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1. INLEIDING 
 
Naar aanleiding van klachten vanuit de praktijk is besloten om de geluidbelasting van motorrijders bij de 
Politie systematisch en conform de toepasselijke normen in kaart te brengen. Dit onderzoek wordt in opdracht 
van de Politie Nederland uitgevoerd door Embedded Acoustics BV.  
 
Praktijkervaringen geven aanleiding om te veronderstellen dat de windschermen van de motorfietsen mogelijk 
een cruciale bijdrage leveren aan de totale geluidbelasting. Vooruitlopend op een meer omvangrijke onderzoek, 
dat in juni 2017 zal worden afgerond, is een eerste onderzoeksfase systematisch onderzocht wat de invloed van 
het windscherm is. Dit rapport geeft de bevindingen van deze eerste, primair op het windscherm gericht 
onderzoeksfase weer. 
 
De metingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke normen, waaronder NEN-EN-ISO-
9612 (2009) en NEN-EN-ISO-11904-1 (2002). De metingen zijn zodanig opgezet dat de gemeten 
geluidbelasting rechtstreeks kan worden getoetst aan de wettelijke randvoorwaarden, zoals vastgelegd in het 
Arbobesluit en Europese richtlijn 2003/10/EG. De doelstelling in deze fase is om kwantitatief inzicht te krijgen 
in de bijdrage van het windscherm in de totale blootstelling. 
 
Embedded Acoustics is een spin-off van TNO, waarin de activiteiten van de voormalige Spraak & Gehoor groep 
uit Soesterberg zijn ondergebracht. De specialisten van Embedded Acoustics hebben in opdracht van overheden 
en bedrijven wereldwijd vele adviesopdrachten uitgevoerd op het gebied van gehoorbescherming, 
geluidbelasting, akoestiek en spraakverstaanbaarheid. Inventarisaties van de geluidbelasting onder operationele 
omstandigheden zijn veelvuldig uitgevoerd voor alle denkbare omstandigheden, van vrachtwagenchauffeurs tot 
F16 vliegers, en van personeel in de industrie tot NH-90 helikopterpiloten. Dr Ir Sander van Wijngaarden en 
Dr Rob Drullman hebben deel uitgemaakt van internationale research- en normcommissies op het gebied van 
gehoorbescherming (NATO HFM-147 “Advanced Personal Hearing Protection Technology” en CEN TC-159 
“Hearing Protectors”).  
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2. METHODE EN APPARATUUR 

2.1. Achtergrond 
 
In deze onderzoeksfase gaat het om het effect van rijsnelheid en verschillende windschermen bij motoren 
(BMW 1200 RT) op de geluidsbelasting. Daarvoor zijn metingen uitgevoerd onder gecontroleerde 
omstandigheden waarbij de gemeten equivalente of gemiddelde A-gewogen geluidniveaus (LAeq) nabij het oor 
(voor de gehoorbeschermer) als functie van de meetconditie zijn vastgelegd.  

2.2. Meetmethode 
 
De standaard-werkwijze is om dosismeters of meetmicrofoons aan te brengen op een vaste positie nabij het 
hoofd, op schouderhoogte. Vanwege de rijwind en vanwege het feit dat een helm wordt gedragen is het 
noodzakelijk om de microfoon direct bij het oor te plaatsen, conform NEN-EN-ISO 9612 (H12.4): de 
zogenaamde MIRE methode (Microphone In Real Ear). Daarbij wordt een microfoontje met een oorbeugel aan 
het buitenoor bevestigd, zodanig dat de microfoon zich voor de gehoorgang van de participant bevindt.  

Figuur 1. MIRE microfoon geplaatst voor de gehoorgang 

De MIRE-methode werd conform ISO 11904-1 (2002) toegepast. Van de in deze norm genoemde varianten is 
de “Blocked ear canal” variant van toepassing. 
Tijdens de proeven droegen de participanten hun eigen gehoorbeschermers (otoplastieken). Omdat de 
microfoons zich voor deze barrière bevinden (niet in de gehoorgang achter het otoplastiek), is de 
daadwerkelijke belasting lager dan door de microfoon wordt geregistreerd. Dit wordt rekenkundig bepaald in 
fase 2 van dit onderzoek. 
 
De geluidmetingen werden uitgevoerd tijdens meetritten waarin de diverse onderzoekscondities aan bod 
kwamen. In deze fase werden de rijsnelheid, het type motor, de lichaamslengte van de motorrijder en het type 
winscherm systematisch gevarieerd. Daarbij werd gebruik gemaakt van gecalibreerde meet-recorders, die het 
signaal van de MIRE-microfoons digitaal en in hoge kwaliteit registreerden. Behalve geluidsopnamen werden 
ook de geografische positie en snelheid tijdens de rit voortdurend gelogd, met behulp van een GPS-logger. 
 
Aan het einde van elke meetrit werden de recorders en GPS-loggers uitgelezen. De GPS-gegevens werden 
gebruikt om de momentane rijsnelheid te kunnen koppelen aan de geluidsmetingen. 

2.3. Gebruikte meetmiddelen 
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Een volledig beschrijving van alle meetmiddelen en calibratiegegevens volgens NEN-EN-ISO 9612 is te vinden 
in Appendix A. Van belang voor deze paragraaf is de apparatuur die is gebruikt voor het registreren van de 
meetritten: 
• Digitale audiorecorders  
• MIRE-microfoon met batterijvoeding 
• GPS-datalogger met accu 

 
Deze middelen werden bij de motorrijders aangebracht op een manier dat de registraties correct konden 
worden gedaan en er geen hinder was tijdens de meetritten. Alle apparatuur werd opgeborgen in het standaard 
(gele) motorjack: audiorecorder in de binnenzak, GPS-logger in de borst-/heupzak, voeding voor de microfoon 
in de borstzak, MIRE-microfoon in het linkeroor na inbrengen van de otoplastiek.  
 

2.4. Onderzochte meetcondities en procedure 
 
De metingen werden op 8 en 10 mei 2017 uitgevoerd vanuit de locatie Politieacademie in Lelystad. Er waren 
twee motorrijders van verschillende lengte en vier combinaties van BMW 1200RT-motoren met windschermen. 
Een overzicht hiervan staat in Tabel I. 
 
Tabel I. Gegevens over rijders en combinaties van motor+windscherm.  

R1 Rijder 1, lengte 185 cm 
R2 Rijder 2, lengte 193 cm 
M1 Luchtgekoelde motor met standaard windscherm 
M2 Watergekoelde motor met comfortscherm 
M3 Luchtgekoelde motor met Wunderlich windscherm 
M4 Watergekoelde motor met Wunderlich windscherm 

 
De Wunderlich windschermen zijn verschillend voor de luchtgekoelde en watergekoelde motoren, evenals de 
standaard- resp. comfortschermen van BMW. Het gaat dus altijd om een specifieke combinatie van 
motor+scherm. De twee motoren waren steeds gelijk; de Wunderlich-schermen zijn voor de M3- en M4-
meetritten speciaal gemonteerd. 
 
Beide rijders reden met een BMW-helm type System 6. Er was bij de meetritten geen mobilofoon en de 
tweetoon werd niet gebruikt. Een overzicht van de verschillende meetcondities staat in Tabel II. 
 
Tabel II. Meetcondities voor de combinaties van rijder en motor+windscherm. 

Rijder Motor-windschermcombinatie 
 Motor+scherm M1 Motor+scherm M2 Motor+scherm M3 Motor+scherm M4 
R1 R1M1 R1M2 R1M3 R1M4 
R2 R2M1 R2M2 R2M3 R2M4 

 
Geluidmetingen en GPS-gegevens werden gesynchroniseerd op GPS-tijd. Voor elke conditie werd een meetrit 
twee maal uitgevoerd. In totaal waren er dus 8 x 2 = 16 meetritten.  
 
Voor een meetrit werd een parcours gereden in de regio Flevoland, op provinciale wegen en op snelweg A6. 
Daarbij werd met verschillende snelheden gereden: 80 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 200 km/u. Streven was 
om elke snelheid 5 minuten aan te houden (niet per se in oplopende volgorde), zolang de (verkeers)veiligheid 
dat toeliet. Op geen enkel moment hebben de rijders risico’s genomen; bij twijfel werd gas teruggenomen. 
 
Tijdens de verschillende meetsnelheden werd de helm gesloten gedragen: kinnebak en vizier naar beneden, 
ventilatie dicht. Door de rijders werd tijdens het rijden niet gesproken dan wel via de radio gecommuniceerd.  
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3. RESULTATEN 

3.1. Dataverwerking 
 
De GPS-data werden via software uitgelezen en hadden een tijdresolutie van 2 seconden. D.w.z. op basis van 
de GPS-locatie kon de verplaatsing en dus de snelheid iedere 2 seconden worden bepaald. Voor elke snelheid 
werd het bijbehorende geluidsniveau over 2 seconden berekend. 
De geluidniveaus hier gerapporteerd zijn geen gemeten breedbandige A-gewogen niveaus, maar berekend op 
basis van de gemeten A-gewogen octaafbandniveaus bij 125 t/m 8000 Hz. Dit komt overeen met de 
octaafbanden die worden gebruikt bij gehoorbescherming.  
 
De meetgegevens werden bepaald voor elk van de hiervoor genoemde meetcondities om uitspraken te kunnen 
doen over de verschillende effecten (snelheid, motor-windschem-combinatie, lengte rijder).  
 
De MIRE-meting conform ISO 11904-1 vraagt normaalgesproken om een correctie van het gemeten geluid in 
het oor (blocked ear) naar geluid op schouderhoogte bij open oor. Correctiemetingen vooraf met de gebruikte 
MIRE-microfoons gaven een verlaging van ca. 3 dB in het A-gewogen niveau te zien. De situatie waarin wij 
hebben gemeten is echter anders, omdat er vanwege de helm geen sprake is van een open oor. Zeker met het 
oog op radiocommunicatie die direct uit de helm op het oor wordt weergegeven – dit nader te meten in fase 2 
van het onderzoek – is besloten de octaafbandcorrecties niet toe te passen omdat dit in later stadium een reëler 
beeld geeft van de werkelijke geluidbelasting wanneer er ook via de radio wordt gecommuniceerd.  
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3.2. Meetresultaten 
 
Alle meetcondities zijn 2 keer uitgevoerd om zoveel mogelijk data te verzamelen. Uit de analyse van de data van 
de 1e en 2e meetrit per conditie bleek dat hiertussen geen significant verschil was. Daarom zijn de data van 
beide ritten per conditie samengenomen in de verdere verwerking.  
 
Snelheid en geluidniveau 
Fig 2. illustreert met een voorbeeld de relatie tussen rijsnelheid en A-gewogen geluidsniveau over een ritduur 
van ca. 75 minuten. De contouren volgen elkaar goed en we zien dat een hogere snelheid leidt tot een hoger 
geluidsniveau. Het illustreert ook dat er momenten zijn (aan begin en eind bijvoorbeeld) waar bij lage snelheid 
/stilstand geluid wordt geregistreerd. Dit gaat dan voornamelijk om spraakcommunicatie. 

 
Fig.  2. Ruwe meetgegevens van rijsnelheid en A-gewogen geluidsniveau, opgelijnd in de tijd. De zwarte 
gemarkeerde datapunten geven als voorbeeld het bereik van A-gewogen geluidniveaus behorende bij een 
snelheidstraject rond de 120 km/h. 
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De relatie tussen rijsnelheid en geluidsniveau wordt verder duidelijk in Fig. 3. Gemiddeld over alle meetritten 
staat dit met de donkerblauwe lijn weergegeven. De snelheden zijn in klassen ingedeeld als volgt: 70-90 km/u 
à klasse 80 km/u; 90-110 km/u à klasse 100 km/u, etc. tot 190-210 km/u à klasse 200 km/u. Per 
snelheidsklasse is de werkelijk gereden gemiddelde snelheid bepaald. Zo blijkt een gemiddelde snelheid van 
200 km/h niet onder alle omstandigheden haalbaar. Fig. 3 illustreert de relatie tussen snelheid en geluidsniveau 
over alle meetritten, zonder onderscheid tussen de verschillende motoren+windschermen.  

 
Fig.3. A-gewogen geluidsniveau (LAeq) als functie van de gemiddelde rijsnelheid over alle meetcondities. 
Gemiddelde waarden en maxima rekening houdend met de meetonzekerheid (zie tekst). 
 
Hoewel de klasse voor de hoogste snelheden (180 en 200 km/u) minder datapunten bevatten – omdat men 
minder lang zo snel heeft kunnen rijden –  konden wel betrouwbare geluidniveaus worden bepaald. Hoge 
geluidsniveaus zijn voornamelijk het gevolg van windgeruis bij de hoogste snelheden en in mindere mate ook 
motorgeluid.  
 
In Fig. 3 is ook de meetonzekerheid weergegeven volgens NEN-EN-ISO 9612 (zie Appendix A), die uitkomt 
op 3 dB. Dat betekent dat 95% van de waarden onder de meetwaarde + 3 dB(A) valt. In de figuur is dat de 
bovenkant van het gearceerde deel boven de blauwe lijn. 
 
Effect van motor+windscherm 
 
Belangrijk in dit onderzoek is de vraag of er een effect is van het gebruik van de verschillende motoren en 
windschermen, de M1 t/m M4 uit Tabel II. In Fig. 4 staan 4 lijnen voor elk van de motor-windscherm-
combinaties (met weer +3 dB om de 95%-grens aan te geven). De meetcondities zijn gemiddeld over beide 
rijders. 
 
In alle gevallen is een stijging te zien van het geluidsniveau bij toenemende rijsnelheid. Duidelijk is ook dat er 
verschil is tussen de verschillende motor-windschermcombinaties. De luchtgekoelde 1200 RT met 
standaardscherm (M1, blauw) geeft de hoogste geluidniveaus, gevolgd door  de watergekoelde motor met 
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comfortscherm (M2, rood). Bij M1 geldt voor 95% van de gevallen dat het niveau varieert van 92 dB(A) bij 80 
km/u tot 108 dB(A) bij 200 km/u (bovenkant blauwe arcering). 
 

 
Fig. 4. A-gewogen geluidsniveau (LAeq) en 95 % grens als functie van de rijsnelheid afzonderlijk voor de vier 
combinaties van motor+windscherm.  
 
Het gebruik van de Wunderlich-schermen (M3,  zwart en M4, groen) levert een duidelijke verlaging van de 
geluidniveaus op. Vergelijking van de luchtgekoelde combinaties M1 met M3 geeft een verlaging van ca. 6 
dB(A) over het hele snelheidsbereik. Bij vergelijking van de watergekoelde combinaties M2 met M4 wordt het 
verschil meer afhankelijk van de snelheid: oplopend van 3-6 dB(A) van 80–120 km/u en afnemend tot 1-2 
dB(A) bij 160–200 km/u.  
 
Al met al is het effect van een Wunderlich-scherm het grootst bij de luchtgekoelde motor. De geluidniveaus 
blijven in 95% van de gevallen onder 86 dB(A) bij 80 km/u tot 103 dB(A) bij 200 km/u.  
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Effect lengte rijder 
Gemiddeld over alle meetcondities wordt er een verschil gevonden van 2-4 dB(A) in geluidsniveaus tussen de 
beide rijders. De langere rijder (R2, 193 cm vs. R1, 185 cm) is hierbij in het voordeel. Dit is niet wat men direct 
zou verwachten: langere rijders zouden meer wind vangen, want ze zijn minder afgedekt door het windscherm. 
Mogelijk heeft het te maken met de rijhouding, waarbij de langere rijder zich toch wat meer achter het 
windscherm positioneert om minder windgeruis op te vangen. Of het zou kunnen liggen aan de passing van de 
helmen. Het verschil tussen R1 en R2 is terug te vinden in alle onderzochte motor-windschermcombinaties  
 
 
 
 



Embedded Acoustics rapport EA-R-2017-277-1 
  
 
 

12 

4. CONCLUSIES 
 
Uit de voorlopige meetresultaten, op basis van metingen met 2 BMW 1200RT motoren, 2 rijders en 4 
windschermen, trekken wij de volgende conclusies: 
 
• Het geluidsniveau neemt duidelijk toe bij hoge rijsnelheden. Dit geldt voor gecontroleerde situaties, zonder 

communicatie (mobilofoon) met als belangrijkste bron windgeruis. 
• Er is een duidelijk effect van het gebruik van de verschillende motoren en windschermen. De luchtgekoelde 

motor met BMW-standaardscherm levert de hoogste geluidniveaus, gevolgd door de watergekoelde motor 
met BMW-comfortscherm. Gebruik van de Wunderlich-schermen kan een verlaging tot 6 dB opleveren, 
afhankelijk van de motor en de rijsnelheid. Een reductie van het lawaainiveau aan het oor van 6 dB betekent 
dat het akoestisch vermogen tot een kwart wordt verlaagd en men tot 4 keer langer in deze lawaaiconditie 
mag verblijven. 

• Ten aanzien van de invloed van de lengte van de rijder zijn geen scherpe conclusies te trekken. We vonden 
een verschil in geluidsniveaus tussen de twee rijders, waarbij het niveau voor de langere rijder gemiddeld 
iets lager was. Mogelijk is echter ook de houding en passing van de helm van invloed geweest. 

 
De metingen in deze onderzoeksfase zijn uitgevoerd met twee motorrijders. Het effect van lagere 
geluidsbelasting bij gebruik van de Wunderlich-schermen is consistent aanwezig bij alle rijsnelheden. Dat was 
ook de beleving van de rijders na debriefing. Vanwege de omvang van het effect durven we met een hoge mate 
van vertrouwen te concluderen dat dit effect ook zal gelden voor een bredere populatie motorrijders op de 1200 
RT motoren. 
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APPENDIX A. Rapportage conform ISO-9612 
 
Onderstaande informatie bevat alle gegevens zoals omschreven in H15 van NEN-EN-ISO 9612 (2009), meet 
verwijzing naar de hoofdstukken in onderhavig rapport. 
 
Algemene informatie 
Gegevens klant: zie voorblad rapport 
Gegevens proefpersonen: Rijders R1 en R2, zie H2; verder anoniem. 
Uitvoerders metingen: Embedded Acoustics BV, zie voorblad. 
Doelstelling: Bepaling geluidbelasting motoragenten bij verschillende windschermen, zie H2. 
Referentie: NEN-EN-ISO 9612 volgens taakgebaseerde meetmethode, zie H2. 
 
Werkanalyse 
Taak: motorrijden bij verschillende snelheden 
Geluidsbelasting: onderzoek naar afhankelijkheid van rijsnelheid, windscherm en lengte rijder. 
Onderzoeksdata: 4 tot 19 mei 2017 – incl. voorbereidingen, analyse en (concept)rapportage. 
Meetmethode en -procedure: Zie H2. 
 
Meetinstrumenten 
Voor de registraties tijdens de meetrit werd de volgende apparatuur gebruikt 
• TASCAM DR-05 digitale recorders. Geluidmetingen in PCM mono, 48 kHz sampling, 16 bits resolutie.  
• MIRE-microfoons met batterijvoeding (zelfbouw, ontwerp TNO Soesterberg). 
• GiSTEQ Tripbook TB-100 USB GPS-logger. Uitlezen GPS-data met programma GisTEQ Tripbook 1.6 

onder Windows. 
• Synchronisatie op GPS-tijd via iPhone app GPS Time Converter 1.3.0. 
• Verwerking/controle van geluidsmetingen met programma Audacity 2.1.3 onder Windows. 
• Analyse en verwerking van relatie tussen GPS-data en geluidsmetingen en berekening van A-gewogen 

geluidsniveaus met Matlab 6.5 onder Windows. Totale A-gewogen geluidsniveaus zijn bepaald op basis van 
A-geowgen octaafbandniveaus in de banden 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 en 8000 Hz. Zie ook H3.   

 
Voor calibratie van de recorders en microfoons en voor interne controles zijn onderstaande meetmiddelen 
gebruikt. Deze middelen zijn aantoonbaar en onder accreditatie gecalibreerd naar herleidbare bronnen. 
• Geluiddrukniveaumeter en spectrale analyzer type Brüel & Kjær 2250. 
• Meetmicrofoon 1/2” type Brüel & Kjær 4189. 
 
Voorafgaand en na afloop van de metingen zijn meetmicrofoon, voeding, audiorecorder gecalibreerd  o.b.v. een 
geverifieerde 1000 Hz toon van 94 dB SPL. Controlemetingen zijn uitgevoerd bij TNO in Soesterberg. Het 
correct functioneren van de GPS-logger is daarbij eveneens gecontroleerd. 
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Metingen 
Proefpersonen: R1 en R2, zie hierboven. 
Meetdata: 8 en 10 mei 2017, zie H2. 
Meetlocatie: regio Flevoland (uitvalsbasis Politieacademie Lelystad). 
Meetinstrumenten: zie hierboven, zie H2. 
Meetprocedure: Zie H2. 
Lawaaibronnen: (voornamelijk) windgeruis tijdens meetritten. 
Meetomstandigheden: buiten, openbare weg; halfbewolkt/helder weer, 9-12 °C. 
Meetmicrofoon: MIRE-microfoon in linkeroor, zie H2. 
Aantal metingen: 8 meetcondities, 2 x gemeten; zie H2. 
Meetduur: per conditie ca. 60-75 minuten voor een meetrit (bruto meettijd). 
Meetresultaten: Geluidniveaus bepaald volgens NEN-EN-ISO 9612 taakgebaseerde methode, zie H3. 
 
Meetonzekerheid: Conform NEN-EN-ISO 9612 Annex C, paragraaf C.2: 
• Standaard onzekerheid (standard error) bepaald op basis van vele honderden geluidssamples per 

snelheidsklasse met een duur van 2 sec. Standard error < 0,1 dB. 
• Voor geluidmeetketen (microfoon, audiorecorder, berekening A-gewogen niveaus): class 2 meetonzekerheid 

= 1,5 dB. 
• Meetonzekerheid positie MIRE-microfoon = 1,0 dB 
• Totale meetonzekerheid (expanded uncertainty) U = 1,65 * √(0,12 + 1,52 + 1,02) = 3 dB. Voor elke 

meetwaarde X geeft X + 3 dB de limiet waaronder 95% van de meetwaarden vallen. 
 


