
ALS GELUID HERRIE WORDT (LC 17 sep)

Geluidswetenschapper Tjeerd Andringa gaat het nog moeilijk krijgen met zijn onderzoek naar de
overlast tijdens City Rock, als hij zich uitsluitend baseert op de gegevens die de inwoners van
Leeuwarden te horen kregen. Dat "de muziek keurig onder de geluidsnorm van 87 decibel bleef"
is namelijk niet eens de halve waarheid, het is op z'n best maar één tiende van de waarheid. Die
waarheid is namelijk, dat het bij de geciteerde "87 dB" alleen maar om de dB(A) gaat, het
zogenaamde "normale" geluid waar de meeste muziek zich in afspeelt. Leeuwarden stelt voor
referentiepunten namelijk alleen normen in dB(A).

De grote boosdoeners bij City Rock waren echter de BAStonen, en dan speciaal de sub-bas
beneden de 150 Hertz. Deze bastonen blijven tot op vele kilometers afstand hoorbaar, en zijn
een prima verklaring voor klachten helemaal uit Oenkerk. Daar is geen verder onderzoek voor
nodig.

Het goede nieuws is dat hier echter écht iets aan te doen valt.

1. Ten eerste een duidelijke, en door de toezichthouders tijdens het festival 
vanzelfsprekend goed bewaakte, afspraak in de vergunning over hoe groot het verschil
tussen normaal en bas maximaal mag zijn — gekoppeld aan een, voor festival EN
omgeving, redelijke norm voor de totale geluidsproductie.

2. Een heel effectieve tweede vergunningsmaatregel is de verplichte inzet van een 48 dB/
Oct laag-af filter vanaf 50 Hertz. Dit beperkt de overlast van de "super-sub-bas" voor de
(verre) omgeving, terwijl deze bas op het evenement zelf gewoon aanwezig blijft,
helemaal wanneer er dynamisch wordt gefilterd. Prima voor de festivalbezoekers dus.

3. De derde maatregel die een slimme vergunning zou voorschrijven is het dempen en
gelijktijdig "sculpten" van het geluid door links, rechts, boven en achter de geluidstorens
een materiaal op te hangen als bijvoorbeeld Mobile Air Wall, dat zeer goede dempende
eigenschappen voor de sub-bas bezit. Door de vormgeving van zo'n tent — als het ware
een soort van muts — handig toe te passen, bereik je dat zelfs de onhandelbare sub-bas
ruimtelijk nog gestuurd kan worden. Door het geluid ten slotte zorgvuldig te projecteren
op een wand Mobile Air Wall van de juiste dimensies aan het eind van het terrein, wordt
bereikt dat de overlast zoveel mogelijk dáár blijft waar het hoort: namelijk op het
festival zelf.

Dit zijn ze: drie vernieuwende maatregelen zonder één enkel centje subsidie op te strijken. En
als Leeuwarden om haar burgers geeft en ze toepast bij volgende festivals, beleven we er
allemaal nog plezier aan ook.


