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

Onderwerp: RE: geluidmeting Lindelaan 18 Een

Datum: 22 januari 2019 om 13:35:54 CET

Aan: "'Robbert Huijskens'" <robberthuijskens@gmail.com>, "'Lianda van Velzen'" 
<lianvanvelzen@gmail.com>

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


Hallo Robbert en Lianda,
 
We hebben voor vanavond 19:30 uur een afspraak staan voor de 
geluidsmetingen. Volledigheidshalve daarover het volgende. 
 
Jullie geven aan dat de ondervonden hinder een relatie heeft met de 
installatie voor de ondergrondse gasopslag van NAM in Langelo. Deze 
locatie ligt hemelsbreed op 2,5 tot 3 km afstand. Nu wordt er voor 
vanmiddag sneeuw verwacht. Bovendien kan de bodem vanwege de lage 
temperatuur van de afgelopen dagen bevroren zijn. De ‘Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai’ zegt over de weersomstandigheden 
het volgende. “Weersomstandigheden en meteoraam De 
weersomstandigheden tijdens de metingen mogen een betrouwbare 
werking van de apparatuur niet in de weg staan of tot een 
geluidsoverdracht leiden die niet als representatief te beschouwen is. 
Metingen bij regen, sneeuw, mist of extreem lage of hoge temperatuur 
dienen derhalve te worden vermeden.” 
 
Een besneeuwde of bevroren bodem heeft invloed op de 
geluidsoverdracht tussen de NAM locatie en jullie woning. Uiteraard 
kunnen de geluidsmetingen uitgevoerd worden, ook wanneer jullie 
aangeven hinder te ondervinden. Maar we willen dit aspect in ieder geval 
onder de aandacht brengen.
 
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik het wel.
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Arend Donker
e-mail: a.donker@naa.nl
telefoon: (0592) 201 421
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Van: NAA Arend Donker [mailto:a.donker@naa.nl]  
Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 13:35  
Aan: 'Robbert Huijskens' <robberthuijskens@gmail.com>; 'Lianda van 
Velzen' <lianvanvelzen@gmail.com> 
CC: NAA John Vrijs <j.h.vrijs@naa.nl>; 'J.Teunissen@shell.com' 
<J.Teunissen@shell.com> 
Onderwerp: RE: geluidmeting Lindelaan 18 Een
 
Staat genoteerd, tot dinsdag!
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Arend Donker
e-mail: a.donker@naa.nl
telefoon: (0592) 201 421
 

�
 
Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV 
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-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Robbert Huijskens [mailto:robberthuijskens@gmail.com]  
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 13:19  
Aan: Arend Donker Naa <a.donker@naa.nl> 
Onderwerp: geluidmeting Lindelaan 18 Een
 
Beste Arend,
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Even namens Lianda;
 
Dinsdag 22 januari 19.30 is prima.
 
Ik heb net zelf weer een meting gedaan,
achter in onze kleine blokhut (die zie je dinsdag wel) daar draait alleen 
een Apple computer waarmee ik de opname heb gedaan. 
 
Ik zal je die registratie even mailen via we-transfer.
De frequentie wisselt nog wel eens,
van zoals die ik zo even stuur als voorproefje van 20Hz t/m, andere dagen 
weer 100Hz, ook wel dubbele gehad.
 
Zien we jullie komende dinsdag.
 
Met vriendelijke groet,
 
Robbert Huijskens
Lianda van Velzen
 
Lindelaan 18
9342 PL Een 
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Van: "NAA Arend Donker" <a.donker@naa.nl>

Onderwerp: RE: geluidmeting Lindelaan 18 Een

Datum: 18 januari 2019 om 13:34:44 CET

Aan: "'Robbert Huijskens'" <robberthuijskens@gmail.com>, "'Lianda van Velzen'" 
<lianvanvelzen@gmail.com>

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


Staat genoteerd, tot dinsdag!
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Arend Donker
e-mail: a.donker@naa.nl
telefoon: (0592) 201 421
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-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Robbert Huijskens [mailto:robberthuijskens@gmail.com]  
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 13:19  
Aan: Arend Donker Naa <a.donker@naa.nl> 
Onderwerp: geluidmeting Lindelaan 18 Een
 
Beste Arend,
 
Even namens Lianda;
 
Dinsdag 22 januari 19.30 is prima.
 
Ik heb net zelf weer een meting gedaan,
achter in onze kleine blokhut (die zie je dinsdag wel) daar draait alleen 
een Apple computer waarmee ik de opname heb gedaan. 
 
Ik zal je die registratie even mailen via we-transfer.
De frequentie wisselt nog wel eens,
van zoals die ik zo even stuur als voorproefje van 20Hz t/m, andere dagen 
weer 100Hz, ook wel dubbele gehad.
 
Zien we jullie komende dinsdag.
 
Met vriendelijke groet,
 
Robbert Huijskens
Lianda van Velzen
 
Lindelaan 18
9342 PL Een 
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