Is er nog wel stilte in dit land?
Waar hoor je geen auto's of
vliegtuigen, geen nijvere boer
op een trekker? De menselijke
aanwezigheid doet zich overal
in Nederland gelden, en het is
zeldzaam geworden die niet
meer te horen.

ST ILTEGEBIEDEN

Voor lawaai kun je
je niet afsluiten.
De ogen kunnen wel afge-

wend worden van bijvoorbeeld een drukke weg en gericht op het
landschap daaromheen, maar de oren blijven die weg waarnemen. De beleving van natuur en landschap wordt door lawaai
verstoord.
Frits van den Berg
Het stilteprobleem werd onderkend door de
Rijksoverheid en in 1980 werd het rijksbeleid
daarover vastgelegd in de Circulaire Stiltegebieden, een uitwerking van hoofdstuk IX (artikelen
117 tot en met 123) van de Wet Geluidhinder van
1979. De intentie van het beleid is om in Nederland gebieden (van tenminste enige vierkante
kilometers) te behouden die vrij zijn en blijven
van lawaai.
'Stilte' moet (hier) niet opgevat worden als de
afwezigheid van elk geluid, maar als de afwezigheid van lawaai. 'Lawaai' is elk ongewenst
geluid. Stilte wordt dus niet met een geluidmeter
bepaald: in een stil gebied zullen zelfs veel
geluiden voorkomen, variërend van kabbelend
water of zoemende bijen tot schreeuwende
vogels of een bulderende storm.

Eisen aan stiitegebieden

Aan een stiltegebied in de zin van de wet wordt
de eis gesteld dat 'gebiedsvreemd geluid er niet
of nauwelijks hoorbaar zal zijn.' Gebiedsvreemd
geluid is geluid dat niet in het gebied thuishoort
en er ook niet gewenst is: lawaai dus. Geluid dat
hoorbaar is heeft altijd betekenis: het kan geruststellen of alarmeren, attent maken, irriteren of
laten weten wat ergens gebeurt. Geluid dat niet
in een gebied thuishoort za! eerder negatieve
reakties oproepen: het is een signaal dat de
buitenwereld er is, ook als men — op dat moment
— daar liever van bevrijd wil zijn. Een auto, een
vliegtuig of een schreeuw kan er al voor zorgen
dat de aandacht tijdens bijvoorbeeld een wandeling in de natuur, wordt afgeleid van de direkte
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omgeving naar de omringende wereld. Dat hoeft
geen hard geluid te zijn; als het maar gehoord
kan worden.
De intentie van de wet is dus duidelijk om lawaai
uit rustige gebieden te weren, maar laat toch
wellicht wat interpretatieverschillen toe: wat is
precies 'gebiedsvreemd', en wat is 'nauwelijks
hoorbaar'? Om met dat laatste te beginnen: het
is redelijk dat niet geëist wordt dat lawaai in een
stiltegebied nooit gehoord mag worden. Immers,
op bijzonder stille dagen en zeker bij bepaalde
weersomstandigheden (zoals temperatuurinversies op een vroege ochtend) kan geluid veel
verder dragen dan normaal. Het is ondoenlijk
om voor die omstandigheden lawaaibronnen tot
ver buiten een stiltegebied te verbieden. Daarnaast kunnen er zich bijzondere omstandigheden

Op deze kaart staan alle stiltegebieden in Noord-Nederland aangegeven. De gebieden zijn onderverdeeld in verplichte (natuurmonument of nationaal
park) en door de provincie aangewezen stiltegebieden. De Waddenzee is als natuurmonument zo'n verplicht stiltegebied, waarin voor scheepvaart, industrie en militaire vliegtuigen een aantal uitzonderingen is gemaakt.
De provincie Drente heeft inmiddels 9 stiltegebieden in het Streekplan aangewezen. Volgens woordvoerder Kamp van de dienst Ruimte en Groen worden
deze gebieden al beschermd vanwege het natuurschoon. Hij verwacht niet dat er extra maatregelen genomen worden op basis van de aanwijzing als
stiltegebied. Deze maatregelen zijn zeer moeilijk te nemen omdat het, volgens Kamp, bestuurlijk ingewikkeld ligt wie hiervoor verantwoordelijk is. In
Drente zijn geen bordjes 'stiltegebied' geplaatst,
De situatie in Friesland ligt anders. Daar wordt momenteel een nieuwe verordening vastgesteld, die na goedkeuring dit najaar van kracht wordt. De provincie Friesland wil volgens woordvoerder Afman daarna een aktief stiltegebieden beleid gaan voeren. Er wordt nu gewerkt aan het opstellen van een
'toestellenlijst' waaraan een opheffingsregeling gekoppeld wordt. Op de lijst zullen allerlei lawaaiige machines en toestellen geplaatst worden. Alleen
diegene die voor zijn werk in een stiltegebied een dergelijk toestel echt nodig heeft, krijgt ontheffing. Alle anderen zullen worden bekeurd door de reguliere politie, aldus Afman, Rond de Friese stiltegebieden zullen wel bordjes geplaatst worden.
De provincie Groningen heeft geen beleid op dit terrein en is niet van plan stiltegebieden aan te wijzen.
Kees Siderius
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voordoen, bijvoorbeeld een politieauto snelt met
sirene over een weg die verder geen verstoring
geeft. De beperking van dit lawaai, door voorvallen en omstandigheden die zeldzaam en niet
(in tijd) voorspelbaar zijn, zou onevenredig grote
nadelen veroorzaken. Daarvoor moet in de wet
dan ook een slag om de arm worden gehouden.
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een vissersboot op 't wad. Het gebiedseigene
karakter van deze geluidbronnen hoeft er ook
niet toe te leiden dat ze in een stiltegebied verboden zouden worden vanwege het geluid dat
ze produceren, ook al neigt dat soms naar
lawaai (zoveel geluid dat het hinderlijk wordt).
Maar er moet wel geprobeerd worden het la-

in stille (natuur)gebieden wordt gevormd door de
luidruchtige rekreatie: speedboten en luidruchtige rekreanten bij voorbeeld in het Leekstermeer, vrij motorcrossen in bos en hei, een
zwemgelegenheid of een druk kampeerterrein.
Dit moet in een stiltegebied verboden worden.
Om gebiedsvreemd geluid uit een stiltegebied te
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Rotganzen boven de Waddenzee, een verplicht stiltegebied

Gebiedseigen geluid

Gebiedseigen houdt in dat het in overeenstemming is met de bestemming van het gebied en de
aktiviteiten die uit die bestemming voortvloeien.
Een motorzaag in een bosgebied is gebiedseigen, evenals een stalventilator in boerenland en

waai ervan zoveel mogelijk te verminderen, dus
zo veel mogelijk 'stille' toestellen te gebruiken.
Als dat voor een gebruiker een onredelijke eis is
(bijvoorbeeld door een relatief hoge extra investering), dan zou de overheid kunnen bijspringen.
Een belangrijke bron van gebiedsvreemd geluid
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houden kan daarnaast een overgangszone
wenselijk zijn. Binnen zo'n overgangszone
moeten dan geen lawaaimakers komen die in het
stiltegebied nog hoorbaar zijn. Een probleem
apart vormen dan nog de lawaaibronnen boven
een stiltegebied: vliegtuigen. Daarbij kan men
denken aan de hoofdroutes voor de grote bur-

Het Leekstenneer ligt op de grens van Drente en Groningen. De provincie Drente heeft haar deel tot stiltegebied verklaard; Groningen doet niets
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gerluchtvaart, maar ook aan laagvliegende
sportvliegtuigjes en straaljagers. Om het geluid
daarvan te weren zouden ze ver van de stiltegebieden gehouden moeten worden.

(zie kaart, de gebieden aangeduid met DR en
FR). Groningen heeft, los van het verplichte
waddengebied tot aan de Dollard, geen enkel
gebied aangewezen.

wogen worden om voor die ene bron de hoe
veelheid lawaai terug te dringen.
Geluidnivo's
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Aanwijzing stiltegebieden

In de Wet Geluidhinder is een aantal gebieden
van rijkswege verplicht aangewezen als stiltegebieden, nl. de (staats)natuurmonumenten, wetlands (gebieden aangewezen volgens de Conventie van Ramsar) en nationale parken. Een
aantal van deze gebieden is echter hiervan
uitgezonderd, er zijn dus geen stiltegebieden. De
nu aangewezen stiltegebieden in het Noorden
ztjn gegeven op bijgaande kaart.
De verdere invulling van het stiltegebiedenbeleid, zowel de handhaving daarvan als het
aanwijzen van andere gebieden dan die van
rijkswege verplicht, is overgelaten aan de provinciale overheden. Zoals zich laat raden is de
ene provincie daarbij wat voortvarender dan de
andere, maar ook verschillen de mogelijkheden
en belangen per provincie. Drente heeft inmiddels acht gebieden aangewezen, Friesland één
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Hoe komt men tot het aanwijzen van stiltegebieden? Daarvoor zijn methoden ontwikkeld, bekend als de 'grove' en 'fijne zeef'. Ze komen er in
feite op neer dat er aan de hand van bekende of
geschatte gegevens op een kaart wordt aangegeven waar wegen, industrieën, rekreatieterreinen nog zoveel lawaai produceren dat het normaliter hoorbaar zal zijn. Wat overblijft - de
witte plekken op de kaart - zijn mogelijke stiltegebieden. Met de 'fijne zeef' worden deze gebieden nog eens gedetailleerder nagelopen om
preciezere grenzen aan te geven. Vervolgens
kunnen deze gebieden dan tot wettelijke stiltegebieden worden aangewezen.
Natuurlijk is het mogelijk dat slechts één enkele
lawaaimaker, bijvoorbeeld een weg of een
bedrijf, invloed heeft op een overigens stil gebied. Alleen daardoor zou het gebied geen
stiltegebied kunnen zijn, of in elk geval een stuk
kleiner. In dat geval kunnen maatregelen over-
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In stiltegebieden speelt de hoorbaarheid van
geiuid en niet het geluidnivo (de 'geluidsterkte')
de belangrijkste rol. Geluid is meer dan alleen
maar hard of zacht: de frekwentie (toonhoogte)
en de duur van het geluid zijn ook eigenschappen van geluid. Toch moet men soms gebruik
maken van schattingen van het geluidnivo om te
kunnen voorspellen of geluid hoorbaar zal zijn
of niet, bijvoorbeeld bij het hanteren van de
zeefmethode of bij het al of niet toelaten van een
lawaaibron bij een stiitegebied. Dat kan ook
goed, als maar duidelijk is dat geluid meer is
dan alleen maar zoveel decibel.
Het nivo van natuurlijk achtergrondgeluid (wind
in vegetatie, golven) bedraagt meestal tenminste
zo'n 30 tot 35 dB(A). Dat achtergrondgeluid is
voortdurend aanwezig en er zijn geen duidelijke
tonen in herkenbaar: het is ruisachtig. Nu lijkt
wegverkeerslawaai op wat grotere afstand daar
vrij veel op en het gevolg is dat het, als het niet
luider is dan het natuurlijke achtergrondgeluid,
niet meer goed onderscheiden kan worden van
de achtergrond: het is dan niet of nauwelijks
meer hoorbaar. Voor wegverkeerslawaai kan
men dus de eis van onhoorbaarheid redelijk
goed vertalen in een eis aan het geluidnivo: dat
mag niet meer zijn dan 30 tot 35 db(A).
Voor niet ruisachtïg lawaai ligt dit niet zo simpel.
Als geluid duidelijk hoorbare komponenten
bevat, zoals een toon (fluit, brom) of als het heel
kort duurt (hamerslag, schot) of als het sterk
varieert met de tijd, dan is het gehoor in staat die
geluiden waar te nemen ook ais het geluidnivo
ervan lager is dan de achtergrond. Ook hier kan
men in principe echter, maar dan per type geluid,
vaststellen bij welk nivo het niet meer hoorbaar is
bij een achtergrond van 30-35 dB(A). Dat nivo
kan men dan als grenswaarde hanteren. Als
indikatie kan men bij knallen bijvoorbeeld
aannemen dat ze al hoorbaar zijn als het nivo
van een knel 10 tot 15 dB(A) lager is dan het
achtergrondnivo.
Met kennis van de door lawaaibronnen veroorzaakte geluidnivo's kan dus voorspeld worden of maatregelen om een bron stiller te maken
ook het gewenste effekt zullen hebben (niet
hoorbaar) of dat een nieuwe bron in de nabijheid van een stiltegebied toelaatbaar is. Het is
immers sneu om achteraf door luisteren te moeten konstateren dat een bron hoorbaar is (gebleven). Dat is bijvoorbeeld het geval na de
aanleg van het militaire schietterreïn in de Lauwersmeer: de schoten kunnen in vrijwel het hele
oostelijke Waddengebied gehoord worden,
zodat achteraf alleen een oplossing mogelijk is
door kostbare maatregelen. Of we moeten ons
erbij neerleggen, dat dit wettelijke stiltegebied
geen stiltegebied meer kan zijn.
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