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Geluiden 

Infrasone/subsone geluiden 
< 20 Hz: aardbevingen, storm,  
explosies, olifanten, walvissen 
 

Geluiden hoorbaar voor de mens 
20 - 20.000 Hz  
 

Ultrasone geluiden 
> 20 kHz: vleermuizen (4-150 kHz),  
dolfijnen (tot 150 kHz) 
 
 

Geluiden in de dierenwereld 
-paarvorming 
-afbakening territorium 
-waarschuwen tegen predatoren 
-ultrasoon/infrasoon voor vangen  
 voedsel en/of oriëntatie 
 (vleermuizen, zeezoogdieren) 
… 

Frequentie Sterkte, vanaf 

Zoogdieren < 10 Hz – 150 kHz -20 dB 

Vogels 100 Hz – 10 kHz 0-10 dB 

Reptielen 50 Hz – 2 kHz 40-50 dB 

Amfibieën 100 Hz – 2 kHz 10-60 dB 

Hoorbare geluiden 



Geluidwaarneming en meest optimale bereik 

- Gehoorbereik van soorten 
loopt uiteen, maar er is nog 
(te) weinig van gekend. 

- Bereik van optimaal horen bij 
vogels is smaller dan bij 
zoogdieren. 

- Meest optimale bereik bij 
vogels globaal 1-5 kHz. 

- Gehoorvermogen vogels is 
duidelijk minder (20 dB lager) 
dan bij de mens, behalve bij 
o.a. uilen. 

Audiogram (gehoordrempels) van vogels en van de mens.  
Oscine songbirds = echte zangvogels. 



Geluidwaarneming en meest optimale bereik 

Audiogram (gehoordrempels) van vogelgroepen, vergeleken met A gewogen dB eigenschappen  



Geluidmaskering 

- Kritische ratio voor maskerende effect van 
achtergrondgeluid op gehoordrempels van vogels 
werd in labo’s bepaald voor veel soorten. 

- Verdubbeling van kritische ratio met verdubbeling 
van frequentie. 

- Enkele soorten (o.a. grasparkiet) vertonen 
afwijkend patroon van maskering. 

- Deze info kan gebruikt worden bij voorspellingen 
van effect geluid op de mogelijkheden van 
communicatie tussen vogels.  

- Mannetjes van vogels in de stad proberen het 
probleem van achtergrondgeluid te ontgaan door 
aanpassing van de zang (hogere tonen, luider), 
maar vrouwtjes vinden dit minder aantrekkelijk. De kritische ratio voor het maskerende effect  

van achtergrondgeluid op de gehoordrempels  
van vogels. Budgerigar = grasparkiet. 



Reikwijdte van geluid per frequentie 
 

Antropogene geluiden 
(wegverkeer, industrie,..) 
liggen vooral in 
frequentiebereik van  
ca. 50 Hz tot 8 kHz.    
 
Geluidssterkte snelwegen 
doorgaans piek op 250 Hz 
met waarden tussen  
60 Hz en 2 kHz. 



Verstoring van soorten 
 

- Afhankelijk van soort(groep). 
- Afhankelijk van verschillende factoren en 

omstandigheden: 
• Voor geluid, het type, sterkte, frequentie 

en temporele karakteristiek (patroon van 
intensiteit en frequentie in de tijd) 

• De soort, fase van zijn jaarcyclus, 
ecosysteemkenmerken in tijd en ruimte, …  

 

- Weinig bekend over verandering in fysiologie 
en stress, en praktisch niets over het op 
termijn doorwerken daarvan in veranderingen 
in gedrag en functioneren. 

- Veel meer bekend over invloed op gedrag van 
individu en zijn functioneren. 
 

- Industriële geluiden bevatten vaak ook een 
belangrijke infrasone component, die niet 
hoorbaar zijn voor het menselijk oor, maar ze 
kunnen wel biologische effecten veroorzaken, 
zeker bij dieren.  



Antropogene continue geluiden 



Effect van continue geluiden op vogels 

- Meeste studies over wegverkeer bij broedvogels 
 

- Effect op populatiedichtheid van (broed)vogels, maar soortafhankelijk en afhankelijk 
van populatiegrootte (effect duidelijker in jaren met lagere populatieomvang). 
 

- Dichtbij de weg relatief hoger aandeel territoria van onervaren eerstejaarsvogels en 
nesten met lagere reproductie. 
 

- Correlatie tussen aantal soorten en sterkte geluiden van antropogene invloeden. 
 

- Belangrijkste verstorend effect: geluidsoverlast door maskeren van akoestiche 
signalen. Dit heeft gevolgen op verschillende niveaus, bv. ook voor opname voedsel 
(zangvogels kijken meer op voor predatoren, roofvogels horen prooien minder goed). 

 

- Sommige soorten veranderen hun gedrag, o.a. luider zingen bij meer 
achtergrondgeluid, verschuiven tijdstip zingen naar periodes met minder geluid. 
 

- Sterkte van vogelgeluiden kan op zeer korte afstand tot meer dan 60 dB zijn (echter al 
veel minder op bv. 10 meter), maar significante verstoring door antropogene 
geluiden met lagere geluidssterkte  is mogelijk. Voor goede communicatie tussen 
vogels, moet de intensiteit van vogelgeluiden bij sommige soorten ca. 20 dB hoger 
zijn dan antropogene achtergrondgeluiden in gelijkaardig frequentiebereik . 



Effect van continue geluiden op landzoogdieren 
 

- Zeer weinig studies, enkele over continue geluiden. 
 

- Bij muizen en eekhoorns in de VS: barrière die wegen vormen bij dispersie is vooral 
bepaald door fysieke eigenschappen van de weg en niet door het geluid. Dichtheden 
namen ook niet af met toenemende verkeersintensiteit.  

 
- Eekhoorns in de VS vertoonden meer waakzaam gedrag en verbleven dichter bij 

schuilplaatsen nabij lawaaiige windturbines.  
 

- Het gebruik van buizen en tunnels onder wegen als passage voor middelgrote tot 
grote zoogdieren in Canada, was in belangrijke mate afhankelijk van geluidsbelasting 
door wegverkeer. 
 

- Effect kan bij de meeste studies echter niet losgezien worden andere verstorende 
factoren zoals visueel. 

 
- Groot aantal laboratoriumstudies (vooral op ratten en muizen) tonen fysiologische 

reacties die kunnen leiden tot verminderde fitness, maar effect op wilde dieren blijft 
onduidelijk. 



Effect van continue geluiden op vleermuizen 
 

- Experimentele studie bij overwinterende vleermuizen vond dat antropogeen geluid 
geen verstoring veroorzaakte.  
 

- Er werd geen verschil in oriëntatievermogen waargenomen bij antropogene geluiden, 
er was dus wellicht geen invloed op de echolocatie. 
 

- Frequenties van antropogeen geluid liggen doorgaans hoger dan frequenties die 
vleermuizen gebruiken. Toch is overlap en dus een effect mogelijk zeker bij de passief 
jagende soorten die los van de echo-lokalisatie naar prooien luisteren vanaf ca. 4 kHz, 
en bij baltsroepen van mannetjes en andere sociale geluiden.  
 

- Experimenteel onderzoek toonde dat vleermuizen vaker kozen voor een kamer 
zonder antropogeen geluid dan met geluid om te foerageren. 
 

- Het geluid van insecten is puls- en klikachtig en de hogere frequenties van dit geluid 
komen doorgaans boven het omgevingsgeluid uit. 

 

- Veldstudies: Vale vleermuizen minder succesvol in het foerageren langs snelweg. 
 

- Veldstudie: Significant negatief effect op vleermuisactiviteit tot 5 km van snelwegen.  
 

- Veldstudie: Geen effect op foerageergedrag van grootoor nabij muziekfestival.  



Effect van continue geluiden op andere diergroepen 
 

- Enkele studies tonen dat invertebraten gevoelig kunnen zijn voor bepaalde lage 
frequenties. Honingbijen stoppen hun normale activiteit bij geluiden van 300 Hz 
tot 1 kHz met sterktes van 107-120 dB. Mogelijke effecten moeten nog 
bevestigd worden. 
 

- Geluiden die dieren produceren zijn door evolutie heen zodanig ontwikkeld dat 
natuurlijke geluiden onderling geen of weinig effecten veroorzaken op het 
gedrag in een natuurlijk ecosysteem. Kikkers produceren ook geluiden die in hun 
frequentiebereik niet gemaskeerd worden door zelfs sterkere geluiden met 
andere frequenties (bv. waterval). Antropogene geluiden kunnen wel in het 
frequentiebereik vallen en daardoor effecten veroorzaken. 
 



Grenswaarden voor effecten continue geluiden? 
 



Grenswaarden voor effecten continue geluiden? 
 

Negatief effect op de relatieve vogeldichtheid ten gevolge 
van de toegenomen geluidbelasting. 



Grenswaarden voor effecten continue geluiden? 
 

- Grenswaarden interpreteren met enige voorzichtigheid.  
• Bij meeste studies kan invloed  andere factoren (bv. licht, vervuiling, visueel) niet 

uitgesloten worden. 
• Dichtheid van broedaantallen is niet altijd goede maat voor de vaststelling van 

habitatkwaliteit. 
• De grenswaarde is afhankelijk van lokale omstandigheden zoals populatiegrootte 

(bv. fitis 31 dB(A) vs. 40 dB(A)). 
• Mogelijk is grenswaarde van 31 dB(A) voor fitis een artefact van gebruikte 

meetmethode (natuurlijke achtergrondniveau ligt op 30-40 dB(A). 
• Maar… Meeste grenswaarden zijn bepaald per etmaalgemiddelde, maar het 

geluid langs wegen zal overdag groter zijn dan ‘s nachts. Een soort met werkelijke 
grenswaarde van 40 dB(A) overdag, zal een lagere grenswaarde hebben per 
etmaalgemiddelde. 

• Dieren kunnen gevoeliger zijn voor specifieke frequenties, afhankelijk van de eigen 
gebruikte frequenties.  

 
- Globaal kan gesteld worden dat vanaf 40 à 50 dB(A) een reductie kan optreden in 

aantal broedgevallen vogels. 
- Momenteel kunnen geen betrouwbare individuele grenswaarden worden gegeven 

voor Natura 2000 soorten. 
 



Als drempelwaarde voor broedvogels wordt in de literatuur doorgaans 42 dB (A) 
LAeq24uur (1,5 m) gebruikt. Door deze drempelwaarde te koppelen aan de 
geluidscontouren van bedrijven kan worden berekend tot welke afstand effecten 
mogelijk zijn. Er is vanuit VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzoneringbedrijven’ 
informatie beschikbaar over de afstand tot waar geluidmaat 45 dB (A) Letmaal (5m) 
reikt. Deze maat werd omgerekend naar geluidmaat LAeq24uur (1,5m). Dezelfde 
maat die is gebruikt in de beschikbare onderzoeken naar verstoring van vogels.  

Omzetting van grenswaarden continue geluiden 
 



In onderstaande tabel zijn voorbeelden van bedrijven en effectafstanden opgenomen.  

Omzetting van grenswaarden continue geluiden 
 



Op basis van de Nederlandse onderzoeken zijn geluidscontouren voor verstoring van 
42 db(A) in bos en 47 db(A) in meer open agrarisch cultuurland bepaald. Gemiddelde 
drempelwaarden liggen rond 45 dB(A). In een MER wordt vaak alleen gewerkt met 
deze geluidscontouren voor het bepalen van effecten op vogels.  
 

Nadelen 
- Geluidsbelasting wordt berekend met rekenregels voor menselijk gehoor, de 

frequenties die vogels horen zijn anders en soortafhankelijk.  
- Het geluidniveau langs bv. een weg verschilt sterk met hoogte. In MER’s worden de 

geluidsniveaus vaak uitgerekend ter hoogte van slaapkamers nabijgelegen 
woningen. Voor verschillende vogelsoorten zal een geluidsniveau op een andere 
hoogte en een ander frequentiebereik maatgevend zijn voor verstoring. Dit is 
soortafhankelijk en meestal niet bekend.  
 

Effectafstanden, afgeleid van een groot aantal waarnemingen in de nabijheid van 
wegen met verschillende verkeersintensiteiten zijn in de praktijk beter te hanteren. 
Met een effectafstand wordt ook met een combinatie van andere factoren rekening 
gehouden.  

Omzetting van grenswaarden continue geluiden 
 



Het onderzoek levert bij drukke wegen voor verschillende vogelsoorten veel 
verschillende afstanden op. Omdat vogelsoorten leven in bepaalde habitats is het 
mogelijk de vogelsoorten toe te wijzen aan een bepaald landschapstype. 
  

Omzetting van grenswaarden continue geluiden 
 



Antropogene impulsgeluiden 
 



Effect van impulsgeluiden op vogels 
 

- Meeste studies over luchtverkeer 
 

- Kortdurende en onvoorspelbare geluiden werken op andere manier verstorend, 
vermoedelijk als alarmsignaal met activatie van sympathisch zenuwstelsel 

     fysiologische stress respons met ‘vecht-of-vlucht’ reactie, die bij regelmatige     
        activering uitputting veroorzaakt van de reserves. 

 

- Ook soortafhankelijk, bv. sterke respons bij watervogels zoals ganzen, minder bij 
sommige andere soorten zoals visarend. 
 

- Meeste studies maken geen onderscheid tussen geluid- en visuele verstoring. 
    Studies die dit wel doen: afstand tot vliegtuig of helikopter is betere voorspeller voor  
    verstoring dan geluidbelasting.  
 

- Meeste studies beperkt tot bepaling verschillen in gedrag (alert, opvliegen,…). Geen 
studies gekend naar effect dichtheid territoria, reproductie, mortaliteit, …). 
 

- Bij bepaalde soorten is er gewenning bij regelmatige impulsgeluiden.                         
Bv. Red-winged Blackbirds (fam. Troepialen) gingen op termijn zelfs op schikkanon 
zitten en leerden om even een korte afstand weg te vliegen na het horen van het 
klikmechanisme dat het kanon aanstuurde.  



Effect van impulsgeluiden op vogels 
 

Vliegende toestellen  
- De range van vliegtuig vlieghoogtes waarbij reacties van ganzen werden 

waargenomen varieert tussen 140-3100 m. De range van vliegtuig afstanden waarbij 
gedragsveranderingen werden waargenomen ligt tussen de 1000-3200 m. 

- Helikopters veroorzaken meeste verstoring, kleine vliegtuigen de minste. 
- Doorgaans is de verstoring veroorzaakt door onverwacht verschijnen van toestel. 
- In verschillende studies worden de effecten van verstoring op de verspreiding van 

steltlopers/watervogels beschreven. De hoogste dichtheden van steltlopers werden 
vastgesteld in zones met de minste verstoring. 

- Sterns reageerden op door speakers afgespeeld vliegtuiggeluid van 65 dB door 
opkijken en alert gedrag. Schrikreacties en vluchtgedrag waren bij vliegtuiggeluiden 
van 90-95 dB significant hoger dan in de controle groep. Wind en golven 
produceerden tijdens dit onderzoek een achtergrondgeluid van 55 tot 75 dB. 

- Op basis van een veldstudie en model werd voorgesteld om in een straal van 625 m 
rond nesten van Zeearend laag vliegende vliegtuigen te verbieden en tot 1100 m 
alleen kortdurende vluchten toe te staan. 



Effect van impulsgeluiden op vogels 
 



Effect van impulsgeluiden op vogels 
 

Luchtballons 
- Op lage hoogte veroorzaken luchtballons opvliegend gedrag bij allerlei watervogels 

(eenden, ganzen, aalscholvers, reigerachtigen, meeuwen). Bij vlieghoogtes boven de 
300 m hoogte werd meestal geen reactie waargenomen. 
 

Knallen 
- Bij ganzen werd vastgesteld dat voor het jachtseizoen begon, de vogels opvlogen op 

gemiddeld 210 m en dat deze afstand na de start van het jachtseizoen opliep tot 
gemiddeld 370 m. 

- De vluchtafstand van watervogels waarop gejaagd wordt is tijdens het jachtseizoen 
groter dan daarbuiten. 
 



Effect van impulsgeluiden op vogels 
 

Industrie / bouwwerven 

Effecten op watervogels 



Effect van impulsgeluiden op zoogdieren 
 



Effect van impulsgeluiden op zoogdieren 
 



Milderende maatregelen continue geluiden 
 

- Reductie van continue geluiden door (verhoging van) bermen en muren. Maar.. 
 

- Simulatiemodellen hebben hun beperkingen in volledigheid en correctheid. 
• Niet alle omgevingsfactoren kunnen in rekening worden gebracht.  
• De uitkomst is sterk afhankelijk van frequentie van antropogeen geluid, 

weersomstandigheden, windrichting, fysische eigenschappen van 
geluidsbarrières, enz. Door de wind kan het geluid achter een geluidsscherm 
bijvoorbeeld tot 15 dB hoger liggen. 

• In een model moeten doorgaans vaste waarden worden gekozen. Zelfs de beste 
‘Ray-Tracing software’ modellen zoals IMMI en SoundPLan, hebben hierdoor 
beperkingen in betrouwbaarheid. Beperkingen hebben te maken met hoe de 
software geluidsbarrières (bermen, geluidsmuren) verwerkt, meerdere 
reflecterende oppervlaktes, het type geluid, grondeffecten en diffuse reflecties.  

• Vaak een overschatting van geluidsreductie door barrières. Wel te gebruiken als 
globale inschatting en voor vergelijkingen tussen types barrières.  

• Lagere frequenties (b.v. < 1000 Hz) kunnen gemakkelijker of vrijwel ongestoord 
over geluidsbermen en -muren gaan. Reducerend vermogen van geluidsschermen 
(vooral bij lagere frequenties die groot aandeel vormen bij industriële installaties 
en wegverkeer) in het veld (niet-homogene atmosfeer) werkt enkel vrij goed vlak 
achter de geluidsschermen tot max. ongeveer 120 meter, niet verderop. 



Milderende maatregelen continue geluiden 
 

Voorbeeld van verlies (demping) van geluidssterkte (dB) in de eerste 300 meter achter een geluidsmuur,  

met niet-homogene atmosfeer. Het duidelijk dempend effect (b.v. op 80 meter tot 10 dB demping) is beperkt  

tot ongeveer binnen eerste 100 meter.  

In de kleurenfiguur bovenaan, is een aanzienlijke demping weergegeven door blauwe kleur, en geen demping  

in groene tot oranje kleur (http://home.intekom.com/salbu/a_GVM/AcousticModelingBarriers.html).  

http://home.intekom.com/salbu/a_GVM/AcousticModelingBarriers.html
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Milderende maatregelen continue geluiden 
 

Verschil in frequentie bij verlies (demping) van geluidssterkte (dB) in de  
eerste 50 meter achter een gebogen geluidsmuur (ook vergelijkbaar met 
bermen). De lage frequenties worden nauwelijks gereduceerd. 



Milderende maatregelen impulsgeluiden 
 

Luchtverkeer 
- Beperking van vlieghoogtes boven en afstand tot natuurgebieden. 

 
- bv. advies 300-500 m afstand + secundaire zone binnen 1000-1200 m waar korte 

vluchten toegelaten worden. 
- bv. verbod luchtballons boven Molsbroek (Lokeren) tot 457 m hoogte (1500 voet). 
- bv. verbod paramotoren boven vogelrichtlijngebieden en stiltegebieden tot 213 m 

hoogte (700 voet). 
- bv. verbod (tenzij met ontheffing) natuurreservaat op geringe hoogte (150 m?) te 

overvliegen of er te landen met vliegtuigen, helikopters, luchtballons en andere 
luchtvaartuigen van om het even welke aard. 

- bv. advies rond risico aanvaringen met vliegtuigen: zo veel mogelijk mijden om op 
hoogte van minder dan 300 m (1000 voet) over vogelrijke gebieden te vliegen. 
 


