunnen worden. Dit type subwoofers zou in stedelijk gebied niet toegepast 

moeten worden. Subwoofers met een grotere diameter dan 21” zijn niet nodig. 

 

Cardioïde opstellingen moeten in ieder geval toegepast worden als er zich woningen bevinden binnen 25 meter 

aan de achterzijde van de speakers en als de toepassing een reductie heeft van minimaal 5 dB op enige 

woningen in de omgeving. En vanzelfsprekend als dit nodig is om aan de maximale grenswaarde te kunnen 

voldoen. 

 

Cross-over / kantelpunt: De overgang in frequenties tussen de subwoofers en de topkasten (line-array) wordt de 

cross-over of het kantelpunt genoemd. Dit is geen harde scheidslijn, maar er zijn overlappende frequenties die 

overvloeien. Het kantelpunt ligt doorgaans tussen de 63 en 125 Hz. Om overlast van lage tonen zo veel mogelijk 

te beperken, is het van belang zo min mogelijk lage tonen uit de topkasten / line-array te sturen.  
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2.5 Af-filteren 

Een zichtbare (of beter, hoorbare) trend in de elektronische dancemuziek is dat steeds meer lagere tonen 

worden toegevoegd aan de muziek. Deze ontwikkeling vanuit artiesten, de muziekindustrie en 

festivalbezoekers staat helaas in schril contrast met de navenante toename van overlast vanwege deze nog-

lagere-tonen.  

 

Een maatregel om hinder van (zeer) lage tonen te verminderen is het zogenaamde ‘af-filteren’. Dit betekent dat 

het geluidsniveau onder een bepaalde frequentie verminderd wordt. Hiervoor wordt een filter gebruikt die 

naarmate de frequentie lager wordt het geluidniveau steeds verder reduceert. Af-filteren onder een bepaalde 

frequentie betekent dus niet dat er onder die frequentie geen geluid meer wordt geproduceerd. Dat is technisch 

niet mogelijk en heeft tevens een te groot hoorbaar effect op de muziekkwaliteit. 

 

De BBT-Lijst is bedoeld voor een stedelijke omgeving alwaar de (zeer) lage bassen een grote impact hebben op 

de bewoners rondom evenementen. De gemeente heeft als duidelijke wens uitgesproken de overlast van 

‘onnodig’ lage en harde bassen te willen verminderen. Het verplicht af-filteren van bepaalde frequenties kan tot 

gevolg hebben dat bepaalde type evenementen niet in de stad georganiseerd kunnen (of zullen kunnen) 

worden. Wellicht is een dergelijke maatregel op het nieuw te ontwikkelen evenemententerrein N1, of op andere 

locaties buiten de stad, niet strikt nodig, waardoor op die locatie(s) een bredere programmering plaats kan 

vinden. 

 

Naast een eventuele afbreuk aan de artistieke uiting en de muziekbeleving, speelt er nog een aantal technische 

discussies over het af-filteren onder bepaalde frequenties: 

 

Onder welke frequentie: Een reeds vaak genoemde frequentie waaronder af-gefilterd kan worden is 40 Hz. Bij 

het overgrote deel van concerten en festivals zijn de frequenties onder de 40 Hz niet strikt nodig voor een 

kwalitatief goede beleving van de muziek. Een belangrijk verschil in de praktische formulering is: ’40 Hz en 

lager’ of ‘onder de 40 Hz’ hetgeen betekent dat het geluidniveau in de 40 Hz zelf respectievelijk wel of niet 

verlaagd wordt. 

 

De Expertgroep is van mening dat bij evenementen binnen de stedelijke omgeving frequenties onder de 40 Hz 

in bepaalde mate af-gefilterd kunnen worden. Het af-filteren van hogere frequenties zou voor kleinere 

evenementen waarbij muziekgeluid een minder grote rol speelt mogelijk zijn. 

 

Het verval: Hoe snel daalt het geluidniveau naarmate de frequentie lager wordt? Dit wordt ook wel de ‘stijlheid’ 

van het filter genoemd. De technisch realistische uitvoering verschilt per geluidinstallatie en type filter dat 

wordt toegepast (of toegepast kan worden). De Expertgroep heeft gezocht naar een verval waarvan geacht 

wordt dat dit breed inzetbaar is, en is gekomen tot de volgende formulering:  

 

 Een afname van het geluidniveau van 6 dB per elke lagere tertsband (18 dB per octaafband) of hoger. 

 

Let op: Dit is een doelmaatregel. Oftewel, het maakt niet uit hóe het beoogde resultaat technisch bereikt 

wordt, maar dát het bereikt wordt!  
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2.6 Inpakken en afscherming 

De geluidoverdracht vanaf de bron (de speakers) naar de omliggende woningen kan worden beperkt door 

afscherming. Hiervoor dient ten minste de zichtlijn tussen de bron en de ontvanger te worden doorbroken. 

Daarnaast dient de afschermende constructie een zekere isolerende en absorberende eigenschap te bevatten. 

En als laatste dient de afschermende constructie dermate groot te zijn dat het geluid dat om de afscherming 

heen gaat (wat altijd het geval is) het effect van de afscherming niet tenietdoet. 

 

In de regel geldt: hoe dichter de afschermende constructie bij de bron staat, hoe hoger de afschermende 

werking, en: hoe verder weg de woningen, hoe lager de afschermende werking. Tevens is een massa nodig van 

ten minste circa 10 kg/m2 om enige afscherming te creëren in de lage frequenties. De combinatie van massa en 

absorptie verhoogt het effect van de afscherming. Afscherming kan onder andere worden bereikt met behulp 

van: (zee)containers, baffles zoals TexLnt of Wentex, geluidschermen, houten beplating, verzwaarde zeilen. 

Maar ook bijvoorbeeld een grote vrachtwagen kan soms effectief worden ingezet als tijdelijk geluidscherm. 

 

Niet op alle locaties is afscherming mogelijk en/of effectief. Op een zachte bodem, zoals in parken, is het 

plaatsen van grote zware constructies niet mogelijk. Bij zeer grote stages met grote gevlogen speakers / line-

arrayss zouden de schermen dermate groot gedimensioneerd moeten worden met zeer hoge kosten tot gevolg, 

dat dit financieel niet haalbaar geacht kan worden. 

 

Het is zodoende niet mogelijk eenduidige maatregelen te formuleren voor alle evenementen. In het akoestisch 

onderzoek dient te worden berekend en beoordeeld welke maatregelen effectief en mogelijk zijn. Hieronder 

volgt een mogelijkheid waarmee afscherming gerealiseerd kan worden. 

 

 De geluidreductie die met afscherming behaald kan worden is circa 6 tot 8 dB in lagere tonen en circa 15 in 
de midden en hogere tonen. 

2.7 Innovaties 

De Stedelijke Expertgroep Geluid zal ontwikkelingen en innovaties in de markt die een bijdrage zouden kunnen 

leveren aan het reduceren van geluidhinder rondom evenementen goed in de gaten houden. In deze editie van 

de BBT-Lijst zijn nog geen innovaties opgenomen. Voor de volgende BBT-Lijst staat dit wel op het programma, 

met als doel organisatoren, leveranciers en producenten te prikkelen met innoverende ideeën te komen die de 

geluidbeleving voor het publiek optimaliseren en de mogelijke overlast in de omgeving te minimaliseren. 

 

In het najaar van 2017 wordt door de Stedelijke Expertgroep Geluid een test- en demonstratiedag 

georganiseerd waarop makers en leveranciers van audiosystemen worden uitgenodigd hun apparatuur te laten 

meten op reducerende prestaties. Een belangrijk onderdeel van die dag is ook het delen van informatie over 

hoe een FoH-systeem het beste ingeregeld kan worden. 
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3 BBT-Lijst 18 

In dit hoofdstuk wordt per categorie evenement een overzicht gegeven van de maatregelen die ten minste 

getroffen moeten worden om het geluid in de omgeving van een evenement zo veel mogelijk te beperken.  

3.2 BBT voor Categorie I ( 1.500 bezoekers) 

 Podia en speakers worden in de meest optimale richting opgesteld 

 Gevlogen speakers worden zo laag mogelijk opgehangen 

 Speakers dienen zo goed mogelijk gericht te zijn op het publiek 

 Gevlogen subwoofers zijn niet toegestaan 

 Het kantelpunt / de cross-over tussen subs en topkasten ligt op of boven de 80 Hz 

 Er wordt gebruik gemaakt van cardioïde opgestelde subs in een 1:2 verhouding indien:  

o dit nodig is voor het kunnen voldoen aan de geluidnorm; 

o dit een reductie van ten minste 5 dB(A) oplevert op de gevel van enige woning, ongeacht of reeds aan 

de geluidnorm voldaan wordt; 

o er woningen zijn gelegen binnen 25 meter van de achterzijde van een podium.  

 Zogenaamde ‘end fire’ technieken zijn niet toegestaan 

 Subwoofers groter dan 21” zijn niet toegestaan 

 Het geluid onder de 40 Hz wordt afgefilterd met een verval van 6 dB per tertsband  

 Indien het met de gebruikte apparatuur niet mogelijk is een filter toe te passen, dient een gelijkwaardige 

reductie bereikt te worden door het juist inregelen van de equalizer 

 Speakers worden afgeschermd en/of ingepakt indien: 

o dit nodig is voor het kunnen voldoen aan de geluidnorm; 

o dit een reductie van ten minste 5 dB(A) oplevert op de gevel van enige woning, ongeacht of reeds aan 

de geluidnorm voldaan wordt; 

o er woningen zijn gelegen binnen 25 meter van de achterzijde van een podium.  

 Het equivalente geluidniveau ter plaatse van het publiek wordt zo laag als redelijkerwijs mogelijk gehouden 

en bedraagt sowieso nooit meer dan 100 dB(A), gemeten over 15 minuten op 25 meter FoH (als het FoH-

gebied kleiner is dan 25 meter geldt deze waarde aan het einde van het FoH-gebied). 

 

3.3 BBT voor Categorie II en III (< 1.500 bezoekers) 

De BBT-maatregelen zoals omschreven bij categorie I gelden ook voor categorie II en III, met de volgende 

aanvulling: 

 

 Het equivalente geluidniveau ter plaatse van het publiek wordt zo laag als redelijkerwijs mogelijk gehouden 

en bedraagt sowieso nooit meer dan 95 dB(A) en 105 dB(C), gemeten over 15 minuten op maximaal 25 

meter FoH (als het FoH-gebied kleiner is dan 25 meter geldt deze waarde aan het einde van het FoH-

gebied). 
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4 BBT in de praktijk 

4.2 Prognoseberekeningen  

De omschreven BBT-maatregelen worden verwerkt in het akoestisch onderzoek of het geluidplan dat bij de 

aanvraag of melding wordt ingediend. De wijze waarop BBT berekend en inzichtelijk gemaakt moet worden is 

omschreven in het ‘Meet- en rekenprotocol Evenementengeluid in de Stad’ van de gemeente Amsterdam. 

4.3 Controle tijdens evenementen 

Om direct voorafgaand aan of tijdens een evenement te kunnen controleren of de juiste BBT-maatregelen zijn 

getroffen is een eerste checklist gemaakt die door de betreffende inspecteur van de gemeente Amsterdam 

wordt gecontroleerd. De checklist wordt tijdens het komende evenementenseizoen verder ontwikkeld, in 

samenwerking met vergunningverleners en handhavers. 

 

Een belangrijk aspect hierbij is het vergroten van het kennisniveau van vergunningverleners en toezichthouders 

(en zoals eerder gezegd geluidtechnici). Bij de geluidcursussen en –trainingen zal hier aandacht aan besteed 

moeten worden. 

 

  Tabel BBT-Checklist per FoH-systeem / area   

BBT-Maatregel 

Opgenomen in 
vergunning 

Uitgevoerd in 
praktijk Opmerkingen 

Ja Nee Ja Nee 

Optimale podiumrichting     
 

Hoogte gevlogen speakers     
 

Richtwerking speakers     
 

Geen gevlogen subwoofers     
 

Frequentie cross-over     
 

Cardioïde opstelling subwoofers     
 

Toegepaste techniek     
 

Effect gemeten op 25 m achter speakers     
 

Geen subwoofers groter dan 21”     
 

Af-filteren onder de 40 Hz     
 

Afscherming toegepast     
 

Geluidniveau op 25 m FoH     
 

 

 

 


