
Van: "NAA Arend Donker" <a.donker@naa.nl>

Onderwerp: 5955 2018-08-29 Afspraak geluidsmetingen maandag 3 september 19:30 
uur Lindelaan 18 Een 

Datum: 29 augustus 2018 om 14:31:45 CEST

Aan: <robberthuijskens@gmail.com>

Kopie: <J.Teunissen@shell.com>, "NAA John Vrijs" <j.h.vrijs@naa.nl>


Geachte heer Huijskens,
 
Hierbij bevestig ik onze afspraak voor het uitvoeren van geluidsmetingen 
voor uw woning aan de Lindelaan 18 in Een op maandag 3 september 
aanstaande vanaf 19:30 uur. 
Voor alle volledigheid, wij zijn gevraagd door de NAM om deze 
werkzaamheden uit te voeren.
 
Even kort de vraag. U en uw vriendin geven aan geluidsoverlast te 
ondervinden als gevolg van laagfrequent geluid. U omschrijft het 
ongeveer als ‘het geluid is er altijd, en er zit een diepe, golvende 
onderdreun in’. De overlast wordt in de avond, en vooral in de nacht als 
erger ervaren. Voor het uitvoeren van een geluidsmeting is de avond 
waarschijnlijk een beter moment. Vandaar ook onze meetafspraak op een 
avond. Het geluid kan variëren, het zou kunnen dat tijdens de metingen 
het geluid volgens u als minder wordt ervaren. U vraagt of langer meten 
dan mogelijk is. Dat kan in principe, langer monitoren is mogelijk, maar 
een eventueel vervolg zullen we tzt afstemmen.
 
Voor het uitvoeren van de diverse geluidsmetingen komt ook mijn collega 
John Vrijs mee. We meten met een meerkanaals meetsysteem die 
bedient wordt met laptop, waarbij ook direct de frequenties van het geluid 
op het scherm waarneembaar zijn. Het kan relevant zijn zowel in en rond 
het huis te meten, maar zeker op de locaties waar u aangeeft de meeste 
hinder te ondervinden. Ook kan het van belang zijn de stoorinvloeden 
binnen de woning uit te sluiten, en daarbij eventueel geluidsbronnen in uw 
woning af te schakelen.
 
Tot maandag!
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Arend Donker
e-mail: a.donker@naa.nl
telefoon: (0592) 201 421
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