
BIJLAGE VII BEHORENDE BIJ HOOFDSTUK 7 VAN HET REKEN- EN MEETVOORSCHRIFT 
GELUID 2012 

Geluidberekeningen voor kartering 

Deze bijlage heeft betrekking op het in kaart brengen van het geluid van weg- en spoorwegverkeer in 
het kader van richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de 
evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai.

1. Basis van de methode 

1.1 De methode 

De geluidsbelasting wordt bepaald met de methoden die beschreven zijn in bijlage III en bijlage IV bij 
deze regeling met inachtneming van de aanvullende regels uit deze bijlage.

Voor de kartering zijn twee methoden beschikbaar: de Standaardkarteringsmethode 1 (SKM1) en 
Standaardkarteringsmethode 2 (SKM2):
– SKM1 is gerelateerd aan de rekenmethoden SRM1 van bijlage III en IV;
– SKM2 is gerelateerd aan de octaafbandrekenmethoden SRM2 van bijlage III en IV.

1.2 Begrippen: waarneemhoogte 

Als nadere uitwerking van hetgeen gesteld in paragraaf 1.1 en 2.1 van bijlage III en paragraaf 4.1 en 
5.1 van bijlage IV wordt de hoogte van de waarnemer hw op 4 m ten opzichte van de hoogte van het 
plaatselijke maaiveld gedefinieerd.

2. Geometrische situatie 

Als wijziging op hetgeen is gesteld in paragraaf 1.2 van bijlage III en paragraaf 4.3 van bijlage IV wordt 
ten behoeve van de SKM1-methode voor wegverkeer één knip in de gemodelleerde rijlijn binnen het 
aandachtsgebied tussen de begrenzingslijnen l1 en l2 (zie figuur 1.1 uit bijlage III) toegestaan en 
worden voor spoorwegverkeer meerdere knippen in de gemodelleerde spoorweg binnen het 
aandachtsgebied tussen de begrenzingslijnen l1 en l2 (zie figuur 4.1 uit bijlage IV) toegestaan.

In figuur 1 is als voorbeeld een rechte (spoor)weg ‘geknipt’ in twee deellijnbronnen. Ter plaatse van de 
knip is een begrenzingslijn lm aangegeven.
Voor elke deellijnbron wordt de overdracht beschouwd in het sectorvlak, het bissectricevlak tussen de 
beide begrenzingslijnen (eveneens aangegeven in de figuur).

3. Toepassingsbereik 

Als wijziging op hetgeen is gesteld in paragraaf 1.3 van het bijlage III en paragraaf 4.3 van bijlage IV 
wordt het toepassingsbereik van SKM1 uitgebreid.

Figuur 1: Een knip: twee aandachtsgebieden tussen ‹l1 en lm› en ‹l2 en lm›; tevens is het sectorvlak 
aangegeven.
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Ten aanzien van het toepassingsbereik van SKM1 gelden de voorwaarden zoals beschreven in de 
genoemde paragrafen van bijlage III en bijlage IV voor de ‘geknipte’ aandachtsgebieden ingesloten 
tussen de begrenzingslijnen, behalve de in bijlage III, paragraaf 1.3, onder punt c, en in bijlage IV, 
paragraaf 4.3, onder punt b, genoemde maximale zichthoekbeperking. In figuur 1 zijn de resulterende 
aandachtsgebieden begrensd door enerzijds l1 en lm en anderzijds lm en l2.

4. Rekenmodel: toevoeging Dzicht 

Ter compensatie van de beperking van de zichthoek door de toepassing van één of meerdere knippen 
wordt de zichthoekcorrectie Dzicht toegepast:

Als aanvulling op de formule 1.1 uit bijlage III en 4.1a uit bijlage IV wordt de term ‘Dzicht’ toegevoegd 
aan de te sommeren bijdragen ten behoeve van de bepaling van het equivalente geluidniveau.

Ook als de bronlijn binnen het aandachtsgebied uit één stuk kan bestaan, kan er voor worden gekozen 
een knip toe te passen: hierbij wordt de lijn in twee gelijke delen opgedeeld door het middelloodvlak. 
Het sectorvlak van elke deellijn is dan het vlak onder 45° en voor elke deellijn is de zichthoek 63,5°.

5. Rekenmodel spoor: toevoeging Ddipool 

Alleen in geval van drie of meer knips dient ter compensatie van de overschatting van het geluidni-
veau als gevolg van het dipoolkarakter van spoorwegverkeer in SKM1 een correctie op de geluiduit-
breiding te worden toegepast in combinatie met een toeslag op de emissiegetallen ter grootte van 
2,1 dB(A).

Deze dipoolcorrectie volgt uit:

met r als de kortste afstand tussen het waarneempunt en de betreffende rijlijn in [m] en d als de 
afstand loodrecht op het (verlengde van het) bronlijnstuk tot het rekenpunt in [m].

Als aanvulling op de formule 4.1a uit bijlage IV wordt de term ‘Ddipool’ toegevoegd aan de te somme-
ren bijdragen ten behoeve van de bepaling van het equivalente geluidniveau.

Bij minder dan drie knips is Ddipool = 0 dB(A).

6. Rekenmodel: toevoeging DSKM 

Als aanvulling op de formule 1.1 en 2.2 uit bijlage III en 4.1 en 5.1b uit bijlage IV wordt de term ‘DSKM’ 

toegevoegd aan de te sommeren bijdragen ten behoeve van de bepaling van het equivalente 
geluidniveau.

6.1 Definities, grootheden 

S: oppervlakte beschouwde wijk [m2],
Sopen: oppervlakte van niet-bebouwde deel van beschouwde wijk [m2]
N: aantal gebouwen in de beschouwde wijk [–]
n: gebouwdichtheid = N/S [m-2]
Sg,i: grondoppervlak van gebouw i [m2]
Sg: gemiddeld grondoppervlak van een gebouw in de beschouwde wijk [m2]
oi: omtrek van gebouw i [m]
O: gemiddelde gebouwomtrek in de beschouwde wijk [m]
f: bebouwingsdichtheid [–]
fm,oct: middenfrequentie van een octaafband [Hz]
Lv: gemiddelde vrije weglengte in de beschouwde wijk [m]
r: horizontale afstand tussen bronpunt en ontvangerpunt [m]
rb,el: horizontale afstand tussen bronpunt en eerstelijns bebouwing (bronzijde) [m]
rel,o: horizontale afstand tussen eerstelijns bebouwing en ontvanger; rel,o = r – rb,el; [m]
s: afgelegde, horizontale afstand binnen een bebouwd gebied [m]
zgebouw,i: nokhoogte van gebouw i t.o.v. een referentiepeil met z = 0 [m]
znok: gemiddelde nokhoogte van gebouwen in de beschouwde wijk t.o.v. een referentiepeil met z = 0 
[m]
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zel: (gemiddelde) hoogte eerstelijns bebouwing (nok- of platdakhoogte) t.o.v. een referentiepeil met 
z = 0 [m]
zb: bronhoogte t.o.v. een referentiepeil met z = 0; voor wegverkeer zb = zweg en voor railverkeer zb = zbs 

[m]
p: verhouding tussen de onbebouwde lengte en de totale eerstelijns lengte binnen de beschouwde 
sector.

Gebouwen zijn alle aaneengesloten objecten in een wijk met een hoogte van ten minste 5 m. Een wijk 
is een stedenbouwkundig als zodanig te beschouwen gebied, of een onderdeel hiervan met wisse-
lende (subwijk) of met vaste afmetingen (sector).

Relaties:

Gemiddelde vrije weglengte:

Als één of meer knippen in de gemodelleerde bronlijn zijn toegepast, worden voor de reflectieterm, 
afstandsterm en dempingsterm de hoogten (hw, hweg of hbs, toegepast als in het betreffende sector-
vlak en als afstand r, de afstand in dat sectorvlak van de bronlijn tot het waarneempunt) gedeeld door 
√2.

6.2 DSKM in SKM1 

De eerstelijns bebouwing wordt gevormd door de gebouwen die loodrecht vanuit de bron gezien het 
meest dichtbij liggen, waarbij gebouwen met een hoogte minder dan 4 m en gebouwen met een 
hoogte die geringer is dan de bronhoogte buiten beschouwing worden gelaten. Voor de selectie wordt 
een strook beschouwd langs de bronlijn die zich uitstrekt van het binnen het aandachtsgebied dichtst 
bij de bronlijn gelegen gebouw tot drie keer die afstand met een maximale strookbreedte van 300 m. 
Deze bebouwing vormt de basis voor het bepalen van het vervangende scherm (zie de modellerings-
regels, paragraaf 6.4).

Het geluidniveau achter het eerste afschermende object (scherm of het bebouwing vervangende 
scherm) wordt berekend door voor de gegeven situatie het geluidniveau te berekenen voor een 
ontvangpositie op een hoogte van 3 meter boven de gemiddelde nokhoogte van de bebouwing in de 
beschouwde wijk, met een minimum van 4 meter hoogte ten opzichte van het plaatselijk maaiveld, 
waarbij de bebouwing buiten beschouwing wordt gelaten en de bodem vanaf de eerstelijns bebou-
wing als hard wordt gemodelleerd. Dit geluidniveau wordt verminderd met DSKM voor die ontvangpo-
sitie.

DSKM is – per deellijnbron – samengesteld uit Deerstelijn en Dverstrooiing waarbij de mate van ‘porositeit’ 
van de eerstelijns bebouwing (fractie p) de bijdrage bepaalt:

Per sector van de beschouwde deel-lijnbron wordt een doorlopende eerstelijnsbebouwing gedefi-
nieerd, met vaste gemiddelde afstand en gemiddelde nokhoogte. De fractie p is de verhouding tussen 
de onbebouwde lengte en de totale eerstelijns lengte binnen de beschouwde sector.

De waarde van DSKM voor SKM1 wordt begrensd op 20 dB.

Dverstrooiing volgt uit de horizontale afstand s door het bebouwde gebied naar de beschouwde 
ontvanger (projectie op het horizontale vlak van het overdrachtspad voor zover het door het 
beschouwde bebouwde gebied loopt) en de gemiddelde vrije weglengte Lv in dat bebouwde gebied 
achter de eerstelijns bebouwing:
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N.B. hierbij is α = 0,6 aangehouden, hetgeen in een beperkte opslingering door reflecties kan 
resulteren

Als de doorlopen bebouwde gebieden duidelijk verschillen in eigenschappen (Lv), dan kan dit worden 
verwerkt als aangegeven in vergelijking (6.2b), waarbij voor deelgebied i de vrije weglengte Lv,i geldt 
en de doorlopen afstand si en onbebouwde gebieden geen bijdrage leveren (Lv → ∞):

Deerstelijn volgt uit de afscherming door het bebouwing vervangende scherm, afhankelijk van horizon-
tale afstanden rb,el, rel,o en hoogten zb, zel en de verzwakking Dlokaal door verstrooiing van het 
afgeschermde geluid, afhankelijk van de gemiddelde vrije weglengte en de gemiddelde nokhoogte. 
Hierbij wordt de afscherming berekend naar een ontvangpositie op een hoogte van 3 meter boven die 
gemiddelde nokhoogte van de bebouwing, met een minimum van 4 meter ten opzichte van het 
plaatselijk maaiveld.

met:

met:

en

en

Cbron voor wegverkeer gelijk aan 40 en voor spoorwegverkeer gelijk aan 80.

Afstanden worden bepaald vanaf het snijpunt van het sectorvlak met de deellijnbron. In figuur 2 zijn 
de drie gebruikte afstandstermen grafisch weergegeven.
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Als de bronlijn binnen het aandachtsgebied uit één stuk bestaat en geen knip wordt toegepast dienen 
de afstandstermen s in formule 6.2a en rb,el en rel,o in de formule 6.3c met √2 vermenigvuldigd te 
worden.

Wanneer een scherm tussen de bron en de eerstelijnsbebouwing geplaatst is, kan de volgende 
procedure worden aangehouden:
– voor de bepaling van de gevelbelasting op de eerstelijnsbebouwing wordt de schermwerking met 

de term DSKM volgens formule 6.1 en formule 6.3 berekend, met p = 0 en Dlokaal = 0 (zie figuur 3);
– voor de bepaling van de gevelbelasting op de bebouwing achter de eerstelijn wordt de term DSKM 

toegepast achter het maatgevende scherm van ofwel het scherm ofwel de eerstelijnsbebouwing 
(zie figuur 4). De situatie met de hoogste waarde voor DSKM is bepalend.

Wanneer geen scherm aanwezig is wordt het geluidniveau voor het bebouwing vervangende scherm 
berekend volgens SRM1, met inbegrip van de wijzigingen in het toepassingsgebied volgens dit 
voorschrift.

Voor schermen geldt dat afhankelijk van het profiel van het scherm Dafscherming volgens formule (6.3b) 
wordt verminderd met de profielafhankelijke correctieterm Cp (zie bijlage III of bijlage IV); als dit leidt 
tot een negatieve waarde wordt Dafscherming gelijk aan nul gesteld.
Als bij spoorwegverkeer het scherm aan de spoorzijde niet volledig absorberend of tenminste 
15 graden hellend is uitgevoerd, wordt de hoogte van het scherm boven BS gereduceerd met een 
factor (1+a)/2, waarin a de fractie van het scherm is dat absorberend is uitgevoerd. 

Figuur 2: Definitie van afstandstermen r, rb,el en rel,o

Figuur 3: Afstand tot eerstelijnsbebouwing bij scherm
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6.3 DSKM in SKM2 

De eerstelijns bebouwing wordt gevormd door de gebouwen die loodrecht vanuit de bron gezien het 
dichts bij liggen, waarbij gebouwen met een hoogte minder dan 4 meter en gebouwen met een 
hoogte die geringer is dan de bronhoogte buiten beschouwing worden gelaten. Voor de selectie wordt 
een strook beschouwd langs de bronlijn die zich uitstrekt van het binnen het aandachtsgebied dichtst 
bij de bronlijn gelegen gebouw tot drie keer die afstand met een maximale strookbreedte van 
300 meter. Deze bebouwing vormt tevens de basis voor de rand van het bebouwde gebied (zie de 
modelleringsregels, paragraaf 6.4).

Het geluidniveau buiten het bebouwde gebied wordt berekend volgens SRM2, waarbij de overdrachts-
situaties volledig gemodelleerd worden, inclusief de objecten die voor de bepaling van de eerstelijns 
bebouwing buiten beschouwing zijn gelaten.
Voor het geluidniveau binnen het bebouwde gebied is DSKM van toepassing. DSKM is – per sector – 
samengesteld uit Deerstelijn of Dverstrooiing, afhankelijke van het feit of de ontvanger al dan niet is 
afgeschermd door de eerstelijns bebouwing.
Bij afscherming wordt het geluidniveau achter de eerstelijns bebouwing berekend door voor de 
gegeven situatie het geluidniveau te berekenen voor een ontvangpositie op een hoogte van 3 m 
boven de gemiddelde nokhoogte van de bebouwing in het bebouwde gebied, met een minimum van 
4 meter ten opzichte van het plaatselijk maaiveld, waarbij de bebouwing buiten beschouwing wordt 
gelaten en de bodem vanaf de rand van het bebouwde gebied als hard wordt ingevoerd. Dit geluidni-
veau wordt verminderd met DSKM voor die ontvangpositie.

Als er geen afscherming door de eerstelijns bebouwing plaatsvindt wordt het geluidniveau in het 
bebouwde gebied berekend door voor de gegeven situatie het geluidniveau te berekenen voor een 
ontvangpositie op een hoogte van 4 m boven het maaiveld waarbij de bebouwing buiten beschou-
wing wordt gelaten en de bodem vanaf de rand van het bebouwde gebied als hard wordt ingevoerd, 
en dit geluidniveau met DSKM voor die ontvangpositie te verminderen.

Als tussen bron en ontvangpositie geen afscherming optreedt door eerstelijnsbebouwing geldt DSKM = 
Dverstrooiing volgens formule (6.2) voor elke octaafband. Als wel afscherming optreedt geldt DSKM = 
Deerstelijn waarvoor per octaafband een berekening volgt volgens formule (6.3), waarbij Cbron = fm,oct/10 
en in geval van een geluidscherm nabij de bron is hb de hoogte van dat geluidscherm en rb,el de 
afstand tussen dat geluidscherm en de eerstelijnsbebouwing. Ook hier wordt de afscherming 
berekend naar een ontvangpositie op een hoogte van 3 meter boven die gemiddelde nokhoogte van 
de bebouwing, met een minimum van 4 meter ten opzichte van het plaatselijk maaiveld, waarbij de 
bebouwing buiten beschouwing wordt gelaten en de bodem vanaf de rand van het bebouwde gebied 
als hard wordt gemodelleerd.

De waarde van DSKM voor SKM2 wordt per octaafband begrensd op 20 dB.

Figuur 4: Afstand tot tweedelijnsbebouwing bij scherm voor berekening van de bepalende schermwer-
king
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6.4 Modelleringsregels 

SKM1

(situatievoorbeeld figuur 5: modellering voor SKM1 figuur 6)
– de situatie mag in twee (of meer bij spoorwegen) sectoren worden opgedeeld, afhankelijk van de 

bronsituatie en/of de gebouwsituatie (eerstelijns en/of achterliggend bebouwd gebied). Als de 
situatie volledig homogeen is, en toch een opdeling wenselijk is vindt die opdeling plaats door het 
middelloodvlak;

– de overdracht naar de ontvangpositie wordt beschouwd vanaf het snijpunt van het sectorvlak 
(bissectricevlak van de sector) met de bronlijn; de bodem in het bebouwde gebied – vanaf het de 
eerstelijnsbebouwing vervangende scherm – wordt daarbij als hard gemodelleerd;

– de eerstelijns bebouwing wordt vervangen gedacht door een scherm evenwijdig aan de bronlijn 
met een hoogte gelijk de gemiddelde hoogte en een afstand gelijk aan de gemiddelde afstand van 
die eerstelijnsbebouwing; bij het bepalen van de gemiddelde afstand en de gemiddelde hoogte 
worden van de eerstelijnsbebouwing alleen die gebouwen beschouwd waarvoor de afstand niet 
meer dan een factor 1,5 groter is dan voor het gebouw op de kortste afstand;

– bepaal de gemiddelde vrije weglengte aan de hand van alle gebouwen in het beschouwde gebied 
binnen het vervangende scherm voor de eerstelijns bebouwing, met een nokhoogte van meer dan 
5 m t.o.v. het plaatselijk maaiveld, aan de hand van de gebouwdichtheid n, bebouwingsdichtheid f 
en de gemiddelde gebouwomtrek O;

– deel desgewenst het bebouwde gebied op in deelgebieden die een zo homogeen mogelijke 
bebouwing hebben, maar niet kleiner zijn dan 100 x 100 m2.

SKM2

(situatievoorbeeld figuur 5: modellering voor SKM2 figuur 7)
– de situatie wordt in het gebruikelijke aantal sectoren opgedeeld;
– de eerstelijnsbebouwing wordt als object in de berekening meegenomen, zodanig dat reflecties 

alleen naar de overzijde van de bronlijn in rekening kan worden gebracht (reflecterende voorzijde);
– als hoogte voor deze eerstelijnsbebouwing geldt znok en als objectpositie de positie van deze znok 

of, als dit overal gelijk is, de positie van het dichtst bij de bron liggende objectvlak;
– als bebouwd gebied (wijk) wordt het gebied beschouwd dat door de veelhoek van de laagste 

mogelijke orde de eerstelijns bebouwing omsluit; binnen dit gebied wordt de bodem als hard 
gemodelleerd;

– bepaal de gemiddelde vrije weglengte aan de hand van de gebouwen in dit bebouwde gebied met 
een nokhoogte van meer dan 5 m t.o.v. het plaatselijk maaiveld, aan de hand van de gebouwdicht-
heid n, bebouwingsdichtheid f en de gemiddelde gebouwomtrek O; laat voor de gemiddelde 
nokhoogte duidelijk hogere gebouwen, meer dan een factor 5 t.o.v. het gemiddelde, buiten 
beschouwing;

– deel desgewenst het bebouwde gebied op in deelgebieden die een zo homogeen mogelijke 
bebouwing hebben, maar niet kleiner zijn dan 100 x 100 m2.

Figuur 5: Situatie voorbeeld
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7. Bepaling van geluidcontouren 

Om geluidcontouren te bepalen is het niet noodzakelijk op alle gevels van woningen een rekenpunt te 
leggen. Er kan volstaan worden met te rekenen voor een grid van punten waarna middels interpolatie-
technieken de geluidcontouren van 55, 60, 65, 70 en 75 dB Lden bepaald worden.

Minimale eisen ten aanzien van het rekengrid

Aangezien het invallende geluid op de gevels van woningen bepaald dient te worden dient er bij de 
keuze van de reken- en gridpunten rekening gehouden te worden met reflecties van de gevel van de te 
beschouwen woningen:
– bij punten die gelegen zijn vòòr de bebouwing (eerstelijns of voor de eerste lijn) dient geen 

reflectie meegenomen te worden naar het ontvangerpunt;

Figuur 6: Situatie voorbeeld SKM1

Figuur 7: Situatie voorbeeld SKM2
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– bij punten in de bebouwde woonwijk wordt het berekende geluidsniveau geacht reeds zonder 
bijdrage van een achterliggende gevel te zijn.

Voor eerstelijnsbebouwing

De punten worden in elk geval op de gevels van de eerstelijnsbebouwing gelegd.

Achter eerstelijnsbebouwing

De punten in het rekengrid worden zodanig neergelegd dat voor twee rekenpunten achter de 
eerstelijnsbebouwing waartussen geïnterpoleerd wordt een verschil in berekende waarde van 
maximaal 3 dB optreedt.

Verdere eisen ten aanzien van interpoleren

Interpoleren tussen rekenpunten mag wanneer deze rekenpunten niet aan weerszijden van een 
bepaalde lijnbron liggen. Het interpoleren geschiedt op een lineaire wijze.

Eisen ten aanzien van cumulatie

Voor elk rekenpunt zal wat betreft wegverkeer en spoorwegverkeer afzonderlijk de bijdragen tot 45 dB 
Lden en 40 dB Lnight van verschillende wegen of spoorwegen worden meegenomen om het gecumu-
leerde geluidniveau te bepalen.
Als vuistregel kan worden aangehouden dat buitenstedelijk met een maximale afstand tussen bron en 
ontvanger van 1000 meter gerekend dient te worden, en binnenstedelijk 600 meter.

Toelichting bij bijlage VII 

Algemeen 

Er zijn twee methoden voor geluidkartering beschikbaar: de Standaardkarteringsmethode 1 (SKM1) en 
Standaardkarteringsmethode 2 (SKM2):
– SKM1 is gerelateerd aan de dB(A)-rekenmethoden SRM1 van bijlage III en IV;
– SKM2 is gerelateerd aan de octaafbandrekenmethoden SRM2 van bijlage III en IV.

SKM1 en SKM2 zijn voor zowel weg- als spoorwegverkeerslawaaiberekeningen van toepassing. De 
meest in het oog springende wijziging is de DSKM-methode, die gebruikt wordt om geluid achter de 
eerstelijnsbebouwing te bepalen. De overwegingen bij het opstellen van deze methode zijn opgeno-
men in de toelichting op dit karteringsvoorschrift.

Geometrische situatie 

Formeel is nu vastgelegd dat voor kartering met de rekenmethoden 1, het plaatsen van één knip in 
een rijlijn voor wegverkeer en het plaatsen van meerdere knippen in rijlijnen voor spoorwegverkeer is 
toegestaan. Hiermee kan de bronlijn worden opgedeeld in deel-bronlijnen waarvoor van een uniforme 
bron en een homogene geluiduitbreiding kan worden uitgegaan. Het onderscheid tussen weg- en 
spoorwegverkeer is gemaakt omdat bij spoorwegverkeer meerdere grotere emissiesprongen kunnen 
voorkomen en derhalve vaker knippen wenselijk is.

Zichthoekcorrectie 

Door de introductie van knippen in de rekenmethode 1 is een zichthoekcorrectie nodig die eveneens 
reeds langer informeel gebruikt werd. De term die corrigeert voor het de lagere emissie als gevolg van 
de kleinere zichthoek is Dzicht.

Dipoolcorrectie 

Voor spoorwegverkeer is vanwege het kenmerkende dipoolkarakter van de geluidafstraling van 
treinen een tweede correctie nodig op het bronvermogen wanneer een rijlijn in stukken geknipt wordt. 
Hiertoe is de term Ddipool in de SKM1 geïntroduceerd. Zonder deze term zou bijvoorbeeld achter de 
uiteinden van een scherm de geluidniveaus worden overschat.

Toepassingsbereik 

Door de mogelijkheid de bronlijn in de rekenmethoden 1 op te splitsen, knippen toe te staan, heeft de 
SKM1 methode een breder toepassingsgebied dan SRM1. Dit toepassingsbereik is nu zodanig dat 
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veronderstelt wordt dat voor de specifieke te karteren gebieden de niet-spectrale en spectrale 
methoden naast elkaar breed toepasbaar zijn.

DSKM 

Om diffractie- en afschermingseffecten van het geluid àchter de eerstelijnsbebouwing te bepalen is de 
verzamelterm DSKM in het leven geroepen. Zoals vermeld is de DSKM in feite hèt gezicht van de 
onderhavige methode. De naam voor deze term is bewust afwijkend gekozen van de voor de 
handliggende Dhuis omdat deze term qua opzet en in houd nieuw is en zeker niet verward moet 
worden met al bestaande termen die op een of andere manier de effecten van geluidverstrooiing 
achter gebouwen verdisconteren.
De term DSKM wordt in beide rekenmethode samengesteld uit de mate van afscherming en verstrooi-
ing middels de term Deerstelijn en de mate van reflectie en verstrooiing middels de term Dverstrooiing.
– de mate van afscherming wordt bepaald met als parameter de effectieve objecthoogte: voor SKM1 

is dit, per knip, een geluidscherm òf de eerstelijnsbebouwing, bij SKM2 is dit, per sector, altijd de 
eerstelijnsbebouwing, aangezien een geluidscherm al in de rekenmethode verdisconteerd is;

– de mate van verstrooiing tussen gebouwen wordt bepaald in het horizontale vlak en de mate van 
verstrooiing na afscherming in het verticale vlak;

– de waarde van DSKM is voor beide rekenmethoden begrensd op 20 dB(A).

Voor beide methode SKM1 en SKM2 is de invulling van DSKM zoveel mogelijk analoog uitgewerkt, 
maar het is desondanks onvermijdelijk voor beide methoden de term apart toe te lichten.

SKM1 

Tot aan de eerstelijns bebouwing wordt voor situaties zonder schermen het geluidniveau op 4 m 
hoogte volgens SRM1 bepaald, rekening houdend met de uitbreidingen ten gevolge van het mogen 
toepassen van knippen. Dan geldt natuurlijk DSKM = 0 dB.
De systematiek om binnen SKM1 het geluidniveau voor een gegeven waarneempunt op 4 m hoogte in 
een wijk (dus achter een scherm of eerstelijnsbebouwing) te bepalen is als volgt (zie ook figuur 1):
– Bepaal de eerstelijnsbebouwing per (deel)lijnbron
– Bepaal de porositeit p (ook wel: mate van openheid) van de eerstelijnsbebouwing
– Bepaal de gemiddelde nokhoogte znok van de bebouwing achter de eerstelijnsbebouwing
– Bereken het geluidniveau op 3m boven znok zonder invloed van de bebouwing
– Verminder dit resultaat met de waarde DSKM

In figuur 2 is samengevat hoe in SKM1 een geluidniveau in een wijk berekend dient te worden:
– Bepaal geluidniveau op de eerstelijnsbebouwing en op 3m boven znok in de wijk;
– Bepaal DSKM;
– Bij zowel een scherm als een eerstelijnsbebouwing geldt dat voor een bepaald punt in de wijk het 

object dat de grootste omweg oplevert beschouwd dient te worden.
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Figuur 1: Systematiek van de bepaling van DSKM in SKM1

Figuur 2: Samenvatting van berekening in SKM1
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SKM2 

Ook hier geldt natuurlijk dat tot de eerstelijns bebouwing het geluidniveau op 4 m hoogte volgens 
SRM2 wordt berekend, maar dan per sector en rekening houdend met aanwezige schermen nabij de 
bron met DSKM = 0 dB.

De systematiek om binnen SKM2 het geluidniveau voor een gegeven waarneempunt op 4 m hoogte in 
een wijk (dus achter of tussen de eerstelijnsbebouwing) te bepalen is als volgt (zie ook figuur 3):
– Bepaal per sector of er sprake is van afscherming
– Indien er geen sprake is van afscherming: bereken niveau op 4 m boven maaiveld en DSKM = 

Dverstrooiing, met de zelfde gegevens en formule als bij SKM1 met de zelfde waarde voor elke 
octaafband.

– Indien er wel sprake is van afscherming: bereken niveau op 3 m boven znok en DSKM = Deerstelijn, 
zoals gegeven voor SKM1 maar dan per octaafband met Cbron = fm,oct/10
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Figuur 3: Systematiek van de bepaling van DSKM in SKM2
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In figuur 4 is samengevat hoe in SKM2 een geluidniveau in een wijk per segment berekend dient te 
worden:

– Bepaal bij een scherm zonder achterliggende bebouwing het geluidniveau conform SRM2
– Bepaal bij een scherm met achterliggende ‘open’ bebouwing het geluidniveau in de wijk middels 

gebruikmaking van de term Dverstrooiing

– Bepaal bij alleen een afschermende eerstelijnsbebouwing de term Deerstelijn

– Reken bij een scherm met de geluidbron gedacht op de top van het scherm.

De gemiddelde vrije weglengte in de wijk Lv karakteriseert op de zelfde wijze als bij SKM1 de 
verstrooiing in de wijk waardoor de beschouwde sector loopt. Hiervoor kan voor een hele wijk de 
zelfde gemiddelde waarde worden aangehouden, maar desgewenst kan ook verfijnder worden 
gewerkt door deelwijken te beschouwen of grover door typerende getallen voor een bepaald soort 
wijk te hanteren.

Figuur 4: Samenvatting van berekening in SKM2
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