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Protestantse Gemeente Velp 

t.a.v. dhr. B. ten Barge 

Postbus 228 

6880 AE  VELP 

Zutphen, 16 september 2019 

Geachte heer Ten Barge, 

Naar aanleiding van uw verzoek is een geluidmeting uitgevoerd bij de kerkklok 

van de Parkstraatkerk te Velp. 

 

De meting vond plaats rond 10:00 op 11 september 2019 met de klok in bedrijf. 

 

Metingen 

De geluidmetingen zijn verricht en uitgewerkt m.b.v. de volgende apparatuur: 

- de precisiegeluidniveaumeter Larson Davis type 824 

- de calibrator, type 4230, 

 

Vastgesteld zijn de energiegemiddelde zgn. equivalente geluidniveaus LAeq en de 

maximale geluidniveaus LAmax  

 

Meteocondities 

Tijdens de metingen waren de meteocondities als volgt: 

 

TABEL 1 Overzicht meteocondities 

Datum periode / tijd Wind / richting 

[m/s] 

Bewolkt 

[bew.graad] 

Temperatuur 

[oC] 

neerslag 

11/9/19 10;00-10;15 windstil 6/8 19 Nee 

 

De meetpunten op afstand van de klok vielen binnen het meteoraam, als 

genoemd in de nieuwe Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HLMR IL, 

methode II, VROM 1999) 
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Meetresultaten 

Tabel 2 geeft een overzicht van de meetresultaten in dB(A). Bovendien zijn daarin 

– waar van toepassing – de berekende bronvermogensniveaus Lw opgenomen. 

De oktaafbandspectra en berekeningen zijn opgenomen in bijlage I. Het 

bronvermogen is gedefinieerd als het geluidvermogen van een bron dat door een 

omhullend oppervlak van 1 m2 komt. Het is dus een rekeneenheid en geen 

praktisch waarneembare waarde. 

 

 

Met 

het 

bron

ver

mog

en van 125 dB(A) is een geluidcontourenberekening gemaakt (op 5 m boven 

maaiveld) uitgaande van de klok op de nieuwe locatie (zie foto 2) op 10 m hoogte. 

De geluidcontouren zijn bijgevoegd in figuur 1. Dit zijn momentane niveaus, d.w.z. 

geluidniveaus die optreden terwijl de klok in bedrijf is, d.w.z. niet gemiddeld over 

de dag. 

 

Daaruit blijkt dat de klok in de ruime omgeving goed hoorbaar zal zijn, hetgeen 

ook de bedoeling van een kerkklok is. De 55 dB(A)-lijn ligt op ca 150 m van de 

klok (het niveau van een gesprek). De meest nabijgelegen woningen ondervinden 

geluidniveaus van ruim boven de 70 dB(A). Op ca 4 km van de locatie is het 

geluidniveau gedaald tot ca 45 dB(A), waarden die vergelijkbaar zijn met het 

heersende geluidniveau ter plaatse (woonwijken). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Peter van der Boom 

 

 

 

 

 

bijlagen: foto’s situatie bestaand en nieuw 

   meetresultaten en bronsterkteberekening 

 figuur 1: geluidcontouren op 5 m hoogte tijdens gebruik van de klok. 

 

TABEL 2: overzicht meetresultaten LAieq / Lamax in dB(A) 

bron-situatie Li LAmax Lwr 

klok op 27 m vol belast 87 90 125 



foto 1

Foto bestaande situatie

schaal -

Project-nummer : 19 - 199

versie : sept 2019



foto 2

Foto nieuwe locatie
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Project  : klokken velp d.d. 12-sep-19

Projectnummer: bijlage: I blad: 1

Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC,  Zutphen

m 14 m

m

Oktaafbanden (Hz.) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA

Lp (gemeten in dBA) 35,0 45,0 50,0 71,0 86,0 79,0 72,0 58,0 87,0

Dgeo (afstandscorr.) 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6

Dlucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 1,8

Dbodem  -6,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0

Lwr (bronvermogen) 68,6 82,6 87,6 108,7 123,7 116,8 110,1 97,4 124,8

Naam

afstand tot bron

par 5.3.2

19-199

Overzicht  bronsterkteberekening (VROM 1999, methode II.2, par. 4.2.6)
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