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De Romeinen
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dichter Juvenalis in "Satiren“ (1ste eeuw na chr.)

Vele zieken in de stad sterven door het gebrek aan slaap. Want 

welke huurkamertjes laten de slaap toe ? De doortocht van de 

karren in de scherpe bochten en een scheldpartij van een 

stilstaande menigte zouden zelfs zeekalveren uit hun slaap 

wekken. Alleen een rijk man kan hier slapen. Voor de armen is 

er geen plaats in de stad om te slapen of om na te denken. 's 

Morgens maakt de schoolmeester lawaai, 's nachts de bakkers 

en overdag de koperslagers met hun hamertje. 



De Romeinen

● Niet alleen verkeer en ambacht, 
ook evenementen

● Geen wetgeving:
– Wel regels. Voorbeelden:
– Julius Caesar verbood in de stad Rome al het goederenvervoer 

overdag (nb gingen ze ‘s nachts laden en lossen…)
– Zelfs Nero(!): ‘s nachts geen strijdwagens door de straten

● Plinius de Jongere laat buiten de stad een huis bouwen met dubbele 
muren en beschrijft uitvoerig hoe aangenaam het is

● mensen die het zich konden veroorloven woonden rustiger
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Beeld van Romeins “geluidbeleid”

● Duidelijk dat men last had van lawaai, zelfs schadelijk genoemd
● Maatregelen veelal in de vorm van wel of niet toelaten of weren
● Dubbele (dove?) gevel
● Ook iets met ruimtelijke planning
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En de eeuwen daarna:
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Marseillle: De pest

• Bevolking nam per saldo toe

• Steden werden drukker

• Bedrijven vaak bij elkaar                      

(Smedestraat, Wolstraat)

• Veel geschriften over lijden 

aan lawaai (staatslieden, 

dichters)

• Gehoorschade op de 

(handswerk)werkplek

• Stank echter groter probleem 

dan lawaai



Opkomst stoommachine 2e helft 18e eeuw 
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De ontwikkeling van 18e naar 19e eeuw  

Teylers 1778/1784  



De ontwikkeling van 18e naar 19e eeuw 
Opkomst stoommachine 2e helft 18e eeuw
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Cruquius 1849De Adriaan 1779



En natuurlijk ook 
de Franse overheersing

● 15 oktober 1810 Napoleontisch, keizerlijk decreet: ,,relatif aux
Manufactures et Ateliers qui réparident une odeur insalubre ou
incommode, dont la formation ne pourra avoir lieu sans une
permission de l''Autorité administrativ" 
(Betreffende fabrieken èn werkplaatsen die een ongezonde of 
hinderlijke lucht verspreiden, waarvan de bouw of ontwikkeling niet 
mag plaatsvinden zonder toestemming van de autoriteiten). 

● Alleen slechte lucht, (nog) geen geluid

● Interessant: door het decreet worden de vergunningsplichtigen in 
een drietal klassen onderverdeeld.
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Drie klassen in decreet van 1810
In het decreet worden de vergunningsplichtigen in een drietal klassen 

onderverdeeld: 
1. Bedrijven die niet in de bebouwde kom of bij woningen mogen 

liggen. De vergunning wordt verleend door de Franse Raad van 
State. 

2. Bedrijven waarbij de afstand tot de woningen minder ver behoeft 
te zijn, maar waarbij zekerheid moet bestaan dat de bedrijven door 
hun vestiging geen hinder of schade toebrengen bij omliggende 
gebouwen en landerijen. De vergunning wordt verleend door de 
prefect van het arrondissement. 

3. Bedrijven die zonder bezwaar in de buurt van woningen kunnen 
worden gevestigd, maar waarbij wel politietoezicht noodzakelijk is. 
De vergunning wordt verleend door de sous-prefect, hoofd van het 
district.
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De Koning (Willem I) laat van zich horen
● Franse wetgeving liep na Franse tijd door (in het Frans!)

● In 1824 verving Koninklijk Besluit (KB) het Franse decreet uit 1810

● Een belangrijke wijziging: niet langer alleen geuroverlast , maar alle 
bedrijven die gevaar, schade of hinder kunnen teweeg brengen 
moeten een vergunning.

● Drie deling blijft, maar nu:
1. vergunning door staatshoofd
2. (grootste deel) vergunning door Gedeputeerde  Staten
3. vergunning door de gemeente (deze categorie nu ook 

onderzoek)
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De Hinderwet
● Wet van 1875 (vervangt KB van 1824)

● “Wet tot regeling van het toezigt bij 
het oprigten van inrigtingen welke 
gevaar, schade of hinder
kunnen veroorzaken”

● Gemeente hoofdrol: meeste vergunningen + bepalen waar wat kan of 
niet mag

● In 1952 nieuwe versie van de Hinderwet
● Vervangen in 1993 door de Wet milieubeheer 

– niet alleen meer voorkomen hinder, maar ook bescherming milieu
● Per 2010 WABO (div. vergunningsprocedures gestroomlijnd- 1 loket)
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Was goed geregeld, maar…..

● Uit bijdrage Alex de Bruijn:
– Vakgebied geluid/akoestiek ontwikkelde zich sterk in 19e/20e eeuw

(nb ook in dit museum het nodige van te zien)
– Maatschappelijk ging geluid meer spelen:

(Nederlandse geluidstichting 1934) (→ NAG 1962 en NSG 1970)

● Verkeer viel er niet onder en dat begon zich ook verder te 
ontwikkelen 

Romeinen tot SWUNG                     NAG | 27 november 201913



Daarnaast ontwikkelingen techniek

● Pas nadat bruikbare methoden voor de meting van de 
geluidsintensiteit beschikbaar vanaf ca 1930 onderzoeken in: 
– ontwikkeling van meettechnieken voor geluid en lawaai
– bestudering van de fysiologische en psychologische invloed
– bestudering van de praktische mogelijkheden voor 

lawaaibestrijding door bouwkundige, technische, juridische en 
andere maatregelen

● Opkomst bruikbaarder instrumentarium:
– eerste draagbare geluidmeter (B&K) in 1960 (met transistors!)
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Ontwikkelingen mbt geluid
In 60-er/70-er jaren roep om opkomend
geluidprobleem aan te pakken
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Bron: Martin vd Berg – Geluid 2014 nr2



De Wet geluidhinder komt er aan:
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• 1967 commissie Kosten–luchtvaart

• 1968 verzoek aan Gezondheidsraad advies 
over geluid tbv de volksgezondheid

• 1970 circulaire van staatssecretaris Kruisinga
aan gemeenten inzake bestrijding 
geluidhinder:

• uitnodiging actiever beleid te gaan voeren
• niet alleen klassieke onderwerpen (HW)
• inzet van ruimtelijk instrumentarium

•1971 Gezondheidsraad rapport “Geluidhinder”

•1972 start ICG (Interdepartementale 
Commissie geluidhinder)



Discussie

Moet er wel een brede Wet geluidhinder komen of bestaande 
instrumenten (bv Hinderwet, wegenverkeerswet) uitbreiden.

Argumenten voor (o.a.):
● Cumulatie aspecten moeten worden meegenomen
● Noodzaak voor goede coördinatie: bestrijding van geluidhinder is 

immens ingewikkeld, zowel technisch als organisatorisch

● Opmerkelijk: luchtvaart werd niet in Wgh opgenomen “want dat liep 
al” (=Luchtvaartwet)
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Uitgebreid onderzoek 
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En niet 
duur hoor

tientallen rapporten !!
vele onderwerpen



Hiep hiep
hoera: 

40 jaar!!

En het resultaat:

● Circulaire 28 augustus 1973

● Circulaire 1 mei 1974

● Wet geluidhinder in Eerste Kamer aangenomen: 16 februari 1979

Best snel!!
(vgl huidige trajecten)
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De circulaires, een bekende aanzet (midden 70’s):

1973 1974

Met tijdelijke 
aftrek
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Basis: ISO R1996 (1971): “Noise assessment with respect to community response” 



En het begin van het rekenen…
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Rekenen: de opgave en de oplossing

● Eind jaren 70 ontwikkeling: 
– Best gedegen aanpak (zie ICG rapporten)
– Er was niet direct een voorbeeld van hoe je zoiets vormgeeft:

› Dilemma 
● gedegen (TNO) model
● Toepasbaarheid, bredere uitvoerbaarheid

● Nu niet goed voorstelbaar: de beperkte computerkracht  van toen
– Echt rekenen:mainframes
– Daarnaast ??
– Oplossing: SRM I (HP rekenmachine module!) en SRM II
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En hoe werkte het?
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1981 !
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Let op:
Niet alleen de 
vormgeving,
maar vooral ook 
de doelgroep.

Rekenen voor 
iedereen 
toegankelijk!
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Geen computer, maar rekenlineaal!
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Voor spoor ook.

Een kleine exercitie……



Reken kon dus iedereen…..

● Daar had je toen veelal genoeg aan!!
(met eenvoudige middelen kan je ook een afweging maken in 
eenvoudige gevallen)

● Maar met welke cijfers moest je rekenen?
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ASWIN
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Met onder andere:

● Spoorgegevens
● Diverse spoorgeluid berekeningen
● Topografische ondergrond
● Berekening wegverkeerslawaai!
● Cumulatie

● Diverse lijsten
– Hogere waarden
– Saneringswoningen

● Overzicht wetgeving



40 jaar Wet geluidhinder in beweging

Veranderde er eigenlijk veel in die tijd?

● 1986 start onderdeel bestaande situaties wegverkeer (sanering)

● 1987 Besluit geluidhinder spoorwegen

● 1993 WGH zonering industrieterreinen van rechtswege

Nb 
● ook diverse wijzigingen omdat andere wetten bv de naam van 

schooltypen veranderden
● of “minder regels” door samenvoegen van bv rekenvoorschriften
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Nieuwtjes in 1989

ZOAB:
Om het akoestisch effect van zoab te bepalen kan
gebruik worden gemaakt van de emissie-cijfers
zoals die in het MUG 1987-1991 zijn gegeven.

Gebleken is, dat onder bepaalde voorwaarden ook
bij lagere snelheden, dus in typisch stedelijke
situaties, 2 dB(A) lagere geluidemissie kan worden
geconstateerd.
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2010: doelmatigheid (DMC)

● Financiële afweging kosten – baten

● Introductie 2010 onder Wgh. Per 2012 als onderdeel van de GPP’s

maatregel
punten

reductie 
punten
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GPP’s: Hoe het begon….

Uit het evaluatie rapport “Railverkeerslawaai binnen de perken 
van de milieudoelstellingen. (7 van april 1994)

5. De zonering van railverkeerslawaai zou uitgewerkt kunnen worden 
in geluidcontouren langs spoorlijnen, conform de zonering voor 
industrielawaai. Dit vereenvoudigt het omgaan met het Besluit 
geluidhinder spoorwegen doordat het bepalen van de 
geluidbelasting op een plek binnen de zone veel eenvoudiger wordt. 
Met deze contouren kan tevens de stand-still doelstelling 
geconcretiseerd worden: de geluidbelasting mag buiten de 
contouren niet toenemen.

6. …..

Romeinen tot SWUNG                     NAG | 27 november 201932



De eerste vertaling…
Deel van de reactie van de Ministers van VROM en V&W aan de 

Tweede Kamer op de evaluatie
(deel van brief MBG 20195009 dd. 30 mei 1995)

emissie plafonds
Ik ben voorstander van het introduceren van emissieplafonds per 

trajekt. Daarmee kunnen tevens knelpunten worden opgelost die nu 
beschreven staan onder 6 C, met name het begrip "wijziging".

In grote lijnen is de systematiek dan als volgt:
● Op basis van het te verwachten gebruik en de ontwikkelingen op 

het gebied van de bronbestrijding worden per trajekt
emissieplafonds vastgesteld en ter beschikking gesteld. In deze fase 
wordt tevens de relatie met de doelstellingen van het NMP aan de 
orde gesteld.

● Door middel van jaarlijkse terugmelding……….
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M I G, 1998

Volgende kans: verbreding naar wegen !

Tegelijkertijd….



2002…..
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Na MIG kwam SWUNG
● SamenWerken aan de Uitvoering van een Nieuw Geluidbeleid

● Eerst in 2004:EU richtlijn omgevingslawaai implementeren 
(geluidkaarten, actieplannen)                       [nb was EU verplichting]

● Swung 0 (=MIG II, fase 1) (2007):
– ‘laaghangend fruit’ (trillingen geschrapt, zonebeheer etc)
– Lden ! (niet IL)

● Swung 1 (2012): 
– geluidproductieplafond’s voor rijksinfra (weg en spoor)
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2009…..
Wetsvoorstel naar 

de Tweede Kamer

2012: 

inwerkingtreding GPP’s



GPP’s in beeld
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Hoogte 4 m (END!)



Het geluidregister
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● Plafonds worden openbaar vastgelegd (internet):
• Transparantie en controleerbaarheid
• Beschikbaarheid gegevens voor derden

(bv voor berekening geluidsbelasting nieuwe woningen)

Register wordt door infrabeheerders
(RWS/ProRail) namens minister beheerd



Na MIG kwam SWUNG
● SamenWerken aan de Uitvoering van een Nieuw Geluidbeleid

● Eerst in 2004:EU richtlijn omgevingslawaai implementeren 
(geluidkaarten, actieplannen)                       [nb was EU verplichting]

● Swung 0 (=MIG II, fase 1) (2007):
– ‘laaghangend fruit’ (trillingen geschrapt, zonebeheer etc)
– Lden ! (niet IL)

● Swung 1 (2012): 
– geluidproductieplafond’s voor rijksinfra (weg en spoor)

● Swung 2 (…….): 
– Rest:industrie en gemeenten (bouw en verkeer)
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gaat via Omgevingswet (2021)



Omgevingswet

● Samenvoegen van wetten en regelingen
● Aanpassing terminologie (standaardwaarde, ggp IL)
● Integraal en gezondheid centraal en meer decentraal
● Samenvoegen van geluidnormen (eenvoud)

– Nb alle hinderbronnen ?
● ‘Herstart’ sanering (na 35 jaar L)
● Meer plafonds (prov. wegen en industrie (soort zones))
● Bij rekenen infra bronnen meer als geheel. Echter geen CNOSSOS
● Centrale voorziening geluidgegevens

– inclusief register geluidproductieplafond’s
– niet de klant, maar de wet bepaald (vlg ASWIN)
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M I G

OW fundamenteel nieuw ?

Basis van wetsvoorstel MIG 2002:

• ondergrens: tbv beperking werk (!)

• bovengrens: omdat boven een bepaald 
(hoog)niveau het om gezondheid 
absoluut niet meer aanvaarbaar is

• verder (alles) decentraal invullen, 
maar binding door lokaal beleid!!
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Nawoord
Wat leert een terugblik over zoveel jaren?
● Geluidoverlast was en is een probleem dat mensen raakt
● Wel veel veranderingen, maar bv Wgh in 40 jaar niet echt veranderd op 

enkele uitzondering na (bv GPP’s) 
● Van beperken/bestrijden van hinder meer naar beheersen (niet alleen 

geluid maar ook het geld)
● Bevoegd gezag wordt steeds hoog ingezet en wordt decentraler in de 

tijd
● Ruimtelijk aspect bij geluid positief en speelt al sinds de Romeinen, 

maar niet altijd hetzelfde: eerst mensen buiten de stad, later 
inrichtingen

● Ingezette regels en instrumenten afhankelijk van oa technische 
mogelijkheden
– vroeger wel of niet doen. Nu maatwerk oplossing op de decimilibel.
– fuik van de detaillering (‘omdat het kan’).
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Nawoord (slot)

MAAR:
● Regelgeving loopt achter op ontwikkelingen (stoom, verkeer, 

energietransitie)

● Meer techniek en inzicht leidt niet automatisch tot een betere aanpak, 
tot beter aansluiten bij wat mensen echt beleven en wat nodig is. Het 
kan daar wel een basis voor bieden.

● En wat geluidwetgeving lijkt het er erg op dat de lijn van de afgelopen 
jaren doorgetrokken kan worden: geen fundamentele wijziging. Wel 
nieuwe termen en uiteraard wat aanpassingen.

Romeinen tot SWUNG                     NAG | 27 november 201944


