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Uitgelicht: 

WELL voor installateurs

Extra koude laden
Slimme installaties in Circl 
De mens centraal
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— 
Kan een gebouw flexibel van 
bestemming veranderen?  
Natuurlijk!

 
De wereld verandert immers snel en herbestemmen is vaak duurzamer  
dan opnieuw bouwen. Een flexibele basis is daarbij een vereiste. ABB maakt  
dit mogelijk. Met geavanceerde installaties die eenvoudig aan te passen zijn.  
Clixys® bijvoorbeeld; een flexibel aftaksysteem voor verlichting, bediening  
en contactdozen. Maar ook slimme stekerbare contactpunten en  
automatiseringsoplossingen. Dat maakt herbestemmen kinderspel.
Ontdek de vele flexibele oplossingen van ABB op: www.abb.nl/lowvoltage

Het gebouw 
anno nu...

...heeft niet meer  
tot in eeuwigheid  
dezelfde functie.
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TVVL Magazine is het officiele orgaan van TVVL Platform voor Mens en 
Techniek. De vereniging, opgericht op 26 mei 1959, heeft tot doel de bevor-
dering van wetenschap en techniek op gebied van installaties in gebouwen 
en vergelijkbare objecten. Als lid kunnen toetreden personen, werkzaam 
(geweest) in dit vakgebied, van wie mag worden verwacht, dat zij op grond 
van kennis en kunde een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de 
vereniging. Het abonnement op TVVL Magazine is voor leden en bedrijfsleden 
van TVVL gratis. De contributie voor leden bedraagt € 143,00 incl. BTW per 
jaar. Informatie over de bijdrage van bedrijfsleden wordt op aanvraag verstrekt.

REVIEWED: Artikelen in TVVL Magazine zijn beoordeeld ‘door redactieraadleden’. 
De uniforme ‘peer review’ waarborgt de onafhankelijke en kwalitatieve 
positie van TVVL Magazine in het vakgebied. Een handleiding voor auteurs 
en beoordelingsformulier voor de redactieraadleden (‘peer reviewers’) zijn 
verkrijgbaar bij het redactie-adres.
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TVVL Magazine wordt vanaf deze editie uitgegeven door Duurzaam Gebouwd, hét 

integrale platform voor de bouw- en vastgoedsector.  Duurzaam Gebouwd neemt 

hiermee de exploitatie van TVVL Magazine over van Merlijn Media.

hoogwaardige kennis in huis en we willen kennis graag zo breed mogelijk 
delen. Dat betekent dat we niet alleen kennis willen delen op papier met dit 
TVVL Magazine en via onze online kennisbank. We willen bredere doelgroe-
pen aanspreken. Dat past heel goed bij Duurzaam Gebouwd.”

   ONLINE PLATFORM
Duurzaam Gebouwd focust zich op drie concrete stappen: communiceren, 
verbinden en activeren. Duurzaam Gebouwd communiceert 24/7 via multi-
mediaproducten nieuws, innovaties, projecten en visies. Het platform heeft 
een groot bereik en kenmerkt zich in kennisdeling en onafhankelijkheid. 

TVVL Magazine behoudt voorlopig de vertrouwde redactionele formule 
en het herkenbare uiterlijk. In 2018 volgen geleidelijk verbeteringen in de 
formule. Directeur Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd is enthousi-
ast over de samenwerking. “TVVL zorgt al vele decennia voor verbinding 
tussen mensen en organisaties. Daardoor ontstaan nieuwe en vooral  
lucratieve samenwerkingen, wat de gebouwde omgeving naar een hoger 
niveau tilt.“ De betrokkenheid van TVVL-leden met haar kennisproducten 
als evenementen, cursussen en magazine staat breed bekend in de markt. 
“Veel platforms en verenigingen dromen van zo’n hechte community, 
waarin wordt geïnnoveerd en constant nieuwe partnerships ontstaan. 
We kijken er dan ook naar uit om gezamenlijk de kwaliteit van het TVVL 
Magazine te bewaken en verder te verhogen.”

Voorzitter van de redactieraad Martijn Kruijsse stopt na het septem-
ber-nummer en assisteert waar nodig de nieuwe voorzitter dr. ing Lada 
Hensen Centnerová, docent aan de Technische Universiteit van Eindhoven, 
om te zorgen voor een goede overgang. Hoofdredacteur is Harmen Weijer, 
al 18 jaar actief als hoofdredacteur voor diverse vakbladen.

Met de ondertekening van het contract gaan TVVL en Duurzaam Gebouwd 
BV de samenwerking met elkaar aan. Van links naar rechts: Joes van Asten, 
bestuurslid en penningmeester van TVVL; Henk Willem van Dorp, voorzitter van 
TVVL en Wietse Walinga, directeur Duurzaam Gebouwd BV.

TVVL-directeur John Lens (l) bedankt uitgever Frank Stouthart (r) voor het 20 

jaar uitgeven van TVVL Magazine.

De afgelopen twintig jaar heeft Merlijn Media TVVL Magazine uitgegeven 
in opdracht van TVVL. “Daar hebben we heel veel waardering voor”, zegt 
John Lens, directeur van TVVL. “We hebben al die jaren op een hele prettige 
wijze nauw samengewerkt. Merlijn Media heeft ons daarbij geheel ont-
zorgd. Het heeft geleid tot zeer veel goede artikelen in een sterk gewaar-
deerd magazine. Daarvoor zijn we Merlijn Media veel dank verschuldigd.”

In die twintig jaar heeft uitgever Frank Stouthart de hele installatiewereld 
zien veranderen. “Toen we in 1996 begonnen waren installaties vaak het 
sluitstuk op een bouwproject, letterlijk en financieel. Nu zijn de disciplines 
in de bouwkolom veel meer geïntegreerd en is installatietechniek van begin 
af aan van belang.” Ook de vereniging is mee veranderd en daarmee ook de 
invulling van TVVL Magazine. Stouthart: “De vereniging is veel toegan-
kelijker geworden voor iedereen in deze sector. Dat leverde een nauwe 
samenwerking op die we hebben kunnen vertalen naar een mooi blad.”
Met Duurzaam Gebouwd stapt TVVL in een nieuw tijdperk. De vereniging 
heeft veel vertrouwen in de samenwerking met Duurzaam Gebouwd, 
zegt directeur John Lens. “Het is goed een nieuwe partner in Duurzaam 
Gebouwd te hebben gevonden in een tijd waarin integrale samenwerking, 
kennis- en netwerkdeling en het samen ontwikkelen van nieuwe business 
centraal staat. TVVL en haar leden hebben heel veel specialistische en 
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NEN 1006:2015 - Ontwerp Wijzigingsblad 
en relatie met Bouwbesluit 2012

In het TVVL Themajaar 2017 ‘Water’ heeft TVVL Magazine een serie artikelen 

over NEN 1006:2015 gepubliceerd waarin een aantal thema’s van het normblad 

onder de loep is genomen. Een belangrijk punt waarover, na het verschijnen 

van het normblad, de NEN-normsubcommissie  ‘Functionele eigenschappen 

leidingwaterinstallaties’ zich heeft gebogen is het - in bepaalde gevallen - toestaan 

van een lagere warmtapwatertemperatuur aan het tappunt. In dit afsluitende 

artikel van de serie over NEN1006:2015 bespreken we het ontwerp Wijzigingsblad 

A1:2017, waarin een voorschrift over een lagere warmtapwatertemperatuur 

is opgenomen. Ook wordt ingegaan op de relatie tussen het normblad en het 

Bouwbesluit 2012.   

Al enkele jaren worden de mogelijkheden 
bepleit voor de toepassing van decentrale 
warmtapwatervoorzieningen met elektrische 
geisers bedreven op een lage warmtapwater-
temperatuur, bijvoorbeeld voor in ziekenhuizen. 
Als voordelen van dit alternatief versus een 
conventioneel warmtapwatercirculatiesysteem 
worden onder meer genoemd vermindering 
van verbrandingsrisico’s, ketelsteenvorming, 
energiegebruik en beheerskosten. [1], [2]. Een 
thermostatische douchemengkraan is bij dat 
warmtapwaterconcept niet vereist, volstaan 
kan worden met een goed regelbare eenhen-
delwandmengkraan. Zo nodig wordt die kraan 
voorzien van een mechanische temperatuur- 
begrenzer, ook wel aanslagbegrenzer genoemd. 

W.J.H. (Will) Scheffer, REHVA Fellow / TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken
Ing. E. (Eric) van der Blom, voorzitter TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken,  
Uneto-VNI (Techniek en Markt).  

Een thermostatische douchemengkraan biedt 
wel efficiëntie naar de gewenste douche- 
watertemperatuur. Maar tot op heden speelt 
de regelgeving (lees NEN 1006:2015) een 
belemmerende rol voor de toepassing van een 
decentrale warmtapwatervoorziening bedreven 
op een lage warmtapwatertemperatuur. Daar 
gaat een eind aan komen, blijkt uit het ontwerp 
Wijzigingsblad A1:2017 van NEN 1006:2015.  

   LAGERE WARMTAPWATER- 
TEMPERATUUR

In het ontwerp Wijzigingsblad staat de toevoe-
ging (voorschrift 4.4.2.7) dat de warmwater-
temperatuur aan het tappunt in een installatie 
met uittapleidingen, in afwijking van de voor-

schriften 4.4.2.1 en 4.4.2.2, bij gebruik conform 
de ontwerpcondities, bedreven mag worden op 
een lagere temperatuur, indien aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
-  de warmtapwaterbereider een geiser is zonder 

interne voorraad warmtapwater in de bereider;
-  de inhoud vanaf deze geiser tot en met 

het verst gelegen tappunt maximaal 1 liter 
bedraagt; en

-  de geiser ten hoogste één ruimte bedient, 
of meer ruimten mits die bestemd zijn voor 
dezelfde gebruiker.

Het Wijzigingsblad noemt als voorbeelden van 
toepassing een badkamer en een keuken in een 
zorgappartement of een hotelkamer. Onverlet 
de toevoeging van voorschrift 4.4.2.7 moet 
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worden voldaan aan alle andere eisen uit de 
norm. Tabel 7 van NEN1006:2015 vermeldt de 
vereiste minimum volumestroom warmtapwa-
ter van 60 °C voor verschillende tappuntfuncties 
bij een gebruiksdruk van 100 kPa. Bij die tabel 
wordt nu vermeld dat,  indien aan het tappunt 
warmtapwater met een andere temperatuur 
dan 60 °C beschikbaar komt, de volumestroom 
van warmtapwater zodanig moet zijn, dat de 
volumestroom van het meng- of gebruikswater 
van een bepaalde temperatuur ten minste gelijk 
is aan de in tabel 6 vermelde volumestroom van 
drinkwater.     

  AANDACHTSPUNTEN
Er zijn elektrische geisers die maximaal 45°C 
kunnen leveren (bijvoorbeeld het type  
wastafelmodel) en bij storing geen warm- 
water produceren. Dat laatste geldt ook voor de 
modellen die maximaal 60°C kunnen leveren. 
Bij een storing gaat de elektrische geiser terug 
in een voor de gebruiker in principe veilige 
modus, ofwel hij geeft alleen nog maar koud 
water. De mechanische temperatuurbegrenzer 
(aanslagbegrenzer) van een eenhendelkraan 
zorgt er voor dat altijd een hoeveelheid koud 
water aan het warme water wordt toegevoegd. 
Wanneer de ingestelde temperatuur van de 
elektrische geiser te dicht bij de gewenste 
mengwatertemperatuur van de kraan ligt, zal de 
doorlaat van koud water via de aanslagbegren-
zer klein zijn. De consequentie hiervan is dat bij 
een onvoorziene hogere temperatuur van het 
warme water (door onveroorloofde wijziging 
van de temperatuurinstelling van de elektrische 
geiser) de toevoeging van koud water ontoerei-
kend is voor een veilige situatie. Bij toepassing 
van een thermostatische mengkraan is voor 
een goede werking een minimum temperatuur-
verschil tussen koud- en warmwater vereist. 
Worden elektrische geisers toegepast, dan zal 
dus altijd kritisch moeten worden gekeken 

voor welk tappunt of tappunten het bedoeld is. 
Voor kritische tappunten zoals douches, baden 
en babybaden in ziekenhuizen moet daarom 
altijd een elektrische geiser gekozen worden die 
maximaal 60°C kan leveren. Door vervolgens de 
elektrische geiser in te stellen op circa 46-48°C 
en elke douche en/of bad uit oogpunt van effi-
ciëntie uit te voeren met een thermostatische 
mengkraan wordt het gevaar op ‘pendelen’ ten 
gevolge van een te klein verschil tussen koud- en 
warmwater voorkomen. 

  BEPALINGSMETHODE
Aan de in NEN 1006:2015 opgenomen tekst 
over de bepalingsmethode van de temperatuur 
van warmtapwater in leidingen die geen onder-
deel van een circulatiesysteem zijn (voorschrift 
5.2.3) wordt met het ontwerp Wijzigingsblad 
toegevoegd: ‘Voor situaties overeenkomstig 
voorschrift 4.4.2.7, is de leidinginhoud niet 
groter dan 1 liter. De temperatuurmeting moet 
dan worden uitgevoerd na het aftappen van een 
kleinere hoeveelheid water dan de inhoud vanaf 
de geiser tot het tappunt’.   

  TOELICHTING  BIJLAGE C.2.1
De toelichting in bijlage C.2.1. van NEN 
1006:2015 is als volgt uitgebreid:  ‘Voor een 
geiser zonder interne voorraad warmtapwa-
ter in de bereider is in voorschrift 4.4.2.7 een 
uitzondering voor de warmtapwatertempera-
tuur gemaakt. Dit leidt tot het mogelijk maken 
van andere (energetisch gunstige) installa-
tieoplossingen. Van belang hierbij is dat geen 
bacteriologische nagroei kan optreden. Gezien 
de minimale risico’s is gekozen om instelling 
op een lagere warmtapwatertemperatuur 
toe te laten, mits de leidinginhoud achter het 
toestel en het aantal tappunten beperkt is. 
In voorschrift 4.4.2.7 is vereist dat de inhoud 
vanaf deze geiser tot en met het verst gelegen 
tappunt ten hoogste 1 liter is. Ook moet het 

installatiedeel overzichtelijk zijn en gericht op 
een afgebakende beperkte functie. Wanneer het 
vanuit het oogpunt van volksgezondheid nodig 
blijkt, moet ter preventie van legionella aan de 
tappunten en in de geiser thermische desinfectie 
mogelijk zijn.’
Verder kan aan de toelichting worden toege-
voegd dat voor de warmwater-uittapleidingen 
na de geiser het schema van figuur F.15 uit ISSO-
publicatie 55.1 kan worden aangehouden.  

   NEN 1006 EN BOUWBESLUIT 
2012   

Bouwbesluit 2012 schrijft in artikel 6.11 voor dat 
een in het bouwwerk aanwezige leidingwaterin-
stallatie de gezondheid niet nadelig mag beïn-
vloeden. Deze functionele eis kan ook als volgt 
worden omschreven: de leidingwaterinstallatie 
mag de waterkwaliteit niet nadelig beïnvloe-
den. Volgens de artikelen 6.12 en 6.13 van het 
Bouwbesluit 2012 wordt aan die eis voldaan 
wanneer de leidingwaterinstallatie voldoet aan 
NEN 1006.
Op 1 januari 2017 is een wijziging van de 
Regeling Bouwbesluit 2012  in werking 
getreden. Daarin staat dat voor nieuwbouw 
de ‘Algemene voorschriften voor leidingwa-
terinstallaties’ in NEN 1006:2015 in de plaats 
zijn gekomen van NEN 1006:2002+A3:2011. 
Voor de bestaande bouw blijven de ‘Algemene 
voorschriften voor drinkwaterinstallaties’ in 
NEN1006:1981+C1:1990 van toepassing. In 
Bouwbesluit 2012 wordt overigens niet  
dwingend naar NEN 1006 verwezen. Het norm-
blad geeft in artikel 1.1 aan dat de eisen met 
bijbehorende bepalingsmethoden en voorwaar-
den voor het ontwerp, de aanleg en het beheer 
waaraan een leidingwaterinstallatie moet 
voldoen zijn gegeven vanuit het oogpunt van 
volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. In 
het ontwerp Wijzigingsblad NEN1006 /A1:2017 
is die opsomming geschrapt. In bijlage A.2 is 

Afbeelding 1.  Principeschema decentrale warmtapwatervoorziening met 

elektrische geiser en lagere warmtapwatertemperatuur.  

Afbeelding 2. Warmwater-uittapleidingen vanaf elektrische geiser naar één of 

meerdere tappunten (bron: ISSO-publicatie 55.,1 figuur F.15) .  
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wel blijven staan dat met betrekking tot het 
Bouwbesluit 2012 de norm alleen eisen geeft 
die vanuit het oogpunt van volksgezondheid aan 
leidingwaterinstallaties worden gesteld. Maar 
voor alle duidelijkheid is in die bijlage de zin 
‘Eisen met betrekking tot veiligheid en doelma-
tigheid zijn al in het Bouwbesluit 2012 gesteld’ 
ook geschrapt.    

   ONTBREKENDE INFORMATIE  
In de toelichting op de gewijzigde Regeling 
Bouwbesluit staat dat NEN 1006:2015 meer 
regelt dan noodzakelijk is voor een adequate 
toepassing van de artikelen 6.12 en 6.13 van het 
Bouwbesluit 2012. Daarom is in de Regeling 
bepaald dat NEN 1006:2015 alleen van toe-
passing is voor zover het gaat om technische 
voorschriften die aan een leidingwaterinstallatie 
in nieuwbouw zijn gesteld uit oogpunt van 
gezondheid. Dit betekent dat de onderdelen van 
NEN 1006:2015 die betrekking hebben op admi-
nistratieve en procedurele bepalingen niet van 
toepassing zijn. Hetzelfde geldt voor voorschrif-
ten voor installaties buiten bouwwerken en voor 
voorschriften die geen betrekking hebben op 
gezondheid maar bijvoorbeeld op bruikbaarheid. 
In de toelichting op de Regeling is niet concreet 
aangegeven welke artikelen van NEN 1006:2015 
uit oogpunt van gezondheid van toepassing zijn. 
In het normblad zelf staat in artikel 1.1 eveneens 
dat alleen de eisen die in het normblad vanuit 
het oogpunt van de volksgezondheid relevant 
zijn door het Bouwbesluit 2012 worden aange-
wezen. Maar ook in NEN 1006:2015 is niet aan-
gegeven om welke artikelen het dan gaat. Dat is 
niet zo vreemd omdat het aan de wetgever is om 
te bepalen welke artikelen van toepassing zijn en 
daarover te communiceren.        

   VERDERE BEPERKING 
NEN 1006:2015 legt meer nadruk op beheer, 
onderhoud en gebruik dan de voorgaande 
versie van NEN 1006.  Vanuit het ministerie 
van BZK wordt er echter op gewezen dat ook de 
voorschriften in NEN 1006 met betrekking tot 
beheer, onderhoud en gebruik van leiding- 
waterinstallaties niet op grond van het 
Bouwbesluit 2012 zijn aangewezen. Vanuit het 
Bouwbesluit is NEN 1006 alleen aangewezen 
voor hoe een leidingwaterinstallatie moet 
worden aangelegd. Voor beheer, onderhoud 
en gebruik geldt volgens het ministerie de 
algemene zorgplicht volgens artikel 1.16 van 
Bouwbesluit 2012. Daarin staat dat een bij 
of krachtens de wet aanwezige installatie als 
bedoeld in hoofdstuk 6 van het Bouwbesluit  
(waaronder de leidingwaterinstallaties) moet 
functioneren overeenkomstig het op die instal-
latie van toepassing zijnde voorschrift, adequaat 
moet worden beheerd, onderhouden en 

gecontroleerd en zodanig moet worden gebruikt 
dat geen gevaar voor de gezondheid of de 
veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. Volgens 
de toelichting op Bouwbesluit 2012 zal het in 
het algemeen voldoende zijn wanneer de in de 
handleiding of productspecificaties opgenomen 
instructies van de fabrikant, leverancier en 
installateur worden gevolgd. De installatie- en 
drinkwatersector dringen er bij de overheid op 
aan om (in de toekomst) alsnog de voorschriften 
in NEN 1006 met betrekking tot beheer, onder-
houd en gebruik op grond van het Bouwbesluit 
of in daarvoor in de plaats komende besluiten 
(in het kader van de Omgevingswet) aan te 
wijzen.          

   NIET-DWINGENDE  
VERWIJZING 

De huidige verwijzing van Bouwbesluit 
2012 naar NEN1006:2015 is overigens niet 
dwingend. Het beleid van de overheid is erop 
gericht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
het zelfregulerende vermogen in de samen-
leving. Normalisatie is hier een voorbeeld 
van. Normalisatie is vrijwillig. Partijen zijn vrij 
om normen al dan niet op te stellen en toe te 
passen. Normen worden dus ontwikkeld door 
betrokkenen bij een bepaald onderwerp. Als 
een norm een goede invulling geeft aan het 
doel van de overheid voor bepaalde wet- en 
regelgeving, is verwijzen naar een (deel van 
de) norm een manier om de wetgeving op 
de praktijk aan te laten sluiten. Normen zijn 
dus iets anders dan wetgeving. Normen zijn 
private documenten en dat blijft ook bij ver-
wijzing ernaar in de wetgeving. Een belangrijk 
uitgangspunt in het overheidsbeleid is dat 
gebruik van normen in principe vrijwillig moet 
zijn en dwingende verwijzingen in de regel-
geving de uitzondering op die regel moeten 
zijn. Het beleid van de overheid is er dus dan 
ook op gericht in beginsel op een niet-dwin-
gende wijze te verwijzen. Dit kan bijvoorbeeld 
door middel van een verwijzing op basis van 
bewijsvermoeden. Een verwijzing op basis van 
bewijsvermoeden houdt in dat, indien men de 
norm volgt, dit een bewijsvermoeden oplevert 
dat wordt voldaan aan de eisen van de wet- en 
regelgeving. De verwijzing op basis van een 
bewijsvermoeden laat belanghebbenden de 
ruimte om te kiezen voor andere oplossingen 
dan het volgen van een norm, mits de alterna-
tieve methode tot hetzelfde, wettelijk beoogde 
resultaat leidt. 

   DRINKWATERREGELGEVING 
Soms kiest de wetgever ervoor om dwingend 
naar een norm te verwijzen. Dit houdt in dat 
om aan de wetgeving te voldoen ook aan 
de norm moet worden voldaan. Een reden 

om dwingend te verwijzen kan bijvoorbeeld 
zijn de implementatie van internationale 
wetgeving waarin dwingend naar een norm 
wordt verwezen of bijvoorbeeld omdat het 
wenselijk is dat er één bepaalde meetmethode 
wordt gebruikt die is vastgelegd in een norm. 
Indien een norm waar dwingend naar wordt 
verwezen verder gaat dan de wetgeving vereist, 
blijft de verwijzing beperkt tot het voor de 
wetgeving relevante deel van de norm. In het 
Drinkwaterbesluit, de Drinkwaterregeling en in 
de Regeling legionellapreventie in drinkwater 
en warm tapwater wordt nu nog wel dwingend 
naar NEN 1006 verwezen. Maar na de inwer-
kingtreding van de nieuwe Omgevingswet 
(2019) zal ook NEN 1006 voor de drinkwater- 
regelgeving niet dwingend zijn.   

   BRONNEN EN VERWIJZINGEN:
[1]  Henk Lodder en Renske Kind, 

‘Veilige,betaalbare warmtapwaterinstallatie 
met decentrale elektrische 

       geisers’, VV+ januari 2014,  pp. 20-23
[2]  Renske Kind en Henk Lodder, ‘Alternatief 

warmtapwaterconcept voor ziekenhuizen’, 
TVVL Magazine 06-2014.

[3]  Ontwerp wijzigingsblad NEN 1006/A1,’ 
Algemene voorschriften voor leidingwa-
terinstallaties’, Publicatie uitsluitend voor 
commentaar,  april 2017

Afbeelding 3. De Regeling Bouwbesluit 2012 geeft 

aan met welke versie van NEN1006 wordt voldaan 

aan de artikelen 6.12 en 6.13 van Bouwbesluit 2012. 

Afbeelding 4. De Regeling Bouwbesluit 2012 van 

december 2016 geeft aan dat voor het Bouwbesluit 

2012 de technische voorschriften uit oogpunt van 

gezondheid van NEN 1006 van toepassing zijn.   
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Het akoestisch klimaat in Rio, 
São Paulo en Eindhoven

Tijdens de studiereis van s.v.b.p.s. Mollier, studievereniging bouwfysica en 

installatietechnologie, is in Brazilië een aantal opnamen gemaakt van het geluid 

in Rio de Janeiro en São Paulo. In dit artikel wordt een vergelijk gemaakt tussen 

de opnamen in deze grote steden en soortgelijke opnamen in Eindhoven. Een van 

de belangrijkste conclusies is dat voertuigen in de Braziliaanse steden over het 

algemeen ouder en slechter onderhouden zijn, met als gevolg meer motor en 

remgeluiden.

ing. W.B. (Wouter) Reijnders, ing. J.T. ( Joshua) van den Heuvel, S. (Silke) Seuren MSc., 
S. (Stijn) Prüst BSc, studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven, mastertrack 
Building Physics and Services

Zoals velen waarschijnlijk wel weten en zelf 
ervaren kan geluidoverlast behoorlijk op 
de zenuwen werken. Vele onderzoeken zijn 
gedaan onder mensen in vakgebieden die 
te maken hebben met hoge geluidniveaus 
als gevolg van verkeer, bijvoorbeeld [1] dit 
is een onderzoek naar de geluidbelasting bij 
Braziliaanse wegwerkers. Uit deze onder-
zoeken komt vaak naar voren dat een deel 
van verminderd hoorvermogen kan worden 
toegeschreven aan geluiden en ruis uit de 
omgeving. Een ander deel kan worden toege-
schreven aan het ouder worden.

Ook in Brazilië neemt het aantal verkeersbe-
wegingen toe, maar in tegenstelling tot de 
westerse wereld is de opkomst van elektri-
sche auto’s nog niet op gang gekomen. In 
de staat São Paulo (44 miljoen inwoners) 
waren in september 2015 2200 elektrische 
voertuigen geregistreerd volgens Braziliaans 
nieuws UOL.

    METINGEN
In dit artikel worden verschillen tussen 
Braziliaanse steden en Eindhoven besproken. 
Tijdens onze studiereis naar Brazilië is een 
drietal plaatsen aangedaan, Rio de Janeiro, 
Paraty en São Paulo. In deze steden zijn 
opnamen gemaakt van het verkeergeluid. 
Om een compleet beeld te krijgen van de 
verschillen zijn drie verschillende metingen 
bedacht. Een meting midden op een verkeers-
plein, een verschilmeting tussen ‘langs de weg’ 
en een zijstraat of binnenplaats. Daarnaast is 
een serie binaurale opnamen gemaakt, dit zijn 
stereo opnamen met in-ear microfoons en 
dienen voor de meer perceptuele benadering 
van geluid. 

De metingen op het verkeersplein wordt 
gebruikt om een inzicht te creëren over het 
geluidspectrum (de verdeling van verschil-
lende toonhoogten). Om dit te visualiseren 
zijn er zogenaamde spectrogrammen van de 

opnamen gemaakt. De metingen in de zijstraat 
en de binnenplaats dienen enerzijds om inzicht 
te krijgen in het verschil tussen straat en even 
verderop, en anderzijds zijn het metingen 
die net als de verkeerspleinmetingen meer 
informatie bieden over de geluidspectra en het 
achtergrondgeluid.

Geluid is een belangrijke bron van stress 
en dat is gevaarlijk voor de gezondheid [2]. 
Voornamelijk in grote steden kan het moeilijk 
zijn om rustige ruimte te vinden. In een studie 
[3] naar de irritatie als gevolg van geluids- 
overlast antwoorde bijna 60% van de respon-
denten dat de geluidoverlast is toegenomen. 
70% Beantwoorde de vraag ‘welke geluidbron 
irriteert u’ met verkeer.

In dit artikel wordt eerst kort ingegaan op de 
achtergronden van verkeerlawaai in Brazilië. 
De uitgevoerde metingen worden kort bespro-
ken en er is ruimte voor zowel een subjectieve 




