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Kinderdagverblijf Oldenzaalsestraat 603 te Hengelo
Akoestisch onderzoek heersend binnenniveau

Behandeld door
Frank Potijk / Rob Munsterhuis

Geachte heer Grave,

Hierbij zenden wij u het akoestisch onderzoek met betrekking tot het bepalen van de heersende
binnenniveaus ter plaatse van het kinderdagverblijf gelegen aan de Oldenzaalsestraat 603 te
Hengelo.

Uitgangspunten
Uitgangspunt van het onderhavig onderzoek zijn de door de opdrachtgever aangeleverde
bouwtekeningen met werknummer 02-16-210 d.d. 12-11-2008 en 02-16-211 d.d. 27-12-2008.
In bijlage 1 zijn de bouwtekeningen van het kinderdagverblijf weergegeven.

De gehanteerde geluidbelastingen zijn afkomstig uit een eerder door Munsterhu,is Geluidsadvieo
BV. uitgevoerd akoestisch onderzoek. In overIeg met de gemeente HengeIo zijn de
geluidbelastingen geiipdate voor de dosismaat Lden. De geluidbelastingen bedragen 65 dB op de
voorgevel (zijde Oldenzaalsestraat), 63 dB op de linker- en rechtergevel en 60 dB op de achtergC"i
exclusief aftrek ex artikel110g conform de Wet geluidhinder.

Toetsingskader
Omdat er geen wettelijke eisen zijn vastgelegd met betrekking tot het maximaal toelaatbare
bilmenniveau, bij kinderdagverblijven, is door de gemeente Hengelo een richtlijn gegeven van
33 dB. Deze richtlijn is afgeleid uit de toetsingsnorm vOOr woningen (nieuwbouw).
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Berekeningen
Ten behoeve van de berekeningen zijn de reeds aanwezige c.q. de te realiseren bouwrnaf:e.n.a:
opgenornen in de berekeningen. Op basis van de geluidwerende waarde (Ra-waarde) van .

~

materialen, kan vervolgens een binnenniveau worden berekend. Uit deze zelfde berekeningen
de geluidwering van de gehele bouwkundige constructie per ruirnte worden afgelezen.

In de berekeningen zijn, daar waar deze aanwezig zijn, de ventilatieroosters rneegenomen.
Conform opgave betreffen dit ongedernpte ventilatieroosters, maar specifieke typen/rnerker:
niet bekend. Derhalve zijn hiervoor ongedernpte ventilatieroosters van Duco in de bereker.~~
gehanteerd (type Ducoton 10) met een doorlaat van 10,3 drn3/sec/rn1 .

In de onderstaande tabel zijn de berekende binnenniveaus en geluidwerende waarden
gegeven. Tevens is er een toetsing opgenomen of er voldaan wordt aan degestelde eis
conform opgave van de gemeente Hengelo.
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Conclusie
Op basis van het onderhavig onderzoek blijkt dat met de huidige bouwkundige constructies niet
kan worden voldaan aan de gestelde eis van 33 dB. Het maximale binnenniveau in het
kinderdagverblijf bedraagt 47 dB ter plaatse van de Knutselruimte en Slapen 4.

De overschrijdingen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de ongedempte ventilatieroosters in
de gevels. Indien er geluidgedempt geventileerd zal gaan worden, zal het binnenniveauaanzienlijk
gereduceerd worden. Daarnaast leveren de matige kierdichtingen, de beglazing, het platte dak en
het schuine dak een bijdrage aan het binnenniveau.

Opgemerkt dient te worden dat de geluidbelastingen dermate hoog zijn, dat met traditionele
bouwmaterialen nauwelijks een aanvaard binnenniveau verkregen kan worden. Om aan het
vereiste binnenniveau te kunnen voldoen, zullen meerdere bouwkundige construeties voorzien
dienen te worden van geluidwerende voorzieningen.

Er op vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest.

let vriendelijke groet,

R.P.M. Munsterhuis
Munsterhuis Geluidsadvies B.V.

