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SAMENVATTING 
 
Achtergrond. In dit onderzoek is de geluidbelasting bepaald die motorrijders bij de Politie ondervinden tijdens 
hun reguliere werkzaamheden. Daarvoor zijn metingen uitgevoerd volgens toepasselijke normen (NEN-EN-
ISO-9612 en NEN-EN-ISO-11904-1) en is de dagdosis voor een achturige werkdag bepaald en getoetst aan de 
eisen van het Arbobesluit 2017. Naast de bepaling van de dagdosis is onderzocht welke factoren in belangrijke 
mate bijdragen aan de totale geluidbelasting. 

 

Methode. Bij 18 motorrijders en verschillende BMW-motoren zijn door middel van speciale oormicrofoons en 
audiorecorders de geluidniveaus onder de helm tijdens motorritten geregistreerd. Met een GPS-logger werden 
de gereden snelheid bepaald. De registraties zijn gemaakt in verschillende regio’s binnen Nederland. Op basis 
van de verzamelde gegevens zijn profielen berekend van geluidniveaus bij snelheden van 0 – 200 km/u en is 
bepaald wat de bijdrage is van de belangrijkste factoren.  

Bij 2 motorrijders is afzonderlijk gemeten wat het effect op de geluidniveaus is van verschillende helmstanden 
(open, halfopen, gesloten) en van het gebruik van de tweetoon. 

 

Resultaten. Motor-/windlawaai en spraakcommunicatie zijn de belangrijkste factoren voor de geluidbelasting. 
Een hogere rijsnelheid leidt in het algemeen tot hogere geluidniveaus, maar de invloed van 
spraakcommunicatie via portofoon en mobilofoon is duidelijk het grootst. Zonder gehoorbescherming 
overschrijdt de geluidbelasting ruimschoots de door het Arbobesluit gestelde grens van 85 dB(A). Het 
aanbieden en gebruik van gehoorbescherming is daarom verplicht, evenals het opstellen van een actieplan om 
de blootstelling te beheersen. Bij correct gebruik van de gangbare gehoorbeschermingsmiddelen blijft de 
geluidbelasting achter de gehoorbescherming onder 87 dB(A); daarmee zijn de gehoorbeschermers voldoende 
effectief naar de maatstaven van het Arbobesluit. De invloed van de helmstand op de totale geluidbelasting is 
beperkt tot ca. 2 dB (gesloten helm  geeft de laagste geluidbelasting). Het geluid van de tweetoon draagt bij tot 
rijsnelheden van ca. 120 km/u. Daarboven zijn motor- en windlawaai evenzeer bepalend, maar de 
spraakcommunicatie overstijgt de tweetoon zelfs bij lagere snelheden. De invloed van het type helm en 
motorfiets op de dagdosis is niet statistisch aantoonbaar (significant), met uitzondering van de F700 motor (die 
leidt tot een significant lagere dagdosis dan de andere typen). 

 

Conclusies en aanbevelingen. Gezien het overschrijven van de grenswaarde van 85 dB(A) (zonder 
gehoorbescherming) is een actieplan vereist. Het toepassen van gehoorbescherming is in de praktijk 
onvermijdelijk, ook als andere maatregelen worden getroffen. De momenteel gangbare 
gehoorbeschermingsmiddelen brengen de dagdosis achter de gehoorbescherming terug tot waarden die voldoen 
aan de grenzen van het Arbobesluit. Niettemin is er aanleiding om de mogelijkheden te onderzoeken om de 
geluidbelasting te verlagen. Daarbij is het allereerst zinvol om te beschouwen op welke manier de bijdrage van 
spraakcommunicatie kan worden teruggedrongen. Hierbij valt te denken aan het verbeteren van de 
spraaktransmissiekwaliteit van de gebruikte communicatiemiddelen, waardoor dezelfde verstaanbaarheid wordt 
bereikt bij een lagere volume-instelling.  
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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.  
 
In een eerder deelonderzoek (fase 1) is gekeken naar de het effect van verschillende windschermen op de 
bijdrage aan de geluidbelasting (Rapport EA-R-2017-277-1). Uit dat onderzoek bleek dat gebruik van 
alternatieve windschermen op BMW 1200RT motoren tot 6 dB lager motor-/windlawaai kan leiden, 
afhankelijk van de rijsnelheid. In fase 1 is niet gekeken naar de dagdosis en de bijdrage van verschillende 
geluidsbronnen. 
 
Dat is wel gebeurd in het huidige deelonderzoek (fase 2) waarover hier wordt gerapporteerd. Daarvoor is de 
geluidbelasting bij 18 motorrijders systematisch geregistreerd. Dit gebeurde op reguliere werkdagen van de 
betreffende motoragenten in verschillende regio’s binnen Nederland. Binnen de dagindeling van de betreffende 
agenten is de geluidbelasting geanalyseerd onder invloed van (o.a.) rijsnelheid, communicatie en het voeren van 
de tweetoon. Daarnaast is afzonderlijk bij 2 motoragenten specifiek gekeken naar het effect van verschillende 
helmen en helmstanden (open, halfopen, gesloten) op de geluidbelasting.  
 
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.  
 
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”). 
 
  



Embedded Acoustics rapport EA-R-2017-277-2    
  
 
 

6 

2. METHODE EN APPARATUUR 

2.1. Achtergrond 
 
De primaire maat voor het bepalen van geluidbelasting, zoals gedefinieerd in het Arbobesluit 
(Arbeidsomstandighedenbesluit, 2017) en de daarin geciteerde norm NEN-EN-ISO-9612, is het equivalent-
continue A-gewogen geluiddrukniveau tijdens een achturige werkdag. Deze maat wordt aangeduid als 
L_EX,8h,  hetgeen een specifieke variant is van de in het algemeen als LAeq aangeduide meetwaarde.  
Werkgever en werknemers hebben verplichtingen uit hoofde van het Arbobesluit die erop gericht zijn de 
geluibelasting te beperken indien zeker grenzen worden overschreden. In Nederland vaardigt de Inspectie 
SZW richtlijnen uit die aangeven hoe te handelen bij overschrijding van de grenswaarden. Wanneer de 
dagdosis hoger is dan 80 dB(A) dienen werkgevers beschermingsmiddelen te beschikking te stellen, en boven 85 
dB(A) zijn werknemers verplicht deze te gebruiken. Daarnaast dienen werkgevers bij waarden hoger dan 85 
dB(A) aanvullende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld in de sfeer van voorlichting en periodieke gehoortesten. 
Een plan van aanpak gericht op het terugdringen van de geluidbelasting is dan verplicht. Gehoorbeschermende 
middelen zijn alleen toegelaten als andere maatregelen ontoereikend zijn. 
 
In het geval van motorrijders is het toepassen van gehoorbeschermers in de praktijk onvermijdelijk; bij de 
Politie worden gehoorbeschermingsmiddelen op dit moment al aangeboden aan alle motorrijders. Alle 
motorrijders die aan dit onderzoek hebben meegewerkt gebruiken gehoorbeschermers (otoplastieken) tijdens 
hun werkzaamheden. Wanneer gehoorbeschermers gebruikt worden geldt uit hoofde van het Arbobesluit een 
aanvullende eis ten aanzien van de dagdosis, die voor dit onderzoek van centraal belang is: de dagdosis mag 
dan in elk geval niet hoger zijn dan 87 dB(A), bepaald achter de eventuele gehoorbeschermer. Als het 
onmogelijk is om te voldoen aan het maximum van 87 dB(A), dan moet de blootstellingsduur worden beperkt. 
 
Voor de dagdosis achter de gehoorbeschermer wordt als streefwaarde veelal 80 dB(A) aangehouden, zijnde de 
grens waarbij het risico op gehoorschade vrijwel universeel als aanvaardbaar wordt gezien.  
 
In sommige gevallen is L_EX,8h  rechtstreeks meetbaar met een zogenaamde lawaaidosismeter, die dan 
gedurende een complete en representatieve werkdag gedragen moet worden. In het geval van motorrijders is 
gebruik van een dosismeter praktisch niet uitvoerbaar, maar wordt er met een speciale oormicrofoon gewerkt 
(zie hieronder). Voor het vaststellen van de dagdosis wordt de zogenaamde strategie van metingen over hele 
werkdagen gevolgd, zoals omschreven in NEN-EN-ISO-9612. Daarnaast wordt volgens diezelfde norm ook de 
taakgebaseerde strategie gebruikt, om effecten van activiteiten als rijden met verschillende snelheden, 
communiceren en gebruik van de tweetoon te kunnen bepalen. 
 
Het Arbobesluit stelt ook maximumeisen ten aanzien de piekgeluiddruk. Deze eisen zijn primair van 
toepassing op impulsachtige geluiden, zoals hamerslagen en vuurwapengeluid. In de situatie van motorrijders 
is uiterst onwaarschijnlijk dat de piekgeluiddruk de beperkende factor is; voordat de geluidspieken de norm 
naderen zijn de eisen ten aanzien L_EX,8h allang overschreden. Voor de volledigheid wordt deze hypothese 
getoetst. 

2.2. Gebruikte meetmiddelen 
 
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 tijdens testritten bij de motorrijders aangebracht op een zodanige 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.  
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2.3. Meetmethode 
 
MIRE-methode 
Het doel is om de geluidbelasting (het A-gewogen geluiddrukniveau bij het oor) te bepalen. 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 
een alternatieve procedure toe te passen, 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 
in principe de “Blocked ear canal” variant van toepassing. De procedure conform ISO 11904-1 vraagt dan 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 is besloten de octaafbandcorrecties niet toe te passen omdat dit een reëler beeld geeft van de 
werkelijke geluidbelasting. 
 
Gehoorbescherming – Otoplastieken 
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. 
 
Het effect van het otoplastiek kan echter rekenkundig worden verdisconteerd in de meetgegevens. Hiertoe 
worden zogenaamde APV-waarden (Assumed Protection Values), die de demping per octaafband weergeven, 
afgetrokken van het octaafbandspectrum van het opgenomen geluid, waarna het A-gewogen geluiddrukniveau 
wordt berekend.  
 
Fabrikanten bieden meerdere typen filters aan, waarmee de geluidverzwakking van het otoplastiek bepaald 
wordt. Door de keuze van het filtertype wordt bepaald hoeveel het omgevingsgeluid wordt gedempt. In dit 
rapport worden geluidsbelastingen berekend voor de filters van fabrikant Variphone (voorheen Alpine 
Industrial), omdat deze otoplastieken door motoragenten het meest gebruikt worden. Van andere fabrikanten 
zijn vergelijkbare producten verkrijgbaar. In Tabel I worden de APV-waarden conform de opgave van de 
fabrikant weergegeven. 
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Tabel I.  Gehanteerde dempingswaarden (Assumed Protection Values) in dB per octaafband voor de filters van 
Variphone/Alpine, conform opgave van de fabrikant. 

Filter 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 
F4 (geel) 0,0 0,0 8,2 14,5 25,7 27,8 26,3 
F6 (blauw) 2,1 5,3 11,5 17,7 27,0 29,6 26,4 
F7 (groen) 8,9 11,2 15,8 21,9 26,9 27,6 31,8 
F8 (rood) 12,8 14,7 18,1 20,5 29,3 31,8 32,5 
F10 (wit) 18,1 18,8 20,1 20,5 29,6 33,3 31,3 
 
 
Geluidmetingen 
De geluidmetingen werden uitgevoerd tijdens een reguliere werkdag van 18 motoragenten in verschillende 
regio’s. In paragraaf 2.4 staan de verschillende meetcondities nader beschreven. 
Er werd gebruik gemaakt van gecalibreerde audiorecorders, die het signaal van de MIRE-microfoons digitaal en 
in hoge kwaliteit registreerden. 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- en windgeluid, spraakcommunicatie, etc.). 
 
Behalve geluidsopnamen werden ook de geografische positie en snelheid tijdens de rit voortdurend gelogd, met 
behulp van de in paragraaf 2.2 genoemde GPS-logger. Aan het einde van elke meetrit werden de recorders en 
GPS-loggers uitgelezen. De GPS-gegevens werden gebruikt om uit de opnamen representatieve audio-clips te 
selecteren, waarvan de  LAeq met meetsoftware werd bepaald. 
 
 
Annotatie en verwerking van geluidopnamen 
Voor alle motorrijders gezamenlijk is ruim 120 uur aan geluidsopnames verzameld, bij verschillende 
rijsnelheden, zowel met als zonder communicatie, en voor diverse typen motoren en helmen. Deze opnamen 
vormen een representatieve dwarsdoorsnede over de regio’s en typen materieel heen. Door gemiddeldes over de 
dataset als geheel te berekenen, kunnen representatieve uitspraken over de gemiddelde geluidbelasting worden 
gedaan. De wens is om daarnaast een stap verder te gaan, en de invloed op specifieke factoren (zoals de 
rijsnelheid) te bepalen. 
 
De rijsnelheid is bepaald op basis van de GPS-data, met 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.  
 
Om de grote hoeveelheid data accuraat en doelmatig te kunnen verwerken is de volgende procedure gevolgd: 
 
• Alle opnamen zijn handmatig gecontroleerd, teneinde artefacten te kunnen uitsluiten 
• Vervolgens is een dwarsdoorsnede van de opnamen handmatig geannoteerd. Bij deze annotatie zijn 

fragmenten geselecteerd waarbij de rijsnelheid bij benadering constant was, teneinde de invloed van 
rijsnelheid op de geluidbelasting te kunnen bepalen. Ook zijn fragmenten met en zonder 
spraakcommunicatie geselecteerd. De handmatige annotatie is zeer arbeidsintensief en daarom niet voor de 
hele dataset uitvoerbaar.  

• Daarnaast is een automatische annotatie van de gehele dataset uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van 
een computer-algoritme om de aanwezigheid van spraakcommunicatie te detecteren.  

• De resultaten op basis van de handmatige annotatie zijn gebruikt om de automatische annotatie te 
valideren. Daaruit bleek dat de geluidniveaus volgens beide methoden zeer goed overeenkwamen 
(gemiddelde verschil maximaal 1 dB bij spraakcommunicatie).	
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2.4. Onderzochte meetcondities en procedure 
 
Metingen reguliere werkdagen 
De metingen werden uitgevoerd op de openbare weg in de 2e helft van mei en begin juni 2017 in verschillende 
regio’s binnen Nederland. Daarbij werd gestreefd naar een evenwichtige verdeling van stad, ringweg, 
provinciale weg en snelweg. Er werd gebruik gemaakt van verschillende BMW-motoren (met de bijbehorende 
standaardwindschermen van BMW) met in totaal 18 rijders. Een overzicht van alle relevante gegevens is te 
vinden in Tabel IIa.  
 
Tabel IIa. Gegevens over rijders, motoren en helmen in de 18 meetritten en over de verschillende regio’s. Motorrijders 
zijn afgekort als R1D1 = rijder 1 dag 1; R2D1 = rijder 2 dag1, etc. 

Rijder, lengte Regio (basis) Motor (BMW) Helm 
R1D1, 186 cm Driebergen K1600 Nolan N104 
R2D1, 195 cm Driebergen K1600 BMW System 6 
R1D2, 192 cm Driebergen K1600 BMW System 6 
R2D2, 180 cm Driebergen K1600 BMW System 6 
R1D3, 185 cm Groningen, Schweitzerlaan 1200RT luchtgekoeld BMW System 6 
R2D3, 183 cm Groningen, Schweitzerlaan 1200RT watergekoeld BMW System 6 
R1D4,  194 cm Groningen, Schweitzerlaan 1200RT luchtgekoeld BMW System 6 
R2D4, 190 cm Groningen, Schweitzerlaan 1200RT watergekoeld Nolan N104 
R1D5, 190 cm Groningen, Schweitzerlaan 1200RT luchtgekoeld BMW System 6 
R2D5, 182 cm Groningen, Schweitzerlaan 1200RT watergekoeld Nolan N104 
R1D6, 200 cm Rotterdam, Veilingweg 1200RT watergekoeld BMW System 6 
R2D6, 196 cm Rotterdam, Veilingweg 1200RT luchtgekoeld BMW System 6 
R1D7, 188 cm Rotterdam, Zuidplein F700 BMW System 6 
R2D7, 196 cm Rotterdam, Zuidplein F700 BMW System 6 
R1D8, 188 cm Rotterdam, Zuidplein F700 BMW System 6 
R2D8, 189 cm Rotterdam, Zuidplein F700 BMW System 6 
R1D9, 186 cm Rotterdam, Veilingweg K1600 BMW System 6 
R2D9, 186 cm Rotterdam, Veilingweg 1200RT watergekoeld BMW System 6 
 
Voor een meetrit werd een reguliere werkdag van een motoragent geregistreerd, inclusief pauzes. In sommige 
gevallen deed de rijder de MIRE-microfoon uit het oor en koppelde de microfoon dan los (dus was er geen 
geluidsregistratie), soms liet hij het geheel zitten. In alle gevallen ging het in die momenten om lage 
geluidniveaus die geen invloed hadden op de uiteindelijk totale blootstelling van die dag. Het niet meetellen 
van dergelijke momenten is conform NEN-EN-ISO 9612. Tijdens alle meetritten was het droog weer, 
afwisselend helder of (licht) bewolkt.  
 
Er werd naar gestreefd om zoveel mogelijk met verschillende snelheden te rijden: 80 – 100 – 120 – 140 – 160 – 
180 – 200 km/u voor de K1600 en 1200 RT motoren en 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 140 – 160 km/u voor de F700 
motoren. Daarbij is geprobeerd 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. 
 
Geluidmetingen en GPS-gegevens werden gesynchroniseerd op GPS-tijd zodat rijsnelheid en geluidsniveau in 
de analyse direct aan elkaar gekoppeld konden worden.  
 
Metingen helmstanden 
Naast de 18 bovengenoemde meetritten is nog specifiek onderzocht wat het effect is van verschillende standen 
van de helm. Daarvoor zijn geluidmetingen gedaan bij twee motorrijder met in verschillende meetcondities. 
Deze metingen zijn uitgevoerd vanuit de locatie Politieacademie in Lelystad. Een overzicht van de 
meetgegevens staat in Tabel IIb.  
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Tabel IIb. Gegevens over rijders, motoren en helmstanden. In alle gevallen stond de ventilatie op de helmschaal 
(bovenop de helm) dicht. 

R1 Rijder 1, lengte 197 cm 
R2 Rijder 2, lengte 173 cm 
M1 1200RT luchtgekoeld 
M2 1200RT watergekoeld 
H1 Helm open: vizier + kinnebak omhoog 
H2 Helm half gesloten: kinnebak omlaag, vizier omhoog 
H3 Helm gesloten: ventilatie kinnebak open 
H4 Helm gesloten: ventilatie kinnebak dicht 

 
Er werden twee helmen gebruikt: BMW System 6 en Nolan N104. Motoren en helmen werden in de 
verschillende meetritten afgewisseld. Er was bij de meetritten geen mobilofoon en de tweetoon werd niet 
gebruikt. Een overzicht van de verschillende meetcondities staat in Tabel IIc. 
 
Tabel IIc. Meetcondities voor de combinaties van rijders, motoren en helmen. 

Rijder Motor-helmcombinatie 
 Motor M1 Motor M2 Motor M1 Motor M2 
R1 R1M1 BMW R1M2 BMW R1M1 Nolan R1M2 Nolan 
R2 R2M1 Nolan R2M2 Nolan R2M1 BMW R2M2 BMW 
 
In totaal waren er dus 8 meetritten. Voor een meetrit werd een parcours gereden in de regio Flevoland, op 
provinciale wegen en op snelweg A6. Daarbij werd gemeten bij rijsnelheden van  80, 120, 160 en 200  km/u en 
per snelheid elk van de 4 helmstanden.  Streven was om elke combinatie van snelheid en helmstand 1-2 
minuten aan te houden, zolang de (verkeers-)veiligheid dat toeliet. Ook hier gold weer dat de rijders geen enkel 
risico hebben genomen; bij twijfel werd gas teruggenomen. 
 
Metingen tweetoon 
Tijdens de meetritten die op reguliere werkdagen zijn uitgevoerd werd op sommige momenten de tweetoon 
gevoerd. Het geluidniveau ten gevolge van de tweetoon telt in die gevallen op bij de blootstelling die sowieso 
aanwezig is, gegeven de rijsnelheden en het gebruik van communicatiemiddelen. Er is onvoldoende data 
beschikbaar om het effect van de tweetoon uit de registraties van de reguliere meetritten te isoleren. Daarom 
zijn afzonderlijke metingen verricht bij stapvoets rijden, met en zonder tweetoon en bij verschillende 
helmstanden (zie hierboven). Deze metingen zijn uitgevoerd op het circuit van de Politieacademie in Lelystad 
met dezelfde twee rijders, motoren, helmen en meetcondities als in Tabel IIc hierboven. Met de resultaten van 
die metingen is de invloed van de tweetoon op de totale belasting afzonderlijk te herleiden. 
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3. RESULTATEN 

3.1. Dagdosis per meetrit 
 
Uitgaande van het gegeven dat de 18 meetritten zoveel mogelijk zijn uitgevoerd volgens de reguliere werkwijze, 
is de gemiddelde L_EX,8h per rit representatief voor de geluidbelasting in de praktijk.  
 
In Tabel III wordt de waarde L_EX,8h (de gemeten geluidbelasting teruggerekend naar een achturige werkdag 
volgens NEN-EN-ISO 9612) weergegeven voor elke individuele meetrit (9 meetdagen, 2 motorrijders per dag). 
Daarbij wordt rekening gehouden met de drie meest gangbare otoplastiek-filters (Alpine/Variphone F7 (groen), 
F8 (rood)en F10 (wit)); tevens wordt de dagdosis zonder gehoorbescherming gegeven. 
 
Tabel III. LEX,8h (dB) bepaald op basis van 18 individuele meetritten, zonder gehoorbescherming en bij gebruik van 
drie verschillende otoplastiekfilters. 
 

Filter  Geen  F07 F08 F10 
dag1 Rijder1 96,6 78,4 76,5 75,0 

 Rijder2 94,4 78,0 75,0 72,0 
dag2 Rijder1 98,2 81,1 78,3 75,6 

 Rijder2 95,4 78,7 76,1 73,6 
dag3 Rijder1 89,5 74,4 71,4 68,3 

 Rijder2 97,2 77,8 74,8 72,2 
dag4 Rijder1 103,9 86,8 83,9 81,0 

 Rijder2 99,5 79,0 77,4 76,2 
dag5 Rijder1 93,8 77,5 74,6 71,8 

 Rijder2 97,0 79,8 77,2 75,0 
dag6 Rijder1 97,0 80,5 77,7 75,1 

 Rijder2 101,0 79,9 77,3 75,3 
dag7 Rijder1 91,9 78,9 75,7 72,1 

 Rijder2 82,9 69,8 66,6 63,1 
dag8 Rijder1 96,4 80,7 77,9 75,1 

 Rijder2 92,7 80,6 77,2 73,3 
dag9 Rijder1 99,8 79,5 76,9 74,8 

 Rijder2 93,2 75,3 73,1 71,2 
 
Bovenstaande waarden zijn rechtstreeks te toetsen aan grenswaarden zoals gesteld uit hoofde van het 
Arbobesluit. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de inherente meetonnauwkeurigheid van de 
gehanteerde meetmethode, die is bepaald op 3 dB (zie Appendix A). Bij het toetsen aan grenswaarden moet een 
marge van 3 dB worden aangehouden om met 95% betrouwbaarheid te kunnen concluderen dat aan de 
grenswaarden wordt voldaan. 
 
De dagdosis indien geen gehoorbescherming wordt toegepast overschrijdt evident de grenswaarden; tijdens alle 
meetritten is het niveau hoger dan 85 dB(A). Op grond van de regelgeving is de werkgever verplicht 
maatregelen te nemen, op basis van een gefundeerd  plan van aanpak. Gezien de gemeten (hoge) dagdosis zal 
het toepassen van gehoorbeschermingsmiddelen in de praktijk onvermijdelijk zijn. 
 
In de situatie zoals deze hier van toepassing is, worden aan de blootgestelde medewerkers reeds 
gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. In dat geval stelt het Arbobesluit dat de dagdosis achter 
de gehoorbeschermer maximaal 87 dB(A) mag zijn. Als de invloed van gehoorbeschermingsmiddelen in 
aanmerking wordt genomen, werd in geen van de meetritten werd het niveau van 87 dB(A) bereikt; alleen 
Rijder 1 op dag 4 benadert met 86,8 dBA deze grenswaarde als het lichtste filter (F07) wordt gebruikt. Aan de 
gebruikelijke streefwaarde van 80 dB(A), die verder gaat dat de wettelijke vereisten,  is tijdens alle meetritten 
aantoonbaar voldaan mits filter F10 werd gebruikt, met uitzondering van rijder 1 op dag 4. 
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Op de individuele dagdosis zijn diverse variabelen van invloed, waaronder de dagindeling, type motor en helm, 
gebruik van de tweetoon en de intensiteit waarmee over de mobilofoon en portofoon wordt gecommuniceerd. 
De resultaten daarvan worden in de volgende paragrafen besproken.  
 

3.2. Invloed van de rijsnelheid op de geluidbelasting 
 
De rijsnelheid heeft een voorspelbare invloed op de geluidbelasting van de motorrijders, ten gevolge van motor- 
en windgeluiden. Figuur 1 illustreert met een voorbeeld de relatie tussen rijsnelheid (blauw) en A-gewogen 
geluidsniveau (rood) over een volledige meetrit. 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 waar bij een lage 
snelheid toch een hoog geluidniveau wordt geregistreerd. Dit gaat dan voornamelijk om spraakcommunicatie. 

Fig. 1. Ruwe meetgegevens van rijsnelheid (blauw) en A-gewogen geluidsniveau (rood), opgelijnd in de tijd. Tijdens 
de pauze (halverwege) is de microfoon een tijd losgekoppeld geweest.  
 
Ten behoeve van de verdere analyse zijn de snelheden zijn in klassen ingedeeld. Deze indeling is 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.  
 
Per snelheidsklasse kan de bijdrage aan de totale belasting worden bepaald. Omdat bij alle snelheidsklassen de 
communicatie een belangrijke rol blijkt te spelen, is de invloed van snelheid gezamenlijk geanalyseerd met de 
aanwezigheid van spraakcommunicatie (zie verderop in dit hoofdstuk). 
 

3.3. Invloed van spraakcommunicatie via de portofoon/mobilofoon 
 
Voor goede verstaanbaarheid moet de spraakcommunicatie voldoende luid zijn ten opzichte van het motor- en 
windlawaai. De motorrijder kan zelf het volume instellen van de portofoon en mobilofoon, en zal daarbij in de 
praktijk altijd zorgen dat de spraakcommunicatie voldoende luid is om verstaanbaar te zijn. Dit kan echter 
bijdragen aan de geluidbelasting. 
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Figuur 2 toont het gemeten geluidniveau als functie van de rijsnelheid, met communicatie (rood) en zonder 
communicatie (blauw).  De motorrijder kiest in feite zelf, door het volume in te stellen van zijn portofoon, hoe 
ver de blauwe lijn boven de rode lijn komt te liggen.  Figuur 2 laat zien dat bij alle rijsnelheden de bijdrage van 
spraakcommunicatie dominant is; overal ligt de rode lijn beduidend boven de blauwe lijn. Bij hoge rijsnelheden 
wordt het verschil tussen de lijnen kleiner, simpelweg omdat de portofoon niet luider ingesteld kan worden. 
Fig. 2. Motor-/windlawaai (blauw) en communicatie (rood) bij verschillende rijsnelheden. Lijnen geven het 

gemiddelde over alle meetritten, de punten de individuele data. Invloed van otoplastieken is niet meegenomen, de 
weergegeven geluidniveaus zijn daardoor hoger dan de optredende geluidbelasting 
 
 
Ook bij lage snelheden en relatief laag motor-/windlawaai is het geluidniveau van de spraakcommunicatie 
hoog. Sommige rijders regelen het volume van de communicatie steeds bij, maar de meesten houden een hoog 
spraakniveau aan.  
 
Figuur 2 laat zien dat, gemiddeld over alle meetritten, de rijsnelheid van invloed is op de totale belasting: hoe 
vaker hard wordt gereden, hoe hoger de belasting is. Echter, de communicatie is van aanzienlijk grotere invloed 
op de totale geluidbelasting: hoe intensiever wordt gecommuniceerd via de portofoon, hoe hoger de belasting.  
 
Om nog duidelijker te maken hoe dominant de invloed van spraakcommunicatie op de totale geluidbelasting is, 
wordt in tabel IV nogmaals de totale dagdosis gemiddeld over alle ritten gegeven (vergelijkbaar met tabel II), 
echter nu berekend over uitsluitend de delen van de meetritten dat niet werd gecommuniceerd. Daarbij zijn 
evenals in Tabel III de waarden zonder gehoorbescherming gegeven, evenals de waarden wanneer de drie 
meest gebruikte otoplastiek-filters worden toegepast. 
 
In vergelijking met Tabel III zijn de waarden in tabel IV aanzienlijk lager. Zonder communicatie wordt dan in 
alle gevallen, ook met de lichtere filters, voldaan de wettelijke eisen (LEX,8h < 87 dB(A)). Ook aan de 
streefwaarden (80 dB(A)) wordt dan altijd voldaan, afgezien van rijder 1 op dag 4 indien hij het lichtste filter 
gebruikt. 
 
Uit de vergelijking tussen Tabel III en Tabel IV blijkt dat spraakcommunicatie via de portofoon een dominante 
invloed heeft op de totale geluidbelasting; van alle onderzochte parameters (die in de navolgende paragrafen 
nader worden toegelicht) is communicatie de meest invloedrijke. Echter, uit tabel IV blijkt ook dat zonder 
gehoorbescherming, ook wanneer geheel niet wordt gecommuniceerd, de grenswaarden ruimschoots worden 
overschreden. Dit geeft aan dat het ook zinvol is om aandacht te besteden aan andere variabelen die de dagdosis 
beïnvloeden. 
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Tabel IV. LEX,8h (dB) bepaald op basis van 18 individuele meetritten, zonder gehoorbescherming en bij gebruik van 
drie verschillende otoplastiekfilters, berekend over de delen van de meetritten zonder communicatie via de portofoon 
 

Filter  Geen  F07 F08 F10 
dag1 Rijder1 88,3 72,4 70,0 67,7 

 Rijder2 87,3 74,7 71,5 67,8 
dag2 Rijder1 90,1 76,5 74,3 70,3 

 Rijder2 88,4 74,7 70,7 68,5 
dag3 Rijder1 78,6 63,1 60,2 57,4 

 Rijder2 88,4 74,0 70,7 67,2 
dag4 Rijder1 93,5 80,5 77,3 73,8 

 Rijder2 85,9 69,9 67,5 65,3 
dag5 Rijder1 81,2 67,2 64,0 60,6 

 Rijder2 87,2 72,8 69,8 66,9 
dag6 Rijder1 86,3 74,1 70,7 66,9 

 Rijder2 89,4 75,5 72,3 68,9 
dag7 Rijder1 79,0 65,1 62,1 58,9 

 Rijder2 73,7 59,0 56,1 53,3 
dag8 Rijder1 86,6 72,7 69,6 66,5 

 Rijder2 82,2 67,3 64,4 61,4 
dag9 Rijder1 90,8 75,5 72,6 69,8 

 Rijder2 83,5 69,2 66,3 63,4 
 
Voor een individuele rijder, gegeven het type motor en helm dat hij gebruikt, zou het beeld kunnen afwijken 
van het gemiddelde beeld dat blijkt uit Fig. 2. Om hierin inzicht te verkrijgen zijn analyses uitgevoerd per 
individuele meetrit. 
 

3.4. Variatie tussen meetritten 
 
We hebben de geluidniveaus per meetrit verder onderzocht, ook weer opgesplitst in motor-/windlawaai en 
communicatie, maar dan gemiddeld over alle rijsnelheden. Voor de leesbaarheid staat dit overzicht in Tabel B1 
in Appendix B. Ook daaruit blijkt (uiteraard) weer duidelijk dat het geluidniveau met spraakcommunicatie 
aanzienlijk hoger is dan zonder.  
 
In deze paragraaf  willen we de aandacht vestigen op de variatie in geluidniveaus en het vóórkomen (de 
incidentie) van de condities. Gemiddeld 55% van de tijd tijdens de meetrit is er sprake van motor-/windlawaai 
en 16% van de tijd komt de communicatie daar duidelijk bovenuit. Overigens is er flinke variatie tussen de 
meetritten. In situaties waar de rijder stilstaat, of langzaam rijdt is er geen sprake van motor-/windlawaai. 
 
Het geluidniveau voor motor-windlawaai varieert van 76,9 tot 93,8 dB(A) en met communicatie erbij is dat 96,8 
resp. 110,2 dB(A). Dit wordt grafisch weergegeven in Fig. 3. Daar is ook goed te zien dat de rode en blauwe 
lijnen elkaar volgen, maar niet altijd op gelijke afstand. D.w.z. als er spraak via de portofoon binnenkomt, de 
geluidbelasting 10-20 dB hoger is dan zonder communicatie. Dit is in lijn met hetgeen in de literatuur wordt 
gerapporteerd in situaties waarbij zowel hoge achtergrondgeluidniveaus als een slechte spraakverstaanbaarheid 
optreden (Van Wijngaarden & Rots, 2001). 
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Fig. 3.  Variatie in gemiddelde geluidniveaus per meetrit in situatie met alleen motor-/windlawaai (blauw) en met 
spraakcommunicatie (rood). Invloed van otoplastieken is niet meegenomen, de weergegeven geluidniveaus zijn 
daardoor hoger dan de optredende geluidbelasting. 
 
Op basis van de analyses is de conclusie dat, in alle individuele gevallen, spraakcommunicatie de dominante 
factor voor de geluidbelasting is en in mindere mate motor-/windruis. Dit neemt niet weg dat andere variabalen 
ook van invloed zijn op de dagdosis. In de volgende paragrafen worden de effecten van de overige variabelen die 
in dit onderzoek zijn meegenomen nader uiteengezet. 
 

3.5. Helmstanden 
 
Bij twee rijders is systematisch onderzocht in hoeverre verschillende helmstanden van invloed zijn op het 
motor-/windlawaai. Figuur 4 geeft een voorbeeld voor rijders R1 resp. R2 op dezelfde 1200 RT luchtgekoelde 
motor en met BMW-helm in verschillende standen (zie ook Tabellen IIb en IIc in H2.4). zoals te verwachten 
levert een open helm (kinnebak + vizier omhoog, blauwe lijnen) een hoger motor-/windlawaai op. De 
verschillen tussen de 4 helmstanden variëren wel over de snelheden, rijder, motor en helm.  
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motor-/windlawaai. Figuur 4 geeft een voorbeeld voor rijders R1 resp. R2 op dezelfde 1200 RT luchtgekoelde 
motor en met BMW-helm in verschillende standen (zie ook Tabellen IIb en IIc in H2.4). zoals te verwachten 
levert een open helm (kinnebak + vizier omhoog, blauwe lijnen) een hoger motor-/windlawaai op. De 
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Fig. 4. Geluidniveaus  in dB(A) van twee rijders met dezelfde helm en op dezelfde motor bij verschillende rijsnelheden 
voor de vier helmcondities. 
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Als we middelen over de snelheden vinden we in bepaalde gevallen een verschil tussen open en volledig 
gesloten helm van 4,8 dB. Dat is echter gemeten bij 1 rijder, op 1 motor en met 1 helm. Want bij dezelfde rijder 
op een andere motor en dezelfde helm is dit verschil nog 2,3 dB en met een andere helm nog maar 1,4 dB. 
M.a.w. er zijn tamelijk specifieke condities op basis waarvan niet één eenvoudige regel is te formuleren. In het 
algemeen geldt: helemaal dicht geeft relatief het minste motor-/windlawaai, maar de winst t.o.v. een open helm 
is soms erg beperkt. 
 
Tabel V geeft de verschillen in geluidniveaus in de vier helmstanden. Dit zijn de grote gemiddelden en dan 
zien we dat er geen wezenlijk verschil is (0,2 dB) Open en halfopen helm. Ook een gesloten helm met 
kinnebakventilatie open of dicht maakt niet uit (0,1 dB). Er is wel een consistent verschil tussen helemaal open 
en helemaal gesloten van gemiddeld 2,2 dB. Dit is dus gemiddeld over alle condities (snelheden, rijders, 
motoren, helmen). Uitsplitsing naar rijder, motor of helm geeft geen wezenlijk ander beeld.  
 
Tabel V. Verschillen in dB(A) tussen de 4 helmstanden gemiddeld over alle meetcondities. Open = kinnebak+vizier 
omhoog; Halfopen = kinnebak omlaag, vizier omhoog; Gesloten 1 = kinnebak+vizier omlaag, ventilatie open; 
Gesloten 2 = kinnebak+vizier omlaag, ventilatie dicht. 
 

 Open Halfopen Gesloten 1 Gesloten 2 
Open - −0,2 −2,1 −2,2 

Halfopen 0,2 - −2,0 −2,0 
Gesloten 1 2,1 2,0 - −0,1 
Gesloten 2 2,2 2,0 0,1 - 

 
 
Overigens maakt de stand van de helm in principe niet uit voor het geluidniveau van de spraakcommunicatie. 
Deze komt uit de luidsprekers in de helm. Alleen is er bij rijden met gesloten gemiddeld zo’n 2 dB minder 
motor-/windlawaai waardoor het volume van de communicatie wat lager kan worden ingesteld. Maar het is de 
vraag of de rijders dat ook echt doen.   
 

3.6. Invloed van de tweetoon 
 
Inzicht in de bijdrage van de tweetoon is systematisch onderzocht met dezelfde rijders, motoren en 
helmstanden; in dit geval bij stapvoets rijden om geen verstoring van motor- en windlawaai te krijgen. 
 
In Tabel VI staat een overzicht van de gemiddelde geluidniveaus in dB(A) per helmstand. In de tabel apart de 
waarden per motor, aangezien er een systematisch verschil is in de niveaus als gevolg van de plaatsing van de 
signaalgevers van de tweetoon (binnen of buiten de kuip voor de luchtgekoelde  resp. watergekoelde 1200RT). 
Het effect van de plaatsing is in een eerder onderzoek ook geconstateerd (Van Leeuwen & Van Wijngaarden, 
2013). Het verschil in geluidniveau van de tweetoon onder de helm is gemiddeld ongeveer 6 dB en vrijwel 
constant over de helmstanden 
 
 
Tabel VI. Geluidniveaus in dB(A) bij 4 helmstanden per motor en gemiddeld over alle meetcondities. Open = 
kinnebak+vizier omhoog; Halfopen = kinnebak omlaag, vizier omhoog; Gesloten 1 = kinnebak+vizier omlaag, 
ventilatie open; Gesloten 2 = kinnebak+vizier omlaag, ventilatie dicht. De standaarddeviatie is in alle gevallen ca. 3 
- 4,5 dB. 
 

 Open Halfopen Gesloten 1 Gesloten 2 
1200 RT luchtgekoeld 111,7 111,2 105,9 106,2 
1200 RT watergekoeld 105,2 104,4 100,1 100,2 

Totaal gemiddeld 108,5 107,8 103,0 103,2 
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Verder is in de tabel te zien dat het overall verschil tussen volledig open helm (108,5 dBA) en volledig gesloten 
helm (103,2 dBA) ruim 5 dB bedraagt. Een gesloten helm dempt de tweetoon dus duidelijk in de 
omstandigheid waar motor- en windlawaai geen rol speelt. 
 
Gegeven de gemiddelde geluidniveaus van de tweetoon zal de bijdrage in de totale geluidbelasting afhankelijk 
zijn van de rijsnelheid. Zoals blijkt uit Fig. 2, is het motor-/windlawaai tot 120 km/u minder dan 97 dB(A) en 
in dat geval zal de tweetoon met 103 dB(A) bepalend zijn. Bij hogere snelheden en zeker bij momenten met 
spraakcommunicatie is juist de combinatie van motor-/windlawaai en spraak weer de dominante factor. 
Ook hier is de invloed van de otoplastiek niet meegenomen en ligt de geluidbelasting voor de rijder dus 
aanzienlijk lager. 
 

3.7. Invloed van het type motorfiets en helm 
 
Zoals in Tabel IIa wordt weergegeven zijn metingen verricht voor 4 typen motoren en twee typen helmen. 
Onderzocht is welke verschillen bestaan in termen van de gemiddelde dagdosis tussen de typen motoren en 
helmen. De gemiddelde dagdosis (met en zonder gehoorbescherming) wordt voor elk van de typen 
motorfietsen weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel VII. Gemiddelde geluidbelasting (LEX,8h), zonder gehoorbescherming en met 3 otoplastiek-filters, voor elk 
van de typen motorfietsen 
 

 Geen F7 F8 F10 Aantal 
ritten 

1200 RT watergekoeld 98,7 79,4 77,2 75,4 5 
1200 RT luchtgekoeld 99,7 81,6 78,7 76,0 4 
K1600 97,8 78,4 76,1 74,3 5 
F700 94,3 80,7 77,5 74,1 4 

 
De verschillen in tabel VII moeten met de nodige terughoudendheid worden geïnterpreteerd, omdat het aantal 
en de aard van de meetritten tussen de motortypen onderling verschillend is. Zo kunnen bijvoorbeeld 
verschillen in weersomstandigheden of rijstijl een rol spelen. De geschatte systematische onzekerheid op basis 
van de meetmethode en meetmiddelen is groter dan de intern schatbare onzekerheid per conditie, maar daarin 
zijn systematische invloeden andere dan het motortype (confounding variables) niet inbegrepen. Daarom 
houden we 3 dB aan als ondergrens voor statistisch significante verschillen. Gesteld kan worden dat de F700 
minder bijdraagt aan de geluidbelasting van de motorrijder dan de andere typen. Aan de verschillen tussen de 
andere typen onderling mogen in statistisch perspectief geen conclusies worden getrokken. 
Het valt op dat de dempende invloed van de otoplastieken (met name de lichtere filters) bij de F700 motorfiets 
minder groot is dan bij de andere motoren. Dit is toe te schrijven aan verschillen in het lawaaispectrum van de 
motor, in vergelijking met de dempingskarakteristiek van het otoplastiek. 
 
Ter vergelijking van beide helmtypen is de gemiddelde dagdosis per helmtype weergegeven in tabel VII. 
 
Tabel VIII. Gemiddelde geluidbelasting (LEX,8h), zonder gehoorbescherming en met 3 otoplastiek-filters, voor beide 
helmtypen 
 

 Geen F7 F8 F10 Aantal 
ritten 

Nolan N104 100,1 80,5 78,7 77,2 3 
BMW system 6 97,5 80,0 77,1 74,4 15 

 
Het verschil tussen de beide helmtypen varieert, afhankelijk van de gebruikte gehoorbescherming, tussen 0,5 en 
2, 6 dB, en is daarmee (net) niet statistisch significant.  
 



Embedded Acoustics rapport EA-R-2017-277-2    
  
 
 

19 

Op basis van de meetgegevens is het in principe mogelijk om voor alle combinaties van helm en motorfiets de 
dagdosis te berekenen. Daartoe is een Excel Worksheet opgeleverd, gelijktijdig met dit rapport, die toestaat 
berekeningen uit te voeren voor alle mogelijk selecties uit de beschikbare meetdata. Ook is het met de Excel 
worksheet mogelijk om de invloed van variaties in de dagindeling te berekenen. De verdeling van de rijtijd over 
verschillende snelheden kan worden ingegeven, evenals het percentage van de tijd dat spraakcommunicatie 
plaatsvindt. 

3.8. Invloed van de lichaamslengte van de motorrijder  
 
De lichaamslengte van de rijder is bij elke meetrit genoteerd, waarbij bewust gemikt is op variatie, en een 
voldoende grote vertegenwoordiging van lange motorrijders. Uit de data blijkt echter geen systematische 
invloed van de lichaamslengte op de geluidbelasting; de verschillen die in individuele gevallen kunnen worden 
vastgesteld zijn toe te schrijven aan de combinatie rijder-motor-windscherm-helm en aan statistische 
fluctuaties, en niet significant. 

3.9. Piekniveaus 
 
Uit hoofde van het Arbobesluit zijn ook maximumeisen gesteld aan de piekniveaus, afzonderlijk van de eisen 
aan de L_EX,8h. Op voorhand was de verwachting dat ten aanzien van de piekniveaus geen knelpunten 
optreden; met uitzondering van situaties waarin impulsgeluiden optreden (denk aan vuurwapengebruik) zijn 
de criteria op basis van L_EX,8h beperkender dan de piekniveau-eisen. Voor de volledigheid is aan de hand 
van de meetdata getoetst of de piekniveaus inderdaad buiten beschouwing gelaten kunnen worden. De 
berekende piekniveaus achter de gehoorbeschermer liggen tijdens alle meetcondities onder de 130 dB (<65 Pa), 
en daarmee ruim onder de streefwaarden. Dit maakt verdere beschouwingen van de piekniveaus, zoals 
verwachte, niet relevant. 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1 Conclusies 
 
Indien geen rekening wordt gehouden met de invloed van gehoorbeschermingsmaatregelen op de dagdosis, dan 
is de geluidbelasting ruimschoots hoger dan de grenswaarde van 85 dB(A) zoals bepaald in het Arbobesluit. 
Werkgever is derhalve verplicht om gehoorbeschermingsmiddelen te verstrekken, en werknemer is verplicht om 
deze te gebruiken. Daarnaast is de werkgever verplicht om maatregelen te treffen die zijn gericht op het 
beheersen van de geluidbelasting. Hiertoe dient een plan van aanpak, voor zover nog niet voorhanden, te 
worden opgesteld. 
 
Aan motorrijders worden op dit moment al standaard gehoorbeschermingsmiddelen (otoplastieken) ter 
beschikking gesteld.  Bij gebruik van de zwaarste filters (F8 en F10) blijft de geluidbelasting aantoonbaar 
binnen de grenzen die het Arbobesluit stelt aan de dagdosis achter de gehoorbeschermer (87 dB(A)), ook 
wanneer rekening wordt gehouden met de meetonnauwkeurigheid. Slechts tijdens één van de 18 ritten wordt 
bij gebruik van het zwaarste filter de aanbevolen streefwaarde van 80 dB(A) mogelijk overschreden. De 
gehoorbeschermingsmiddelen zijn bij gebruik van de zwaarste filters dus voldoende effectief.  
 
De rijsnelheid is van invloed op de geluidbelasting, waarbij een hogere rijsnelheid leidt tot een hogere bijdrage 
aan de dagdosis. Ook verschillen in motortype, helmtype, helmstand en gebruik van de tweetoon leiden tot 
meetbare verschillen in de gemiddelde dagdosis.  Echter, de invloed van al deze variabelen is ondergeschikt aan 
de invloed van spraakcommunicatie via portofoon en mobilofoon. De geluidniveaus ten gevolge van de 
portofoon overstijgen het achtergrondgeluidniveau op sommige momenten tot wel 20 dB. Het effect op de 
dagdosis wordt enigszins gedempt doordat niet continu wordt gesproken; niettemin loopt de invloed van de 
communicatie op de dagdosis op tot ca. 8 dB. 
 
Welke invloed elk van de onderzochte variabelen heeft op de totale dagdosis hangt mede af van de overige 
variabelen, van de dagindeling en van de gebruikte gehoorbeschermingsmiddelen. In onderstaande tabel wordt 
voor elk van de variabelen samengevat welke verbetering (vermindering) van de geluidbelasting bereikt kan 
worden door het nemen van passende maatregelen. De weergegeven waarden zijn benaderingen, verkregen 
door de dagdosis te berekenen op subsets van de meetdata (corresponderend met de aangegeven variabelen). 
N.B. De dB-effecten van verschillende maatregelen mogen niet zomaar bij elkaar worden opgeteld.  
 
Tabel IX. Verwacht effect op de gemiddelde dagdosis van mogelijke maatregelen om de geluidbelasting in te perken.  
 
Maatregel Verwacht 

effect 
Opmerking 

Verlagen communicatieniveaus tot max. 10 dB boven 
omgevingsgeluid 

4 – 8 dB Tegelijk zorgen voor verbetering van de 
verstaanbaarheid  

50% minder vaak communiceren 2 – 3 dB Kritisch kijken naar alle spraakinput 

Aanpassen windscherm  1 – 6 dB Verantwoording: zie rapport fase 1 

Maximumsnelheid beperken tot 120 km/h 1 – 2 dB Minder motor-/windlawaai, minder 
luide communicatie nodig 

Voordurend de helm in de gesloten stand houden 0 – 2 dB Niet altijd mogelijk of wenselijk 

50% minder vaak voeren van de tweetoon < 1 dB  Niet altijd mogelijk of wenselijk 

 
In het berekenen van de dagdosis overheersen de hoogste geluidniveaus, simpelweg naar de (fysische) aard van 
geluid. Terugdringen van geluidbronnen die relatief weinig bijdragen aan de totale dosis heeft nauwelijks effect 
zolang andere geluidbronnen sterker zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat het toepassen van alternatieve 
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windschermen (onderzoek fase 1, zie rapport EA-R-2017-277-1), die het windgeluid met 6 dB verminderen, pas 
echt effect heeft als tegelijk het niveau van het spraakcommunicatie wordt aangepakt. 
 
De meest effectieve eerste stap om de totale geluidbelasting te verlagen is dus het terugdringen van de 
bijdrage van spraakcommunicatie.  

4.2 Aanbevelingen 
 
Het terugdringen van de bijdrage van spraakcommunicatie aan de totale geluidbelasting kan op twee manieren 
plaatsvinden: 
 
• Terugdringen van het geluidniveau (maximale volumestand) van de portofoon. Dit gaat mogelijk ten koste 

van de spraakverstaanbaarheid en zal daardoor niet in alle gevallen toelaatbaar zijn.  
• Terugdringen van de tijdsduur waarin communicatie plaatsvindt. Hoe minder vaak (en lang) wordt 

gesproken, hoe lager de bijdrage aan de dagdosis.	
 
Indirect kan een verbetering van de spraaktransmissiekwaliteit van de gebruikte communicatiemiddelen de 
geluidbelasting verminderen. De basis-spraakverstaanbaarheid neemt daardoor toe, waardoor dezelfde 
verstaanbaarheid wordt bereikt bij een lagere volume-instelling. Middelen die bijdragen aan een verbetering 
van de spraakverstaanbaarheid zijn headsets en portofoons met een betere audiokwaliteit, en otoplastieken met 
een vlakkere dempingskarakteristiek. 
 
Ook de discipline van de motorrijder zelf om het volume niet luider in te stellen dan benodigd is van centraal 
belang. In veel gevallen hebben we vastgesteld dat de portofoon onnodig luid stond. Het terugdraaien van het 
volume bij stilstand of langzaam rijden levert een wezenlijke bijdrage aan de totale dagdosis. 
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APPENDIX A. Rapportage conform ISO-9612 
 
Onderstaande informatie bevat alle gegevens zoals omschreven in hoofdstuk 15 van NEN-EN-ISO 9612 
(2009), met verwijzing naar de hoofdstukken in onderhavig rapport. 
 
Algemene informatie 
Gegevens klant: zie voorblad rapport. 
Gegevens proefpersonen: 20 motorrijders, zie H2; Gegevens bij de opdrachtgever bekend, hier anoniem 
gerapporteerd. 
Uitvoerders metingen: Embedded Acoustics BV, zie voorblad. 
Doelstelling: Bepaling geluidbelasting motoragenten bij reguliere, representatieve werkdagen, aangevuld met 
metingen over effecten van verschillende activiteiten; zie H2. 
Referentie: NEN-EN-ISO 9612 volgens de strategie van een hele werkdag, aangevuld met de taakgebaseerde 
meetmethode, zie H2. 
 
Werkanalyse 
Taak: motorrijden bij verschillende snelheden, met gebruik van communicatie en (waar mogelijk) tweetoon. 
Geluidsbelasting: onderzoek naar de dagelijkse blootstelling en specifiek de deelbijdragen van rijsnelheid, 
motor- en windlawaai, spraakcommunicatie en tweetoon. 
Onderzoeksdata: 12 mei tot 23 juni 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-gewogen 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: 20 motoragenten, zie hierboven. 
Meetdata: 15 t/m 19 mei, 22 t/m 25 mei en 8 juni 2017, zie H2. 
Meetlocaties: verschillende plaatsen door heel Nederland. Omgevingen stad/ringweg/provinciale weg/snelweg. 
Uitvalsbasis bij Politie Driebergen, Groningen en Rotterdam. 
Meetinstrumenten: zie hierboven, zie H2. 
Meetprocedure: Zie H2. 
Lawaaibronnen: voornamelijk windgeruis en communicatie (mobilofoon) tijdens meetritten; in mindere mate 
tweetoon. 
Meetomstandigheden: buiten, openbare weg; wisselende weersomstandigheden en temperaturen. 
Meetmicrofoon: MIRE-microfoon in linkeroor, zie H2. 
Aantal metingen: 20 meetritten met daarbinnen verschillende condities; zie H2. 
Meetduur: een volledige werkdag (netto ca. 8 uur). 
Meetresultaten: Geluidniveaus bepaald volgens NEN-EN-ISO 9612, zie H2 en 3. 
 
Meetonzekerheid: Conform NEN-EN-ISO 9612 Annex C, paragraaf C.2 (taakgebaseerde meting): 
• 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. 
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APPENDIX B. Geluidniveaus met meetdag  
 
Tabel B1.  Overzicht van de A-gewogen geluidniveaus gemeten per dag (netto, zonder pauzes) voor 18 meetritten. 
LAeq totaal geeft het geheel van motor-, windlawaai en communicatie; LAeq motor/wind geeft alleen niveaus voor 
motor-/windlawaai;  LAeq spraak de momenten van spraak EN motor-/windlawaai. Omdat spraakcommunicatie 
relatief luid is, domineert dat het totale niveau (LAeq spraak is altijd hoger dan LAeq moto/.wind). In de laatste twee 
kolommen het aandeel alleen motor-/windlawaai resp. motor/windlawaai PLUS spraak.  
 
 Motor  LAeq 

motor/wind 
(dB(A)) 

LAeq  
spraak 
(dB(A)) 

incidentie 
motor/wind 

incidentie 
spraak 

R1D1 K1600 91,0 104,7 43% 14% 

R2D1 1200RT water 90,0 101,5 42% 18% 

R1D2 K1600 91,3 104,3 61% 24% 

R2D2 1200RT water 89,7 100,6 56% 28% 

R1D3 K1600 81,2 98,3 44% 13% 

R2D3 1200RT lucht 90,0 103,8 53% 21% 

R1D4 K1600 93,8 110,2 75% 23% 

R2D4 F700 86,2 109,3 86% 10% 

R1D5 1200RT lucht 81,7 102,5 78% 13% 

R2D5 F700 88,3 102,6 56% 27% 

R1D6 1200RT water 87,9 104,4 55% 17% 

R2D6 F700 91,0 109,5 57% 14% 

R1D7 1200RT lucht 81,3 101,6 50% 10% 

R2D7 F700 76,9 96,8 45% 4% 

R1D8 1200RT water 88,3 103,8 54% 18% 

R2D8 K1600 84,7 100,5 43% 16% 

R1D9 1200RT lucht 93,8 108,5 41% 13% 

R2D9 1200RT water 86,4 102,2 42% 12% 

      

GEMID.  87,4 103,6 55% 16% 

 


