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1 Inleiding 
 

In opdracht van de Gemeente Amsterdam is door Event Acoustics BV een akoestische studie 

verricht voor het “DGTL 2019” evenement, dat plaats heeft gevonden op het NDSM terrein te 

Amsterdam. 

Reden voor het onderzoek was het inventariseren van de door het evenement veroorzaakte 

optredende geluidsniveaus in de omgeving van het evenement met hierin specifiek 

meegenomen de meteo omstandigheden zoals deze tijdens het evenement optraden. 

Dit omdat er tijdens het evenement uitzonderlijk veel klachten zijn ingediend door bewoners van 

bepaalde wijken, met name in de Westelijke richting.  

Doormiddel van de berekeningen wordt inzichtelijk gemaakt welke geluidsniveaus er tijdens het 

evenement konden optreden in deze wijken waar geen permanente meetapparatuur stond 

tijdens het evenement. 

Om dit doel te realiseren is een akoestisch model opgesteld met specifiek het “NORD2000” 

rekenmodel waarmee de geluidsuitstraling naar de omgeving is berekend. Dit rekenmodel kan 

veel accurater de meteo omstandigheden modelleren dan het in Nederland gangbare HRMI 

rekenmodel. 

De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport beschreven.  
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2 Situatie 
 

2.1 Locatie 
Het NDSM terrein is gelegen aan de oever van het Ij in Amsterdam noord. Het terrein is aan alle 

zijdes omgeven door woningen. 

Onderstaande luchtfoto geeft de locatie rood gemarkeerd weer. 

 

  

2.2 Evenement 
Het evenement is een middelgroot muziekfestival met live muziek en DJ’s. 

Het bezoekersaantal is ca. 15.000 personen. 

 

 

2.2.1 Tijden 
Het evenement vond plaats op zaterdag 20 april en zondag 21april 2019.  

Het evenement had een overdag- en avondprogrammering van 13.00 tot 23.00 uur. 
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2.2.2 Podia 
Het evenement heeft 7 podia. In onderstaand figuur is de locatie van de podia weergegeven. 

 

 

2.2.3 Speelrichtingen 
Onderstaand figuur geeft de speelrichtingen van de podia met een rode pijl weer. 
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3 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is inventariseren van de geluidsbelasting in de omgeving van het 

evenementen terrein met specifiek de tijdens het evenement opgetreden meteo 

omstandigheden.  

Hierbij zijn de aanvullende maatregelen om de geluidsuitstraling te beperken zoals 

voorgeschreven in het adviesrapport “Geluidsplan V1‘DGTL 2019’NDSM-terreinAmsterdam”  van 

Westerveld advies meegenomen. 

3.1 Geldende grenswaarden 
Tijdens het evenement golden grenswaarden van 80dBLceq, 3min op de gevels van de 

omliggende geluidsgevoelige bebouwing. 

3.2 Benodigde geluidsniveaus 
Tijdens het evenement zijn bij de podia niveaus van ca.100 dB(A) / 115-118 dB(C) bij de 

geluidstafel (FOH) posities geproduceerd.  

Voor dit onderzoek zijn de niveaus aangehouden zoals deze daadwerkelijk tijdens het 

evenement zijn geproduceerd. 
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3.3 Beoordelingsposities 
Voor de berekeningen is uitgegaan van 26 beoordelingsposities in de omgeving van het terrein 

ter hoogte van de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bebouwing, op 5 meter hoogte bij laagbouw 

en op 20 meter hoogte bij hoogbouw. De posities A t/m D zijn de permanente meetposities die 

tijdens het evenement zijn toegepast. 

De posities zijn weergegeven in onderstaand figuur; 

 

Positie Naam 

1 Ondinaweg 

2 StrekkerwegA 

3 StrekkerwegB 

4 Scheepsbouwweg 

5 StrekkerwegC 

6 StrekkerwegD 

7 BuiksloterbreekA 

8 BuiksloterbreekB 

9 Moederkruidstraat 5 

10 Maagdenpalmstraat 5 

11 HeggerankwegA 

12 Bosrankstraat 32 

13 HeggerankwegB 

14 Christoffelkruidstraat 74 

15 HeggerankwegC 

16 Tasmanstraat 

17 Spaarndammerdijk 

18 Pontsteiger 

19 Stettineiland 

20 Happarandadam 

21 Danzigerkade 

22 Fosfaatweg 

A 02_A Containerwoningen 

B 03_A Ponserstraat 2-30 

C 04_A Monnikskapstraat 

D 01_A Silodam 
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4 Methodiek 
Om tot een oplossing binnen de doelstelling te komen is een akoestisch rekenmodel (Soundplan 

7.4) opgesteld van de situatie.  

Dit geavanceerde rekenmodel houdt rekening met omgevingsvariabelen, isolatie, 

schermwerking, 3D directiviteit van bronnen en klimatologische omstandigheden.  

Doormiddel van overdrachtsberekeningen is de bijdrage van individuele bronnen op de 

immisiepunten berekend. Het model verkrijgt zijn Digital Ground Model uit Google Earth, deze 

data wordt vervolgens geverifieerd met de AHN Hoogteprofiel-tool. 

 

Alle berekeningen zijn in het rekenmodel uitgevoerd met het NORD2000 model. 

 

De directiviteit van de geluidssystemen is verkregen doormiddel van BEM modelling van de 

arrays, waarbij 3D balloon data van de losse elementen in het array zijn gemeten en vervolgens 

tot array 3D balloon data zijn omgerekend.  

De 3D balloon data zijn opgebouwd uit meetpunten in een 360 graden bol rond het array, welke 

fase-en amplitude data bevat van 1/3 octaaf frequenties in het frequentie gebied 25Hz-12k5Hz. 

De resolutie van de balloon data is 10 graden in alle directies wat leidt tot een totaal aantal 

complexe datapunten van 36288 (36*36*28 frequenties) per bron. 

Onderstaand figuur geeft een 3D weergave van 3D balloon data van 1 frequentie. 

 

Deze methode zorgt voor een hoge model accuraatheid van het afstraalgedrag van de arrays, 

zowel bij lage als hoge frequenties. 

Voor de sublaag arrays is een door Event Acoustics ontwikkelde BEM array-afstraal software 

gebruikt. 

Voor de isolatiewaarden van constructie delen is het rekenmodel Winflag gebruikt. Dit is een 

rekenmodel wat aan de hand van materiaaleigenschappen, doormiddel van complexe 

impedantiematrices, de isolatiewaarden van (samengestelde) constructies kan voorspellen.  

Deze berekende waarden zijn geijkt aan meetdata van Event Acoustics van isolatiewaarden van 

evenement tenten.  
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4.1 Modelopzet 
Onderstaand figuur laat een bovenaanzicht van de modelopzet zien. De gele punten zijn 

meetposities en de paarse punten zijn luidspreker arrays.  

De relevante gebouwen en obstakels voor reflecties en schermwerking zijn groen en blauw 

gearceerd.  
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5 Maatregelen 
De maatregelen die geadviseerd zijn door Westerveld advies zijn mee- gemodelleerd. 

Er wordt aangenomen dat deze ook allen integraal zijn uitgevoerd.  

De maatregelen betreffen: 

5.1 Area 1: MODULAR, Polygoonhal (40 x 70 m.) 
• Zeecontainers aan de noordzijde (3-laags) en de zuidzijde (2-laags) van deze area. 

• Toepassen van een line-array of gelijkwaardig geluidsysteem. 

• Om optimaal van de afschermende werking van de zeecontainers gebruik te kunnen 

maken dienen de luidsprekers zo laag en dicht mogelijk voor de containers opgehangen 
te worden. Geadviseerd wordt de bovenste kast van het array minimaal 5 graden naar 
beneden te richten; 
• De cross-overfrequentie tussen sub- en topkasten dient voldoende hoog ingesteld te 
worden (niet lager dan 80 Hz), zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de 
bastonen < 80 Hz vanuit de topkasten. Als highpass filter op de topkasten wordt een 
Linkwitz-Riley 24 dB/octaaf filter geadviseerd. 
• Toepassen van een zogenaamde “cardioide” sublaag array opstelling in een 1:2 

verhouding of een gelijkwaardige oplossing van de subkasten, dit maakt het mogelijk om 
de subafstraling (bassen) naar de achter- en zijkanten sterk te reduceren. Bijkomend 
voordeel is dat het recht naar voren uitgestraalde vermogen toeneemt zodat het systeem 
minder hard gezet behoeft te worden om hetzelfde effect te realiseren. 
• Subkasten moeten op 1-lijn voor het podium geplaatst worden. 

• Indien van toepassing moeten ook de subkasten op het podium (DJ-monitoren) in een 
cardioide opstelling 1:1 verhouding achter de DJ-booth geplaatst te worden. 
• Frequenties onder de 40 Hz worden afgefilterd met een verval van 6 dB per tertsband; 

• Er worden geen scrim (mesh) doeken voor de geluidsystemen gehangen; 

• Gevlogen subwoofers en subwoofers groter dan 21” worden niet gebruikt. 
 

5.2 Area 2: GENERATOR, Scheepsbouwloods (30 x 67 m.) 
• Zeecontainers (2-laags) achter het podium, tussen de vloer van de skatebaan en de 

containers dient een houten wand (massa > 10 kg/m2) gerealiseerd te worden. 
• Toepassen van een line-array of gelijkwaardig geluidsysteem; 

• Om optimaal van de afschermende werking van de zeecontainers gebruik te kunnen 

maken dienen de luidsprekers zo laag en dicht mogelijk voor de containers opgehangen 
te worden. Geadviseerd wordt de bovenste kast van het array minimaal 5 graden naar 
beneden te richten; 
• De cross-overfrequentie tussen sub- en topkasten dient voldoende hoog ingesteld te 

worden (niet lager dan 80 Hz), zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de 
bastonen < 80 Hz vanuit de topkasten. Als highpass filter op de topkasten wordt een 
Linkwitz-Riley 24 dB/octaaf filter geadviseerd. 
• Bovengenoemd systeem zal worden aangevuld met zogenaamde delay-stacks waarmee 

een akoestisch gunstiger invulling van de hal wordt gerealiseerd. 
• Toepassen van een zogenaamde “cardioide” sublaag array opstelling in een 1:2 

verhouding of een gelijkwaardige oplossing van de subkasten, dit maakt het mogelijk om 
de subafstraling (bassen) naar de achter- en zijkanten sterk te reduceren. Bijkomend 
voordeel is dat het recht naar voren uitgestraalde vermogen toeneemt zodat het systeem 
minder hard gezet behoeft te worden om hetzelfde effect te realiseren. 
• Subkasten moeten op 1-lijn voor het podium geplaatst worden. 

• Indien van toepassing moeten ook de subkasten op het podium (DJ-monitoren) in een 

cardioide opstelling 1:1 verhouding achter de DJ-booth geplaatst te worden. 
• Frequenties onder de 40 Hz worden afgefilterd met een verval van 6 dB per tertsband; 

• Er worden geen scrim (mesh) doeken voor de geluidsystemen gehangen; 

• Gevlogen subwoofers en subwoofers groter dan 21” worden niet gebruikt. 
1033 WB 15 WO 015-10-01-19 V1 Pagina 9 van 14 
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5.3 Area 3: FREQUENCY, Polygoonhal (20 x 40 m.) 
• De cross-overfrequentie tussen sub- en topkasten dient voldoende hoog ingesteld te 

worden (niet lager dan 80 Hz), zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de 
bastonen < 80 Hz vanuit de topkasten. Als highpass filter op de topkasten wordt een 
Linkwitz-Riley 24 dB/octaaf filter geadviseerd. 
• Bovengenoemd systeem zal worden aangevuld met zogenaamde delay-stacks waarmee 
een akoestisch gunstiger invulling van de area wordt gerealiseerd. 
• Toepassen van een zogenaamde “cardioide” sublaag array opstelling in een 1:2 

verhouding of een gelijkwaardige oplossing van de subkasten, dit maakt het mogelijk om 
de subafstraling (bassen) naar de achter- en zijkanten sterk te reduceren. Bijkomend 
voordeel is dat het recht naar voren uitgestraalde vermogen toeneemt zodat het systeem 
minder hard gezet behoeft te worden om hetzelfde effect te realiseren. 
• Subkasten moeten op 1-lijn voor het podium geplaatst worden. 

• Indien van toepassing moeten ook de subkasten op het podium (DJ-monitoren) in een 

cardioide opstelling 1:1 verhouding achter de DJ-booth geplaatst te worden. 
• Frequenties onder de 40 Hz worden afgefilterd met een verval van 6 dB per tertsband; 

• Er worden geen scrim (mesh) doeken voor de geluidsystemen gehangen; 

• Gevlogen subwoofers en subwoofers groter dan 21” worden niet gebruikt. 

 

5.4 Area 4: FILTER, Ovale tent 
• Plaatsen van zeecontainers (2-laags) achter het podium van deze area. 

• Om optimaal van de afschermende werking van de zeecontainers gebruik te kunnen 

maken dienen de luidsprekers zo laag en dicht mogelijk voor de containers opgehangen 
te worden. Geadviseerd wordt de bovenste kast van het array minimaal 5 graden naar 
beneden te richten; 
• De cross-overfrequentie tussen sub- en topkasten dient voldoende hoog ingesteld te 

worden (niet lager dan 80 Hz), zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de 
bastonen < 80 Hz vanuit de topkasten. Als highpass filter op de topkasten wordt een 
Linkwitz-Riley 24 dB/octaaf filter geadviseerd. 
• Toepassen van een zogenaamde “cardioide” sublaag array opstelling in een 1:2 

verhouding of een gelijkwaardige oplossing van de subkasten, dit maakt het mogelijk om 
de subafstraling (bassen) naar de achter- en zijkanten sterk te reduceren. Bijkomend 
voordeel is dat het recht naar voren uitgestraalde vermogen toeneemt zodat het systeem 
minder hard gezet behoeft te worden om hetzelfde effect te realiseren. 
• Subkasten moeten op 1-lijn voor het podium geplaatst worden. 

• Indien van toepassing moeten ook de subkasten op het podium (DJ-monitoren) in een 

cardioide opstelling 1:1 verhouding achter de DJ-booth geplaatst te worden. 
• Frequenties onder de 40 Hz worden afgefilterd met een verval van 6 dB per tertsband; 

• Er worden geen scrim (mesh) doeken voor de geluidsystemen gehangen; 

• Gevlogen subwoofers en subwoofers groter dan 21” worden niet gebruikt. 

 

5.5 Area 5: AMP, Polygoonhal (40 x 50 m.) 
• Zeecontainers (2-laags) aan de oostzijde van deze area. 

• Toepassen van een line-array of gelijkwaardig geluidsysteem. 

• Om optimaal van de afschermende werking van de zeecontainers gebruik te kunnen 
maken dienen de luidsprekers zo laag en dicht mogelijk voor de containers opgehangen 
te worden. Geadviseerd wordt de bovenste kast van het array minimaal 5 graden naar 
beneden te richten; 
• De cross-overfrequentie tussen sub- en topkasten dient voldoende hoog ingesteld te 

worden (niet lager dan 80 Hz), zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de 
bastonen < 80 Hz vanuit de topkasten. Als highpass filter op de topkasten wordt een 
Linkwitz-Riley 24 dB/octaaf filter geadviseerd. 
1033 WB 15 WO 015-10-01-19 V1 Pagina 10 van 14 

• Toepassen van een zogenaamde “cardioide” sublaag array opstelling in een 1:2 

verhouding of een gelijkwaardige oplossing van de subkasten, dit maakt het mogelijk om 
de subafstraling (bassen) naar de achter- en zijkanten sterk te reduceren. Bijkomend 
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voordeel is dat het recht naar voren uitgestraalde vermogen toeneemt zodat het systeem 
minder hard gezet behoeft te worden om hetzelfde effect te realiseren. 
• Subkasten moeten op 1-lijn voor het podium geplaatst worden. 

• Indien van toepassing moeten ook de subkasten op het podium (DJ-monitoren) in een 

cardioide opstelling 1:1 verhouding achter de DJ-booth geplaatst te worden. 
• Frequenties onder de 40 Hz worden afgefilterd met een verval van 6 dB per tertsband; 

• Er worden geen scrim (mesh) doeken voor de geluidsystemen gehangen; 

• Gevlogen subwoofers en subwoofers groter dan 21” worden niet gebruikt. 

 

5.6 Area 6: RA, tent (10 x 15 m.) 
• De cross-overfrequentie tussen sub- en topkasten dient voldoende hoog ingesteld te 

worden (niet lager dan 80 Hz), zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de 
bastonen < 80 Hz vanuit de topkasten. Als highpass filter op de topkasten wordt een 
Linkwitz-Riley 24 dB/octaaf filter geadviseerd. 
• Toepassen van een zogenaamde “cardioide” sublaag array opstelling in een 1:2 

verhouding of een gelijkwaardige oplossing van de subkasten, dit maakt het mogelijk om 
de subafstraling (bassen) naar de achter- en zijkanten sterk te reduceren. Bijkomend 
voordeel is dat het recht naar voren uitgestraalde vermogen toeneemt zodat het systeem 
minder hard gezet behoeft te worden om hetzelfde effect te realiseren. 
• Subkasten moeten op 1-lijn voor het podium geplaatst worden. 

• Indien van toepassing moeten ook de subkasten op het podium (DJ-monitoren) in een 

cardioide opstelling 1:1 verhouding achter de DJ-booth geplaatst te worden. 
• Frequenties onder de 40 Hz worden afgefilterd met een verval van 6 dB per tertsband; 

• Er worden geen scrim (mesh) doeken voor de geluidsystemen gehangen; 

• Gevlogen subwoofers en subwoofers groter dan 21” worden niet gebruikt. 

 

5.7 Area 7: Live (25 x 25 m.) 
• De cross-overfrequentie tussen sub- en topkasten dient voldoende hoog ingesteld te 

worden (niet lager dan 80 Hz), zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de 
bastonen < 80 Hz vanuit de topkasten. Als highpass filter op de topkasten wordt een 
Linkwitz-Riley 24 dB/octaaf filter geadviseerd. 
• Toepassen van een zogenaamde “cardioide” sublaag array opstelling in een 1:2 

verhouding of een gelijkwaardige oplossing van de subkasten, dit maakt het mogelijk om 
de subafstraling (bassen) naar de achter- en zijkanten sterk te reduceren. Bijkomend 
voordeel is dat het recht naar voren uitgestraalde vermogen toeneemt zodat het systeem 
minder hard gezet behoeft te worden om hetzelfde effect te realiseren. 
• Subkasten moeten op 1-lijn voor het podium geplaatst worden. 

• Indien van toepassing moeten ook de subkasten op het podium (DJ-monitoren) in een 

cardioide opstelling 1:1 verhouding achter de DJ-booth geplaatst te worden. 
• Frequenties onder de 40 Hz worden afgefilterd met een verval van 6 dB per tertsband; 

• Er worden geen scrim (mesh) doeken voor de geluidsystemen gehangen; 

• Gevlogen subwoofers en subwoofers groter dan 21” worden niet gebruikt. 
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6 Meetresultaten 
Er is eerst gekeken wat de resultaten van de tijdens het evenement verrichte permanente 

metingen waren. 

Hierbij is specifiek het meetpunt Silodam interessant, aangezien deze zich het meest in de 

richting van de meeste klachten bevindt. 

De metingen bleken laag-frequent sterk beïnvloed door de vrij stevige noordoosten wind tijdens 

het evenement.  

Om deze reden is met de MeTrao Event Noise Management module een continue overdracht 

berekening uitgevoerd, wat tot het immissie niveau leidt wat daadwerkelijk op het meetpunt 

door het evenementen geluid is veroorzaakt.  

 

Uit de meetresultaten blijkt dat het evenement voor het overgrote deel (ruim) binnen de 

gestelde grenswaarden is gebleven op de permanente meetposities. 

6.1 Meteo 
Bij de meetgrafieken zijn grafieken gevoegd die de door het KNMI gemeten meteo 

omstandigheden  (station Schiphol) voor beide dagen weergeven. De metingen tonen aan dat de 

wind beide dagen noordoost was met snelheden variërend van 4-7 m/s  
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6.2 Meetresultaten Zaterdag 20 April: 
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6.3 Meetresultaten Zondag 21 April  
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7 Berekeningen 
Voor de berekeningen zijn spectra bij de podia aangehouden welke gebaseerd zijn op de tijdens 

het evenement verrichte metingen. 

De berekende niveaus op de gevels van woningen betreffen de invallende geluidsniveaus.  

7.1 Meteo scenario’s  
Er zijn 3 scenario’s uitgerekend; 

1 – Berekening omstandigheden 

Dit is het standaard Nederlandse berekening scenario. Dit houdt in dat alle beoordelingsposities 

benedenwinds liggen (wat in de praktijk onmogelijk is) met matige wind, ca 3m/s. 

2 – Daadwerkelijk opgetreden wind  

Dit is de daadwerkelijke situatie zoals deze tijdens het evenement optrad, Noordoosten wind 

met 6m/s.  

2 – Gangbare wind  

Dit het meteo scenario zoals deze de afgelopen jaren doorgaans in optreedt, Zuidwesten wind 

met 6m/s. Dit scenario is toegevoegd om inzichtelijk te maken wat er nu specifiek anders was 

vergeleken met evenementen zoals deze de afgelopen ca. 10 jaar plaats vonden op de NDSM. 
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7.2 Berekende ontvangstniveaus  

 

7.2.1 Scenario berekening omstandigheden 
In onderstaande tabel zijn de berekende equivalente geluidniveaus in dB(A) en dB(C) waarden 

gegeven op de beoordelingsposities. 

 LAeq LCeq 

01_A Silodam 61.1 78.2 

02_A Containerwoningen 62.2 76.3 

03_A Ponserstraat 2-30 59.7 72.8 

04_A Monnikskapstraat 57.8 75.2 

Bosrankstraat 32 59.2 74.6 

BuiksloterbreekA 58.1 74.4 

BuiksloterbreekB 54.2 68.2 

Christoffelkruidstraat 74 59.3 77.6 

Danzigerkade 58.7 80.4 

Fosfaatweg 59 75.4 

Happarandadam 58.4 80.8 

HeggerankwegA 52.4 66.3 

HeggerankwegB 52.1 67.9 

HeggerankwegC 51.2 66.9 

Magdenpalmstraat 5 59.7 75 

Moederkruidstraat 5 59.1 76.2 

Ondinaweg 52.1 74.6 

Pontsteiger 60.5 78.4 

Scheepsbouwweg 60.9 75.9 

Spaarndammerdijk 55.9 80.5 

Stettineiland 58.6 79.5 

StrekkerwegA 54.9 72.1 

StrekkerwegB 53.8 75.9 

StrekkerwegC 61.8 78.4 

StrekkerwegD 55.1 73.3 

Tasmanstraat 55.9 76.9 

 

Zoals te zien in de tabel treden er niveaus van maximaal 81dB LCeq op bij dit scenario, waarmee er 

een zeer lichte overschrijding van 1dB(C) optreedt. 

Deze berekende waarden zijn gelijkwaardig met de door Westerveld Advies berekende waarden in 

het vergunningsaanvraag rapport.   

In het Westerveld Advies rapport zijn echter maar voor 4 beoordelingsposities de niveaus berekend 

en is er ook geen geluidsplot bijgevoegd, waardoor er geen inzicht is over de geluidemissie naar 

andere plaatsen dan de beoordelingsposities.  

Eventuele verschillen zijn verklaarbaar doordat door EventAcoustics de geluidssystemen anders 

gemodelleerd worden .
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Onderstaande figuur laten de geluidsuitstraling naar de omgeving bij dit scenario in dB(C) zien.  
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7.2.2 Scenario daadwerkelijk opgetreden wind 
In onderstaande tabel zijn de berekende equivalente geluidniveaus in dB(A) en dB(C) waarden 

gegeven op de beoordelingsposities. 

 LAeq LCeq 

01_A Silodam 60.7 81.1 

02_A Containerwoningen 54.2 76.5 

03_A Ponserstraat 2-30 44.2 69.7 

04_A Monnikskapstraat 49 74.8 

Bosrankstraat 32 56.6 75.3 

BuiksloterbreekA 44.3 72.6 

BuiksloterbreekB 42.3 66.8 

Christoffelkruidstraat 74 57.9 78.2 

Danzigerkade 59 83.1 

Fosfaatweg 58.3 83.2 

Happarandadam 58.5 82.4 

HeggerankwegA 42.1 69.2 

HeggerankwegB 47.3 73.7 

HeggerankwegC 47.1 73.4 

Magdenpalmstraat 5 52.7 73.6 

Moederkruidstraat 5 53.7 75.4 

Ondinaweg 48.2 74.6 

Pontsteiger 60.4 81.2 

Scheepsbouwweg 45.6 72.1 

Spaarndammerdijk 55.9 81.7 

Stettineiland 58.8 81.8 

StrekkerwegA 45 72.4 

StrekkerwegB 44.6 73.4 

StrekkerwegC 46.7 73.2 

StrekkerwegD 43.2 70.2 

Tasmanstraat 56 80.3 

 

Zoals te zien in de tabel treden er niveaus van maximaal 83dB LCeq op bij dit scenario. 

 

Dit is een lichte overschrijding van 3dB(C) van de geldende grenswaarde. 

Deze overschrijdingen treden op in de Westelijke wijken.   
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Onderstaande figuur laten de geluidsuitstraling naar de omgeving bij dit scenario in dB(C) zien.  

 

  



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  22 

7.2.3 Scenario gangbare wind Nederland 
In onderstaande tabel zijn de berekende equivalente geluidniveaus in dB(A) en dB(C) waarden 

gegeven op de beoordelingsposities. 

 LAeq LCeq 

01_A Silodam 60.5 78.8 

02_A Containerwoningen 60.3 77.7 

03_A Ponserstraat 2-30 64.5 82.2 

04_A Monnikskapstraat 59.4 82.6 

Bosrankstraat 32 59.6 78.7 

BuiksloterbreekA 59.1 82.3 

BuiksloterbreekB 55.8 79.6 

Christoffelkruidstraat 74 59.2 79.6 

Danzigerkade 56.1 79.8 

Fosfaatweg 55.1 79.5 

Happarandadam 56.6 79.5 

HeggerankwegA 52.9 77.1 

HeggerankwegB 52.5 76.8 

HeggerankwegC 51.5 75.9 

Magdenpalmstraat 5 60.2 80.6 

Moederkruidstraat 5 60.1 81.6 

Ondinaweg 50.9 75.5 

Pontsteiger 59.8 78.3 

Scheepsbouwweg 62.3 84.6 

Spaarndammerdijk 48.6 73.9 

Stettineiland 57.2 79.4 

StrekkerwegA 56 78.9 

StrekkerwegB 56.6 80.7 

StrekkerwegC 64.5 85.8 

StrekkerwegD 63.4 81.7 

Tasmanstraat 48.9 73.5 

 

Zoals te zien in de tabel treden er niveaus van maximaal 86dB LCeq op bij dit scenario. 

 

In dit geval worden de Westeljke wijken “ontzien”  en treden de hoge niveaus aan de Noordzijde op. 
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Onderstaande figuur laten de geluidsuitstraling naar de omgeving bij dit scenario in dB(C) zien.  
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7.3 Vergelijk opgetreden wind met gangbare wind 
In onderstaande tabellen worden de niveaus vergeleken van de opgetreden meteo situatie met 

de situatie die doorgaans het geval is; 

 Daadwerkelijk  Gangbaar   Verschil  

 LAeq LCeq  LAeq LCeq  LAeq LCeq 

01_A Silodam 60.7 81.1  60.5 78.8  0.2 2.3 

02_A Containerwoningen 54.2 76.5  60.3 77.7  -6.1 -1.2 

03_A Ponserstraat 2-30 44.2 69.7  64.5 82.2  -20.3 -12.5 

04_A Monnikskapstraat 49 74.8  59.4 82.6  -10.4 -7.8 

Bosrankstraat 32 56.6 75.3  59.6 78.7  -3 -3.4 

BuiksloterbreekA 44.3 72.6  59.1 82.3  -14.8 -9.7 

BuiksloterbreekB 42.3 66.8  55.8 79.6  -13.5 -12.8 

Christoffelkruidstraat 74 57.9 78.2  59.2 79.6  -1.3 -1.4 

Danzigerkade 59 83.1  56.1 79.8  2.9 3.3 

Fosfaatweg 58.3 83.2  55.1 79.5  3.2 3.7 

Happarandadam 58.5 82.4  56.6 79.5  1.9 2.9 

HeggerankwegA 42.1 69.2  52.9 77.1  -10.8 -7.9 

HeggerankwegB 47.3 73.7  52.5 76.8  -5.2 -3.1 

HeggerankwegC 47.1 73.4  51.5 75.9  -4.4 -2.5 

Magdenpalmstraat 5 52.7 73.6  60.2 80.6  -7.5 -7 

Moederkruidstraat 5 53.7 75.4  60.1 81.6  -6.4 -6.2 

Ondinaweg 48.2 74.6  50.9 75.5  -2.7 -0.9 

Pontsteiger 60.4 81.2  59.8 78.3  0.6 2.9 

Scheepsbouwweg 45.6 72.1  62.3 84.6  -16.7 -12.5 

Spaarndammerdijk 55.9 81.7  48.6 73.9  7.3 7.8 

Stettineiland 58.8 81.8  57.2 79.4  1.6 2.4 

StrekkerwegA 45 72.4  56 78.9  -11 -6.5 

StrekkerwegB 44.6 73.4  56.6 80.7  -12 -7.3 

StrekkerwegC 46.7 73.2  64.5 85.8  -17.8 -12.6 

StrekkerwegD 43.2 70.2  63.4 81.7  -20.2 -11.5 

Tasmanstraat 56 80.3  48.9 73.5  7.1 6.8 

 

Zoals valt te verwachten zijn de verschillen in de zuidwestelijke richting (Spaarndammerdijk) vrij 

groot; ca. 8dB(C). 

Ook in de richting van Noord zijn de verschillen groot, tot 12dB(C), dat de verschillledn in deze 

richting groter zijn, komt omdat de podia hier vanaf gericht staan. 
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Daadwerkelijk opgestreden wind: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangbare wind: 
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8 Conclusie 
 

In opdracht van de Gemeente Amsterdam is door Event Acoustics BV een akoestische studie 

verricht voor het “DGTL 2019” evenement, dat plaats heeft gevonden op het NDSM terrein te 

Amsterdam. 

Reden voor het onderzoek was het inventariseren van de door het evenement veroorzaakte 

optredende geluidsniveaus in de omgeving van het evenement met hierin specifiek 

meegenomen de meteo omstandigheden zoals deze tijdens het evenement optraden. 

Dit omdat er tijdens het evenement uitzonderlijk veel klachten zijn ingediend door bewoners van 

bepaalde wijken, met name in de westelijke richting.  

De berekeningen tonen aan dat er waarschijnlijk waarden van ca. 83dB(C) zijn opgetreden bij 

de westelijke wijken  (Spaarndammerbuurt, Houthavens, Zeeheldenbuurt), terwijl het 

evenement op de permanente meetposities vrijwel geheel binnen de grenswaarden is gebleven. 

Dit zijn weliswaar waarden die 3dB(C) boven de voor het evenement geldende grenswaarde van 

80dBLCeq, 3min. zijn, maar zijn nog steeds 2dB(C) lager dan de absolute bovengrens van 

85dBLCeq, 3min. uit het Amsterdamse evenementenbeleid, de grenswaarde die veelvuldig voor 

evenementen in Amsterdam wordt toegepast en in de praktijk ook veelvuldig optreedt aangezien 

hier door organisaties op wordt gestuurd. 

Wel is het zo dat doordat de wind nu Noordoost was terwijl deze de meeste jaren meestal 

Zuidwest is, de niveaus bij de westelijke wijken ca. 8dB(C) hoger waren dan andere jaren. 

Het gaat echter te ver om van “ongunstige wind” te spreken; bij de gangbare wind van andere 

jaren worden de bewoners van Noord aan vergelijkbare niveaus blootgesteld. Waarom er dan  

geen klachtengolven ontstaan vanuit de Noordelijke wijken is onbekend. 

Hier komt bij dat Noordoosten wind een steeds vaker voorkomend verschijnsel lijkt in Nederland 

en dat deze situatie dus zeer waarschijnlijk vaker voor gaat komen. 

Wat duidelijk mist voor de handhaving is een permanent meetpunt in Westelijke richting; de 

aanbeveling wordt gedaan om op de Flat Danzigerkade 9 een extra permanent meetpunt te plaatsen. 

 

Hiernaast wordt de aanbeveling gedaan om de bewoners van de Westelijke wijken specifieker voor te 

lichten wanneer er een evenement is en deze windcondities zich voor doen.  

 

drs. ing. Kees Neervoort,  

audio consultant,  

© Event Acoustics 

 

15-5-2019, Utrecht 
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9 Bijlagen 
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9.1 Bronvermogens  
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9.2 Overdrachten 



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  31 



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  32 



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  33 



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  34 



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  35 



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  36 



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  37 



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  38 



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  39 



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  40 



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  41 



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  42 



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  43 



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  44 



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  45 

 



Amsterdam NDSM, DGTL 2019 

 Rapportnummer: Definitief   EA19-00719R1  Pagina  46 

9.3 Bijdragen per podium dB(C) 
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9.4 Immissiespectra  
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