


 

 

 

 

2022105v1.2 ADV IL Notitie openstelling Padelbanen avondperiode DEM Beverwijk (002).docm 

 
2 

2.  Berekening geluidbelasting padelactiviteiten tot 20:00 uur 

 

De ODIJmond heeft op basis van het akoestisch onderzoek met kenmerk 2022105v1.1 IL TV DEM Beverwijk 

een aanvullende berekening (niet in ons bezit) uitgevoerd. Door de OD IJmond is ter zitting aangegeven dat uit 

deze aanvullende berekening blijkt dat in de maatgevende avondperiode aan een norm van 45 dB(A) kan worden 

voldaan indien de 3 padelbanen vanaf 20:00 zijn gesloten (bedrijfstijd 25%). Uit een naberekening door ASP is 

gebleken dat deze berekening van de ODIJmond correct is. De hoogste geluidbelasting vindt plaats op 

waarneempunt 11 op een beoordelingshoogte van 4,5 meter en bedraagt 44 dB(A) in de maatgevende 

avondperiode (zie figuur 2-1).  

 

Figuur 2-1 Geluidbelasting padelactiviteiten avondperiode tot 20:00 uur conform voorschrift 1 
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3. Alternatieve berekening geluidbelasting padelactiviteiten  

 

Door de ODIJmond is slechts 1 mogelijkheid doorgerekend om in de maatgevende avondperiode te voldoen aan 

de geluidnorm voor LAr,LT van 45 dB(A). Er zijn echter meerdere manieren om te kunnen voldoen aan de 

genoemde geluidnorm. Zo kan er bijvoorbeeld gevarieerd worden in de bezettingsgraad per padelbaan.  

 

Thans wordt uitgegaan van 90 dB(A) als Lwr voor padelbanen. In de notitie wordt niet meer uitgegaan van het 

door Het Geluidbureau uitgevoerde akoestisch onderzoek, dat uitging van 91 dB(A) en waarbij het bij de 

metingen (kennelijk) ging om 25% geoefende spelers en 75% amateurs.  

 

De motivering van het bronvermogen van 90 dB(A) is gebaseerd op 2 andere recente onderzoeken.  

Het daadwerkelijk gemiddelde bronvermogen van een padelbaan wordt nauwkeuriger naarmate er meer 

metingen zijn uitgevoerd. Ook als we het onderzoek van Het geluidbureau erbij betrekken, bedraagt het 

gemiddelde bronvermogen afgerond naar boven nog steeds 90 dB(A), zie tabel 3-1. De akoestische onderzoeken 

zijn vanwege de omvang separaat bijgevoegd. 

 

In de in de bovenstaande motivering opgenomen akoestische onderzoeken is niet aangegeven of het stemgeluid 

van de spelers in de metingen zijn betrokken. Omdat het niet mogelijk is om tijdens een continue meting het 

stemgeluid van het geluid van het padelspel te scheiden moet ervan worden uitgegaan dat het stemgeluid in de 

metingen is betrokken. Het bronvermogen voor padelbanen exclusief stemgeluid, wat moet worden toegepast bij 

een beoordeling op basis van het activiteitenbesluit zal dus lager zijn. Stemgeluid van spelers blijft immers op 

grond van artikel 2.18 van het activiteitenbesluit buiten beschouwing bij het bepalen van de geluidsniveaus.  

 

Uitgaan van een bronvermogen van 90 dB(A) is dan ook meer dan redelijk en nog steeds aan de hoge kant. 

 

Tabel 3-1 Bepalen kental bronvermogen padelbanen uit 3 metingen  

 

 
  

 

Met de bovenstaande wijzigingen van de uitgangspunten kunnen padelbanen 1 en 2 gedurende 90% van de 

avondperiode effectief in werking zijn (is 3,6 uur padellen exclusief wisseltijd) en de meest nabije padelbaan 3 

12,5% van avondperiode in werking zijn (komt overeen met 0,5 uur effectief padellen exclusief wisseltijd) 

zonder dat de geluidnorm voor LAr,LT van 45 dB(A) in de maatgevende avondperiode wordt overschreden. De 

hoogste geluidbelasting vindt plaats ter plaatse van waarneempunt 11 op 4,5 meter hoogte en bedraagt 45 dB(A) 

in de maatgevende avondperiode, zie figuur 3-1. 

 

  

Nr Akoestisch bureau Rapport Datum Lwr Lwr Aantal Opmerkingen

LAeq LAmax banen

1
Omgevingsdienst 

ZO Brabant

TENNISVERENIGING DE 

MAST, BOSRAND 125 TE 

GELDROP Kenmerk 266968

20200714 90 103 per baan

Lwr Padel op basis van metingen 

K+Adviesgroep bij Padelbanen 

Helmond, waarde exclusief 5 dB 

impulskarakter

2 DGMR

Akoestisch onderzoek ETC 

Enkhuizen Kenmerk: 

M.2021.0872.00.R001 

versie 002

20211223 88 110 Per baan

Lwr Padel op basis van metingen 

DGMR, waarde exclusief 5 dB 

impulsgeluid

3 Het geluidburo

AO Naar de geluidemissie 

vanwege padelbanen 

Padeltotaal BV 7864 TC 

Zwinderen (TC Shot Zeist) 

Kenmerk: 7864 TC - 58 

W004 20-10-2021 V1.0

20211020 94/90/91 111 Per baan

Lwr Padelbanen Padeltotaal op basis 

van metingen, waarde exclusief 5 dB 

impulsgeluid, onderscheid 

geoefende en recreatieve spelers. 94 

dB(A) voor geoefende spelers, 90 

dB(A) recreatief, 91 dB(A) gemiddeld 

bij 75% recreatief en 25% geoefend. 

LAmax geoefende speler smash 110 

dB(A), recreatief 106 dB(A)

Gemiddeld Lwr LAeq 89,8
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Figuur 3-1 Geluidbelasting alternatieve situatie padelactiviteiten avondperiode (norm LAr,LT 45 dB(A)). 
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Bijlage 2 Invoergegevens  

  






