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Munsterhuis Geluidsadvies is een onafhankelijk adviesbureau dat landelijk opereert met ruim 20 jaar
ervaring. Door inschakeling van onze mensen haalt u specialistische kennis in huis op het complexe gebied
van akoestiek en lawaaibeheersing.
Geluid kunt u tegenkomen als u een milieuvergunning
aanvraagt, een melding conform Wabo indient, of als u een
woning wilt realiseren.
Maar ook voor horeca, sport- en recreatieactiviteiten gelden er
eisen om de geluidhinder zoveel mogelijk te beperken.
Munsterhuis Geluidsadvies kan voor u de volgende onderzoeken
uitvoeren:


Industrielawaai



horecalawaai



wegverkeerslawaai



railverkeerslawaai



bouwakoestiek (nagalm, lucht en contactgeluid)



controlemetingen



referentiemetingen

Wilt u weten welk onderzoek voor u van toepassing is, neem
dan contact met ons op. Wij adviseren u graag over de
mogelijkheden.
U ontvangt kwaliteit in onderzoeksresultaten en advies op basis
van onze vakbekwaamheid en betrokkenheid.
Is haast geboden voor een onderzoek, melding of
vergunningsaanvraag? Wij zijn flexibel, slagvaardig en praktisch
ingesteld en voorzien u desgewenst op zeer korte termijn van de
juiste gegevens of benodigde papieren.
Op onze website kunt u alle relevante informatie vinden die voor uw situatie van toepassing is.
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Werkervaringen
Munsterhuis Geluidsadvies voert verschillende akoestische onderzoeken en geluidmetingen uit in de
volgende werkvelden.
-

Industrielawaai wordt vastgesteld met geluidmetingen, modellering en berekeningen voor toetsing
aan de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit.

-

Wegverkeerslawaai en spoorweglawaai wordt bepaald door modellering en berekeningen voor
toetsing aan de Wet geluidhinder.

-

Horecalawaai wordt vastgesteld via metingen en of modellering en berekeningen voor toetsing aan
het Activiteitenbesluit of APV.

-

Bouwakoestische onderzoeken worden uitgevoerd via metingen en of berekeningen voor toetsing
aan het Bouwbesluit. Hieronder vallen:
- het bepalen van de geluidwering conform NPR 5272
- het bepalen van de lucht- en contactgeluidisolatie
- het bepalen van de nagalmtijd
- het bepalen van installatiegeluid.

-

Akoestische onderzoeken op de arbeidsplaats (Arbo) worden uitgevoerd door middel van metingen
conform de NEN-EN-ISO 9612:2009.

-

Akoestische onderzoeken voor transformaties en herbestemmingen.

-

Akoestische onderzoeken ten behoeve van haalbaarheidsstudies en quickscans.

-

Geluidmetingen ten behoeve van:
- Handhavingsmetingen
- Horeca controlemetingen
- Horecametingen ter bepaling geluidisolatie tussen een bestaand pand en een (boven)woning
- Het meten van geluidbronnen zoals machines, installaties of voertuigen
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