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in stiltegebieden
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1.

Inleiding

1.1

Stiltegebieden

Stiltegebieden zijn rustige en geluidarme gebieden die belangrijk zijn voor de bewoners van de
betreffende gebieden en de rustzoekende mens. Zij hebben een duidelijke functie ten behoeve
van extensieve (=rustige, kleinschalige) recreatie en ontspanning. Ook zijn stiltegebieden een
noodzakelijke voorwaarde voor de aanwezigheid en instandhouding van bepaalde dieren die
weinig verstoring kunnen verdragen.

1.2

Aanwijzing van stiltegebieden en bijbehorende regels

Er zijn in de Omgevingsverordening Limburg 2014 (Omgevingsverordening) momenteel 31
stiltegebieden aangewezen (zie bijlage 1). In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL),
dat de beleidsmatige uitgangspunten voor de stiltegebieden bevat, is beschreven dat het bij
stiltegebieden gaat om gebieden die rustig zijn en rustig moeten blijven, met een akoestische
kwaliteit lager dan 40 dB(A).
In de Omgevingsverordening zijn niet alleen de stiltegebieden aangewezen, maar zijn ook de
verbodsbepalingen voor deze gebieden vastgelegd (zie bijlage 2). In individuele gevallen kan
ontheffing worden verleend van de verboden.

1.3

Gebiedsvreemd versus gebiedseigen geluid

In de Omgevingsverordening zijn de normale werkzaamheden die nodig zijn in verband met de
uitoefening van het agrarisch bedrijf, met bosbouw of met het beheer van het gebied
uitgezonderd van de verboden. In de IPO-beleidsvisie stiltegebieden ‘Een luisterend oor voor de
stilte’ (juni 2011) wordt hiervoor de term gebiedseigen geluid gebruikt. Het gaat daarbij om
geluiden die het gevolg zijn van in de gebieden passende activiteiten, ook indien zij door mensen
worden veroorzaakt, en die in beginsel niet haaks op het karakter van het stiltegebied staan.
Gebiedseigen geluid heeft betrekking op het uitoefenen van gangbare werkzaamheden. Indien
lawaaiige toestellen hierbij nodig zijn, zoals voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf,
bosbouw of beheer van het gebied, dan staat de Omgevingsverordening dat toe en hoeft hiervoor
geen ontheffing te worden gevraagd. Overigens kan hierbij wel één van de ‘gedragscodes’ op
grond van de Flora- en Faunawet van toepassing zijn1. Ook de politie, de brandweer en het
ambulancevervoer worden bij de uitoefening van hun taken niet belemmerd door de regels in
stiltegebieden.
1 Indien een organisatie een gedragscode Flora- en Faunawet heeft vastgesteld, deze is goedgekeurd door de minister
van I&M, en de organisatie in overeenstemming met deze gedragscode werkt, geldt een vrijstelling van de
ontheffingsplicht op basis van de Flora- en Faunawet. Ook onder de nieuwe Wet natuurbescherming die in 2017
(ondermeer) de Flora- en Faunawet zal vervangen, komt de mogelijkheid voor het vaststellen van gedragscodes
terug. Er zijn diverse gedragscodes goedgekeurd. Voorbeelden zijn ‘Gedragscode bosbeheer Bosschap‘ en
‘Gedragscode Unie van Waterschappen‘. Inmiddels is er ook ingestemd met een ‘Gedragscode Recreatie’. Een
actuele lijst van alle goedgekeurde gedragscodes is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland: https://mijn.rvo.nl/flora-en-faunawet-ontheffing-en-vrijstelling.
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Als het om activiteiten gaat met een niet-gebiedseigen geluid, spreken we in dit toetsingskader
van gebiedsvreemd geluid. Bij gebiedsvreemd geluid wordt bijvoorbeeld gedoeld op het opsporen
of ontginnen van in de bodem aanwezige stoffen, het omzagen en kappen van bomen anders dan
voor bosbouwkundig onderhoud, het aanleggen van buisleidingen voor het transport van stoffen,
dwars door een stiltegebied heen, het rijden met motorvoertuigen over niet voor deze voertuigen
openstaande wegen of het gebruiken van geluidsapparatuur.
Ook het houden van of deelnemen aan een toertocht of wedstrijd voor motorvoertuigen of
bromfietsen is in stiltegebieden verboden. Dit zijn namelijk lawaaiige activiteiten die te vermijden
zijn en alleen in uitzonderlijke gevallen worden toegestaan door middel van een ontheffing.
Kenmerkend voor een toertocht of wedstrijd is dat het een georganiseerde activiteit is volgens
een vooraf aangegeven route.

1.4

Juridisch kader

In 1991 hebben Provinciale Staten van Limburg voor het eerst stiltegebieden in Limburg
aangewezen. Oorspronkelijk waren de stiltegebieden opgenomen in een aparte verordening.
Later werden ze onderdeel van de Provinciale Milieuverordening Limburg en op dit moment staan
ze in de Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening bevat zowel de begrenzing van de
stiltegebieden als de regels. De regels zijn opgenomen in paragraaf 4.6 van de verordening.
De aanwijzing van stiltegebieden is een wettelijke taak van de provincie die is vastgelegd in de
Wet milieubeheer. Artikel 1.2, tweede lid, onder b, van die wet spreekt over “regels inzake het
voorkomen of beperken van geluidhinder in bij de verordening aangewezen gebieden“. Regels in
de verordening mogen alleen betrekking hebben op activiteiten buiten een inrichting. Dat volgt
uit artikel 1.2, zesde lid, van de Wet milieubeheer. Stilteverstorende activiteiten binnen
inrichtingen kunnen vaak via het ruimtelijk ordeningsspoor worden tegengegaan.
Ook in de Omgevingswet die naar verwachting in 2019 een groot aantal wetten waaronder de
Wet milieubeheer zal vervangen, komt de taak van de provincies om stiltegebieden aan te wijzen
terug (artikel 2.18, eerste lid, onder b, wetsvoorstel Tweede Kamer).

1.5

Actualisatie van het toetsingskader

Het eerste toetsingskader voor ontheffingen in stiltegebieden is door ons vastgesteld op 29
november 2011. Het toetsingskader geeft de afwegingen voor onze taak om de rust en stilte in
stiltegebieden te bewaken, maar met oog voor het maatschappelijke en economische belang van
deze gebieden voor cultuur, gezondheid, recreatie en sport.
Met het vaststellen van het POL 2014 en de Omgevingsverordening Limburg 2014 was het
toetsingskader inhoudelijk niet overal meer in overeenstemming met het vigerende beleid. De
regels zijn inhoudelijk niet gewijzigd, maar de artikelnummers zijn veranderd. Het toetsingskader
is daarom op die onderdelen geactualiseerd. Er is vijf jaar ervaring opgedaan met het eerste
toetsingskader. Daarbij bleek dat sommige passages onvoldoende helder waren. Deze passages
zijn zoveel mogelijk verduidelijkt.
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1.6

Ontheffingen

Wij willen in dit toetsingskader eenduidig vastleggen op welke wijze zal worden omgegaan met
verzoeken tot ontheffingen. Wij willen daarbij tot uitdrukking brengen dat het behoud van de
stilte van groot belang is, maar:
- dat in bepaalde situaties een ontheffing van de verboden mogelijk is, en
- dat bij terreinen grenzend aan toeristisch/recreatieve accommodaties en horeca extra
mogelijkheden voor ontheffing van toepassing zijn.
In dit toetsingskader wordt dan ook omschreven op welke manier wij willen omgaan met
ontheffingen in het algemeen én wordt specifiek omschreven hoe wij, binnen randvoorwaarden,
willen omgaan met ontheffingen op terreinen grenzend aan toeristisch/recreatieve
accommodaties en horeca-inrichtingen.
Het verkrijgen van de ontheffing voor het stiltegebied staat los van andere eventueel
noodzakelijke toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. In ieder geval is het van belang
rekening te houden met het feit dat (delen van) enkele stiltegebieden tevens zijn aangewezen als
Natura 2000 gebied (zie bijlage 3). In deze gebieden kan het nodig zijn om naast de ontheffing
voor het stiltegebied, tevens een Natuurbeschermingswetvergunning (dan wel, na
inwerkingtreding, de Wet natuurbescherming) aan te vragen. Meer informatie hieromtrent is te
verkrijgen bij de Provincie Limburg, cluster Natuur (per 1 januari 2017 cluster Natuur en Water) en
cluster Vergunningen.
Als voor een activiteit in een stiltegebied buiten inrichtingen zoals bedoeld in de Wet
Milieubeheer niet alleen een ontheffing op grond van Omgevingsverordening nodig is maar ook
nog een omgevingsvergunning (van de gemeente) dan haakt de ontheffing aan bij de
omgevingsvergunning (artikel 4.6.3, derde lid, van de Omgevingsverordening en artikel 1.3a van
de Wet milieubeheer). Dat betekent dat dan een aanvraag voor ontheffing in principe niet bij bij
de provincie moet worden aangevraagd maar bij de gemeente, samen met de omgevingsvergunning. De gemeente neemt dan één besluit, zowel over de ontheffing als over de
omgevingsvergunning. De provincie heeft hierin wel een adviesrol.
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2.

Toetsingskader

2.1

Specificatie teksten Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014

In het POL staat aangegeven dat:
‘we ervoor kiezen om een aantal, van oudsher stille gebieden, ook stil te laten blijven, met een
geluidniveau van 40 dB(A) of lager.’
De tekst uit het POL geeft een norm voor het geluidniveau in de stiltegebieden. Deze norm moet
echter nader worden gespecificeerd omdat onduidelijk is op welke periode deze norm betrekking
heeft en op welke meethoogte. In aansluiting op de hierover door het RIVM in het rapport
`Geluidbelasting in het landelijk gebied‘ (2002) en `Stille Gebieden en Gezondheid‘
(Gezondheidsraad, 2006) beschreven uitgangspunten wordt ter beoordeling de LAeq, 24uur als
uitgangspunt gehanteerd, waarbij de niveaus tijdens de avond- en nachtperiode even zwaar tellen
als de dagperiode. Er wordt dus niet de gebruikelijke straffactor toegepast. Dit veronderstelt dat
mensen die in de natuur verblijven het geluid van eenzelfde niveau in de avond en de nacht niet
als hinderlijker ervaren dan gedurende de dagperiode.
Als toetsingsnorm wordt LAeq, 24uur gehanteerd:
Het LAeq,24uur van de te beschermen stiltegebieden dient, gemeten of beoordeeld op elke
willekeurige plek in het stiltegebied, maximaal 40 dB(A) te bedragen.
Voor de meet- en beoordelingshoogte voor metingen dan wel berekeningen wordt standaard, dus
voor alle beoordelingsperioden, een ontvangerhoogte (ho) van 1,50m boven lokaal maaiveld
gehanteerd.
Indien in het kader van de toetsing dan wel handhaving, als onderdeel daarvan of in aanvulling
hierop, metingen worden uitgevoerd zullen deze bemenste metingen worden uitgevoerd tijdens
de dagperiode. Langdurige onbemenstde metingen worden in beginsel niet geschikt geacht voor
handhavings- of toetsingsdoeleinden.
Voor het overige wordt ten behoeve van de uitvoering van de toetsing de `Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai‘ (2004) gehanteerd.
Periode
De geluidbelasting in een stiltegebied wordt in hoofdzaak bepaald door de natuurlijke
achtergrondgeluiden (ritselende bladeren, vogels, e.d.). De natuurlijke achtergrondgeluiden
kennen een fluctuatie gedurende het etmaal. Om een voldoende beeld te kunnen krijgen van de
geluidsituatie in stiltegebieden wordt daarom gebruik gemaakt van het 24-uurs gemiddelde
geluidniveau: LAeq, 24 uur. In een periode van 24 uur komen zowel piekbelastingen als rustige
periodes voor. Daarnaast is het een tijdsduur die het mogelijk maakt om metingen uit te voeren
(dit in tegenstelling tot een jaargemiddelde). Het 24-uurs gemiddelde geluidniveau bedraagt met
de aanwezigheid van de natuurlijke achtergrond geluiden en het overige gebiedseigen geluid al
snel 40 dB(A). Er is weinig ruimte voor extra geluid. (Zie ook de meetresultaten in het
meetrapport: ‘Geluidbelasting in stiltegebieden Limburg 2015’)
De relatie tussen fluctuaties in de dag (LAeq) en het LAeq,24 uur is in onderstaande figuur te zien:
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Toelichting bij het uitvoeren van een geluidmeting voor het bepalen van de geluidkwaliteit van een
stiltegebied:
Alle geluidbronnen die tijdens de meting in het gebied aanwezig zijn, worden in de meting
meegenomen. Het geluid dat wordt geproduceerd door gebiedseigen activiteiten (zie onder 1) en
door luchtverkeergeluid (zie onder 2) wordt hierbij niet meegemeten, tenzij dit onderdeel uitmaakt
van de achtergrond en niet direct als zodanig herkenbaar is.
1) Met gebiedseigen activiteiten worden bronnen bedoeld die vanwege ‘gangbare
werkzaamheden’ in het gebied aanwezig zijn (zie ook de beschrijving van gebiedseigen geluid
in paragraaf 1.3).
2) Voor wat betreft het luchtverkeergeluid gaat het om die gebieden die in de directe nabijheid
van een vliegveld zijn gelegen, met relatief hoge piekbelastingen die van grote invloed kunnen
zijn op het uitvoeren van een meting. Vanwege deze grote invloed op een kortdurende meting
wordt het geluid door een passerend vliegtuig en het geluid afkomstig van gebiedseigen
activiteiten niet in de meting meegenomen. Betreft het een langdurige (onbemenste) meting
(van 24 uur of meer) dan worden de geluiden door vliegtuigen en gebiedseigen bronnen wel
meegenomen. Vanwege de lange tijdsduur van de meting is de invloed van deze bronnen
minder groot op de uitkomst ervan. Ook is het praktisch erg lastig om de geluidmeting voor
deze bronnen te corrigeren. Ten behoeve van toetsings- en handhavingsdoeleinden zal echter
in beginsel gebruik worden gemaakt van bemenstde kortdurende metingen.
Toelichting bij het maken van berekeningen voor de toetsing van het geluidniveau in
stiltegebieden:
Indien voor het aanvragen van een ontheffing een geluidberekening noodzakelijk is worden,
omwille van de eenvoud, alleen de geluidbronnen betrokken waarvoor ontheffing wordt gevraagd.
Hierbij mag de geluidbron op een bepaalde afstand niet meer dan 40 dB(A) LAeq, 24 uur veroorzaken
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(zie beleidsregels in paragraaf 2.3). Uitgaande van een reeds aanwezig geluidsniveau van 40 dB(A)
zal op deze afstand tijdelijk een lokale verhoging optreden tot 43 dB(A).
Zie bijlage 4 voor de wijze van berekenen van het LAeq, 24 uur.

2.2

Uitgangspunten bij verlenen ontheffing - toelichting

Of ontheffing kan worden verleend of niet, is afhankelijk van overwegingen, die te maken hebben
met de noodzaak van de activiteit in het betreffende gebied, het voorkómen of beperken van
geluidhinder en de duur van de activiteit.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
- met het verlenen van ontheffingen in stiltegebieden wordt terughoudend omgegaan en
ontheffingen worden slechts verleend als het gaat om eenmalige activiteiten;
- bij toeristisch/recreatieve accommodaties en horeca-inrichtingen kan per inrichting en onder
strikte voorwaarden maximaal 3 dagen per kalenderjaar ontheffing worden verleend.
De ontheffing heeft betrekking op activiteiten die plaatsvinden op terreinen die direct grenzen
aan het terrein van de inrichting. Voor activiteiten die plaatsvinden óp het terrein van de
inrichting is geen ontheffing van de Omgevingsverordening nodig2. Voor deze activiteiten is
mogelijk wel een omgevingsvergunning of een melding in het kader van het Activiteitenbesluit
noodzakelijk. Over het algemeen is de gemeente het bevoegd gezag.
Voorgaande is nader uitgewerkt en gedefinieerd in de beleidsregels in paragraaf 2.3.
2.3

Beleidsregels voor ontheffingen in stiltegebieden

De ontheffingen worden verleend op grond van artikel 4.6.3, tweede lid, van de
Omgevingsverordening.
Het is in zijn algemeenheid mogelijk om een ontheffing te krijgen indien:
1) het een eenmalige activiteit betreft, en
2) er geen alternatieve locatie buiten het stiltegebied beschikbaar is.
Toelichting:
Ad 1) De ontheffingsmogelijkheid is niet bedoeld voor (jaarlijks) terugkerende activiteiten, het
moet gaan om incidentele, uitzonderlijke gebeurtenissen. De activiteit kan betrekking hebben op
meerdere dagen onder de voorwaarde dat deze aaneengesloten zijn danwel dat de dagen een
logisch en samenhangend geheel vormen.
Ad 2) Bij het verzoek om ontheffing is een nadere motivering van het ontbreken van een
alternatieve locatie noodzakelijk.
2 De begrenzing van een inrichting wordt vastgelegd (op kaart) bij de aanvraag voor een vergunning op basis van de
omgevingsvergunning of bij de melding op basis van het Activiteitenbesluit. De begrenzing van een inrichting heeft
betrekking op bedrijfsgebouwen en terreinen waar de aangevraagde vergunning/melding betrekking op heeft. Een
terras kan dus tot de inichting behoren, maar ook een parkeerterrein dat uitsluitend door bezoekers van de inrichting
mag worden gebruikt. Weilanden (waarop bijvoorbeeld dieren zijn gehuisvest) worden over het algemeen niet tot het
terrein van de inrichting gerekend.
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Het verkrijgen van de ontheffing voor een activiteit in een stiltegebied staat los van andere
eventueel noodzakelijke toestemmingen, ontheffingen en vergunningen voor die activiteit.
Specifiek voor toeristisch/recreatieve accommodaties en horeca-inrichtingen kan in afwijking van
het bovenstaande een ontheffing worden verleend onder de volgende voorwaarden:
1) de activiteit vindt niet plaats in de periode 15 maart tot 15 juli (broedseizoen) en er wordt
rekening gehouden met de Flora- en faunawet (dan wel na inwerkingtreding ervan, de Wet
natuurbescherming) bijvoorbeeld door toepassing van één van de gedragscodes (zie onder
voetnoot 1);
2) het betreft een incidentele activiteit die plaatsvindt in de dag- en/of avondperiode (tussen
7.00 uur en 23.00 uur) en maximaal 3 dagen aaneengesloten duurt;
3) per kalenderjaar wordt voor maximaal 3 dagen ontheffing verleend voor/door de betreffende
accomodatie/inrichting;
4) aan de voorwaarden kan worden voldaan, dat in de buitenlucht (inclusief activiteiten in
tenten e.d.):
a) het berekende LAeq, 24 uur op 50 meter afstand van de geluidbron niet meer dan 40 dB(A)
LAeq, 24 uur op 1,5 meter hoogte bedraagt en het bronvermogen LWr niet meer dan 95 dB(A)
bedraagt (zie tabel 1 voor richtwaarden voor de duur van de activiteit bij verschillende
bronniveau’s), en
b) de activiteit plaats vindt op een terrein dat direct grenst aan het terrein van de inrichting;
5) indien is gebleken dat de situatie ter plaatse niet in overeenstemming is met de situaties in
tabel 1, moet middels een akoestische onderbouwing worden aangetoond dat kan worden
voldaan aan de geluideis bedoeld onder 4a;
6) het meten en rekenen vindt plaats conform de `Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai‘ (2004), echter in uitzondering hierop wordt geen gebruik gemaakt van de
toeslag voor muziekgeluid. Aanvullend hierop moet het LAeq, 24 uur worden berekend conform
de berekeningsmethode in bijlage 4.
Tabel 1. Richtwaarden voor de maximaal toelaatbare duur van de activiteit bij verschillende bronniveau’s
(indicatief en inclusief activiteiten in tenten e.d)
Bronsterkte
[dB(A)]

Type activiteit

Maximale bedrijfsduur
[uur]

75-85

Achtergrondmuziek

16

90

Achtergrondmuziek bij grotere groepen

8

95

Licht versterkte muziek solo-muzikant
(bijv. gitaar of keyboard)

2

Toelichting:
Bovenstaande tabel geeft een indicatie over hoe lang een activiteit kan duren bij een bepaalde
bronsterkte om binnen de toetsingswaarde te blijven. Bij ‘type activiteit’ is aangegeven welke
activiteiten in het algemeen mogelijk zijn bij de genoemde bronsterkte. Deze activiteiten zijn als
voorbeeld bedoeld en zijn niet limitatief.
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2.4

STROOMSCHEMA voor het verlenen van ontheffingen
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1. Ligging van de Stiltegebieden
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BIJLAGE 2. Provinciaal Omgevingsplan Limburg en Omgevingsverordening Limburg 2014

In het POL is in paragraaf 6.1.1.3 het volgende opgenomen voor stiltegebieden:
Stiltegebieden
Rust en stilte is een belangrijke waarde, in woonomgevingen en natuurgebieden, zeker ook vanuit
toeristisch oogpunt. We kiezen ervoor om een aantal, van oudsher stille gebieden, ook stil te
laten blijven, met een geluidniveau van 40 dB(A) of lager. In deze stiltegebieden geldt een aantal
beperkingen, geregeld in de Omvgevingsverordening. Deze gebieden zijn herkenbaar
(gemarkeerd) en dragen bij aan de bewustwording van milieu en natuur.
De betreffende artikelen uit de Omgevingsverordening Limburg 2014, hoofdstuk 4:
Paragraaf 4.6 Stiltegebieden
Artikel 4.6.1
Motorvoertuigen en bromfietsen
1. Het is verboden zich in een stiltegebied buiten een inrichting met een motorvoertuig of een
bromfiets met draaiende verbrandingsmotor te bevinden buiten de voor deze voertuigen
openstaande wegen en terreinen.
2. Het is verboden in een stiltegebied een toertocht of wedstrijd voor motorvoertuigen of
bromfietsen te houden of daaraan deel te nemen.
3. Onder motorvoertuig wordt verstaan wat het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990 daaronder verstaat.
Artikel 4.6.2
Lawaaiige apparaten
1. Het gebruik van de volgende apparaten buiten een inrichting is in een stiltegebied verboden:
A. motorisch aangedreven werktuigen;
B. omroepinstallaties, sirenes, hoorns en soortgelijke apparaten;
C. modelvliegtuigen, modelboten en modelauto’s, aangedreven door verbrandingsmotoren;
D. muziekinstrumenten en andere geluidsapparaten, al dan niet gekoppeld aan
geluidversterkers;
E. waterscooters, aangedreven door verbrandingsmotoren;
F. knalapparatuur en vuurwerk, tenzij het tweede lid van toepassing is;
G. vuurwapens, tenzij het derde lid van toepassing is.
2. Het gebruik van knalapparatuur en van vuurwerk is niet verboden:
A. indien dat noodzakelijk is voor het oproepen van personen of om dreigend gevaar af te
wenden;
B. in de periode rondom de jaarwisseling, voor zover toegestaan bij de Algemene plaatselijke
verordening.
3. Het gebruik van vuurwapens is niet verboden:
A. om een noodsein te geven;
B. voor jacht, beheer of schadebestrijding overeenkomstig de Flora- en faunawet.
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Artikel 4.6.3
Uitzonderingen en ontheffingen
1. De verboden van de artikelen 4.6.1 en 4.6.2 zijn niet van toepassing:
A. op de uitoefening door politie en brandweer van hun wettelijke taken en op
ambulancevervoer;
B. op normale werkzaamheden die nodig zijn in verband met de uitoefening van het
agrarisch bedrijf, met bosbouw of met het beheer van het gebied;
C. op wielertochten die voorkomen op de kalender van de Union Cycliste Internationale of
van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie en op het gebruik van omroepinstallaties,
sirenes, hoorns en dergelijke daarbij door personen die zijn belast met de leiding van deze
wedstrijden.
2. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden van de artikelen 4.6.1 en
4.6.2, eerste lid (stiltegebiedsontheffing).
3. De ontheffing als bedoeld in het vorige lid wordt aangewezen als een ontheffing als bedoeld
in art. 1.3a eerste lid Wet milieubeheer.
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BIJLAGE 3. Ligging Stiltegebieden en Natura 2000 gebieden
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BIJLAGE 4. Berekeningsmethode LAeq, 24 uur

LAeq: Equivalent A-weighted Level. In deze geluidmaat zijn over een periode variërende geluidniveaus gemiddeld
tot één waarde. Zowel de hoogte als het verloop van het geluidniveau spelen hierbij een rol. De A-weging houdt
rekening met de gevoeligheid van het menselijk oor voor de toonhoogte van het geluid. De eenheid wordt
gegeven in dB(A).
LAeq, 24 uur: Equivalente geluidmaat (zie LAeq) die wordt gebruikt bij de beoordeling van stiltegebieden. In deze
geluidmaat worden alle geluidniveaus over de periode van een etmaal gemiddeld. De niveaus tijdens de avonden nachtperiode tellen even zwaar als tijdens de dag. Dit veronderstelt dat mensen die in de natuur verblijven het
geluid in de avond en nacht niet als hinderlijker ervaren dan overdag.
(Bron: Compendium voor de leefomgeving, definities en eenheden voor geluid en geur)
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