Akoestisch adviseur een
hondenbaan?
Bij de akoestische beoordeling van hondenverblijven in het
kader van de Wet milieubeheer bestaat onduidelijkheid over
de toe te passen meet- en rekenmethodiek. Om die reden
zijn vergunningaanvragen in het verleden mogelijk onterecht
geweigerd. Het in kaart brengen van de representatieve situatie vraagt om maatwerk waarbij onder meer het aantal blaffen en de rassenverdeling moeten worden beschouwd. Met
name het op juiste wijze vaststellen van een bronsterkte van
een hondenblaf is cruciaal om dergelijke verblijven conform
de richtlijnen te kunnen beoordelen.
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In het tijdschrift Geluid van maart 1998
is een publicatie van Martin Tennekes
verschenen over hondengeblaf. In zijn
publicatie geeft hij aan dat de spreiding
in bronsterkte en gehanteerde bedrijfsduur in de door hem onderzochte rapporten enorm is. Hierin speelt de wijze waarop deze worden vastgesteld een belangrijke rol. Tennekes stelt dan ook terecht dat
het vaststellen van een bedrijfsduurcorrectieterm voor de totale inrichting een
“vrij grote gok” is.

In het tijdschrift Geluid van september
2000 stelt de heer Wijnia voor om het
hondengeblaf te kwantificeren aan de
hand van de SEL-waarde, zoals toegepast
bij de beoordeling van schietlawaai
(Circulaire Schietlawaai 1979). Hij
onderbouwt daarbij de relatie van de SELwaarde tot de hinder van hondengeblaf.
In voorliggend artikel wordt beschreven
welke factoren een rol spelen bij de geluidemissie van een hondenverblijf en hoe
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maximale beoordelingsniveaus ten gevolge van het blaffen van de honden vastgesteld worden. Naast een toelichting op
deze methodiek worden in dit artikel de
bevindingen beschreven van akoestische
onderzoeken bij diverse hondenverblijven
(pensions, asiels en kennels), die in de
afgelopen jaren door Jansen Raadgevend
Ingenieursbureau (JRI) zijn uitgevoerd.
VA STSTEL L EN VA N A A NTA L B LA FFE N

Uit het vaststellen van het aantal blaffen,
dat in eerder uitgevoerde onderzoeken bij
verschillende hondenverblijven is uitgevoerd, zijn de volgende constateringen
voortgekomen.

FIGUUR 1:

BLAF VAN EEN WESTY, ENERGIERESPONSIE

deze emissie gekwantificeerd kan worden.
In verband met vergunningverlening is
het van belang om conform de richtlijnen
de beoordelingsniveaus ten gevolge van
activiteiten van hondenverblijven vast te
kunnen stellen. Hierbij wordt gebruik

gemaakt van het aantal blaffen uit het
hondenverblijf, dat objectief is vast te
stellen, en de (gemiddelde) geluidenergie
die per hondenblaf wordt uitgestraald. Uit
deze en overige bedrijfsspecifieke gegevens
kunnen vervolgens langtijdgemiddelde en

- Het blaffen van honden is sterk afhankelijk van de situatie waarin de honden
zich bevinden. Gebeurtenissen zoals het
voeren van honden, het benaderen
door vreemden, het passeren van verkeer of het ontbreken van een duidelijke roedelleider bij het uitlopen in groepen, leiden vaak tot een verhoogd blafgedrag.
- Het aantal blaffen van een groep honden wordt in de praktijk bepaald door
het aantal rumoerige honden in de
groep, niet door de grootte van de
groep. Rumoerige honden beïnvloeden
het blafgedrag van andere honden niet/
nauwelijks. Er is geconstateerd dat
slechts sporadisch een reactie van
andere honden op een rumoerige hond
optreedt. Het uitlopen van bijvoorbeeld
veertig honden in twee groepen van
twintig zal een vergelijkbaar aantal
blaffen opleveren als het uitlopen van
dezelfde veertig honden in kleinere
groepen (bijvoorbeeld tien groepen van
vier honden).
- In de praktijk zijn er grote verschillen
tussen bewaakte en onbewaakte uitloopterreinen van een hondenverblijf.
Bij bewaakte terreinen worden rumoerige honden, die veelvuldig blaffen, tot
de orde geroepen en, indien dat niet
werkt, naar een binnenverblijf gebracht.
Dit heeft een directe invloed op het
aantal blaffen: deze worden op deze
wijze beheerst. Bij onbewaakte situaties
is dit juist niet het geval. Rumoerige
honden zullen overmatig blijven blaffen en bepalen de (maximale) representatieve bedrijfssituatie.
BRONSTERK TE VA N EEN B LA F

TA BEL 1: OV ERZICHT GEMIDDELDE SEL-WAARDEN EN HOOGSTE MAXIMALE NIVEAUS VAN VERSCHILLENDE
HONDENRASSEN
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Bij de beoordeling is de geluidenergie van
een representatieve blaf van belang. Deze
kan vastgesteld worden door de
geluidenergie van een blaf te verdelen
over een vastgestelde tijd. Hierbij kan de
SEL-waarde (Sound Exposure Level)
gemeten worden, waarbij de geluidenergie
van een blaf wordt bepaald en weergegeven als veroorzaakt in een tijdspanne van
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één seconde. Omdat een hond vaak veelvuldig blaft (met korte tussenpozen) is
het meten van een SEL-waarde van een
afzonderlijke blaf op locatie vrijwel
onmogelijk.
Om de SEL-waarde van een gemiddelde
blaf vast te stellen kan gedurende een
langere periode gemeten worden (bijvoorbeeld één minuut), waarbij het aantal
blaffen wordt geteld. Corrigeert men de
SEL-waarde door daar 10*log n (n is het
aantal blaffen) van af te trekken dan
resulteert dat in een equivalent niveau
van een gemiddelde blaf, uitgesmeerd
over een tijdspanne van één seconde. Een
correctie voor stoorniveau blijft hierbij
mogelijk.
Een tweede mogelijkheid is om blaffen op
te nemen en deze afzonderlijk te analyseren. Dit is meer tijdrovend maar heeft het
voordeel dat per hond/ras een gemiddelde
én spreiding van de geluidemissie ten
gevolge van één blaf afgeleid kan worden.
Deze uitgebreide analysemethode is in de
door Jansen Raadgevend Ingenieursbureau
uitgevoerde onderzoeken gehanteerd.

FIGUUR 2: BLAF VAN EEN WESTY, DRUKRESPONSIE

onder andere de relatie tussen LWR;SEL en
LWR;max van de verschillende honden
beoordeeld.

AKO E S T I S C H ON D E R ZOEK
HO ND E N G E B L A F

Op basis van akoestisch onderzoek bij
verschillende hondenkennels zijn meerdere kentallen afgeleid. Van afzonderlijke
blaffen van verschillende honden zijn
door middel van analyse van een DATopname, SEL-waardes en maximale
geluidniveaus bepaald.
De afstand tussen de honden en de
microfoon varieerde bij de locaties van 6
tot 40 meter. Afhankelijk van de ondergrond (hard danwel zacht) is een correctie toegepast voor eventuele bodemreflectie. Bronvermogens zijn als volgt afgeleid:

In tabel 1 worden de gemiddelde SELwaarden en hoogste maximale geluidniveaus van verschillende honden weergegeven.
Uit de tabel volgt dat er een relatie
bestaat tussen het gewicht van het hondenras en de gemiddelde SEL-waarde van
bijbehorende blaffen. Het gemiddelde
SEL-vermogenniveau van een blaf bij
zwaardere hondenrassen (40 kg en zwaarder) ligt hoger dan bij lichte hondenrassen. De hoogste maximale niveaus liggen
9 tot 13 dB hoger dan de hoogste SEL-

LWR;SEL = SEL + 10 log 4πR2
(zachte bodem)
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en analoog:
LWR;max = LAmax + 10 log 4πR2 (– 2)

Om de blaftijd van de honden onderling
te kunnen vergelijken is in dit onderzoek
de blaftijd als volgt gekwalificeerd: de tijdspanne waarin het niveau minder dan 30
dB onder het hoogste niveau ligt (grafisch
weergegeven in figuur 1, blaf van een
Westy). Dit bleek in de praktijk ook vaak
overeen te komen met de energie van de
blaf die boven het aanwezige stoorniveau
uitkomt. Aan de hand van blaftijden is
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LwR;SEL [dB(A)]

LWR;SEL = SEL + 10 log
(harde bodem)

4πR2

waarde. Zwaardere hondenrassen brengen
de hoogste (en bij beoordeling dus de
maatgevende) maximale niveaus voort.
De spreiding in de blaftijd tussen de verschillende hondenrassen komt voort uit
de verschillende manier van blaffen van
de honden. Het grootste verschil in dit
onderzoek is geconstateerd tussen de
Westy (korte felle blaf) en de Rottweiler
(lange huilende blaf). Dit uit zich ook in
het verschil tussen LWR;SEL en LWR;max
voor beide rassen. Voor de korte blaffen
van de Westy is een verschil van 13 dB
vastgesteld; voor de blaffen van een
Rottweiler bleek dit 9 dB. Er blijkt geen
verband te bestaan tussen de blaftijd en
het gewicht van de onderzochte hondenrassen.
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FIGUUR 3: SEL-VERMOGENNIVEAUS PER OCTAAFBAND VOOR DRIE HONDENRASSEN IN DB(A)
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Methodiek

D R U K I N D E T IJ D.

De duur van een blaf varieert van circa
0,1 tot 0,4 seconde (in tabel 1 zijn gemiddelde waarden weergegeven). In de onderstaande figuur is de geluiddruk behorend
bij een blaf van een Westy uitgezet tegen
de tijd. Duidelijk wordt dat de meeste
energie (meer dan 90%) van deze blaf
binnen 0,1 seconde valt.

Vaststellen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van hondengeblaf:
- bepalen van representatieve verdeling van de hondenrassen;
- vaststellen van gemiddelde SEL-waarde en hoogste maximale niveaus voor de representatieve verdeling honden aan de hand van metingen en/of kentallen (zie tabel 1).
- bepalen van totaal aantal blaffen in de beoordelingsperiode (maatgevende situatie);
- in rekenmodel SEL-vermogen van een blaf toepassen (LWR;SEL) met bijbehorende bedrijfsduurcorrectie
(CB;SEL)
- indien op beoordelingsplaats blaffen herkenbaar zijn is een 5 dB toeslag voor impulsvormig geluid aan
de orde

B E S C H OU W I N G BLAFS P EC T RUM

In de onderzoeken is het spectrum behorend bij een representatieve blaf van verschillende hondenrassen nader bestudeerd. Uit analyse van meerdere blaffen
van verschillende hondenrassen is een
referentiespectrum per hondenras afgeleid. Uit figuur 3, waarin deze ter illustratie van drie rassen honden worden weergegeven, blijkt dat de spectrale verdeling
sterk afhangt van het hondenras. De
maatgevende octaafband voor zwaardere
rassen is 500 Hz, bij lichtere rassen 1000
en 2000 Hz.
Bij toepassing van een rekenmodel voor
het vaststellen van de beoordelingsniveaus worden spectrale brongegevens
gebruikt. In dergelijke rekenmodellen zijn
onder meer de bodemdemping en geluiddemping in lucht spectraal afhankelijk
conform de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai 1999). Dit
houdt in dat de spectrale verschillen tussen de hondenrassen invloed hebben op
de beoordelingsniveaus. Ter illustratie is
dit in een rekenmodel gekwantificeerd:
- Over 1000 meter bedraagt het verschil
in geluiddemping in lucht tussen de
Duitse dog en de Tekkel ruim 3 dB(A).
- De invloed van bodemdemping op de
immissieniveaus, ten gevolge van blaffende honden met verschillend spectrum, kan oplopen tot ruim 7 dB(A) bij
een zachte bodem. Dit wordt met name
veroorzaakt door de frequentieafhankelijke bodemdemping aan de bronzijde
(Db,br) en is derhalve in mindere mate
afhankelijk van de afstand tot de bron.
Een voorbeeld van een dergelijke situatie is bijvoorbeeld overlast van honden
op een uitloopterrein (gras).
Hieruit blijkt dat de spectrale brongegevens van hondengeblaf een significante
invloed hebben op de A-gewogen immissieniveaus. Gezien de geconstateerde
spectrale verschillen tussen de onderzochte soorten honden, dient het belang om
specifieke spectrale informatie te gebruiken niet onderschat te worden. Met name
voor verblijven waar één ras (of een
beperkt aantal verschillende rassen) aanwezig is zal het representatieve spectrum
voor die specifieke situatie vastgesteld
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moeten worden.
ME TH OD IEK

Voor het vaststellen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge
van hondengeblaf is de volgende methodiek aan te bevelen:
- vaststellen van representatieve verdeling van de honden (bijvoorbeeld éénzijdig in een Tekkelfokkerij of variërend
in een pension of asiel);
- vaststellen van gemiddelde SEL-waarde
en hoogste maximale niveaus voor de
representatieve verdeling. Dit kan uitgevoerd worden door middel van een
meting over een periode (meerdere
blaffen) of uit analyse van een geluidopname (per blaf). Eventueel is het
mogelijk om voor de brongegevens kentallen te hanteren (zie tabel 1).
Aandachtspunt hierbij is verwerven van
spectrale informatie;
- vaststellen van het (maximaal) representatieve totale aantal blaffen in de
verschillende beoordelingsperiodes (is
er sprake van een bewaakt of onbewaakt verblijf?);
- als immissierelevante bronsterkte in
een rekenmodel het SEL-vermogen van
een blaf toepassen (LWR;SEL);
- bedrijfsduurcorrectie bij gebruik van
SEL-waarde kan als volgt berekend worden:

beoordelen van de geluidemissie van verschillende hondenverblijven elke situatie
afzonderlijk beschouwd dient te worden.
Aandachtspunten hierbij zijn onder andere het soort honden in het verblijf, een
bewaakt of onbewaakte uitloopterrein en
positie van de inrichting ten opzichte van
omgeving (“prikkels” voor verhoogd blafgedrag).
Op basis van de verdeling van hondenrassen in een hondenverblijf en bijbehorende
SEL-vermogenniveaus kunnen met behulp
van een akoestisch rekenmodel de immissieniveaus op specifieke beoordelingsplaatsen vastgesteld worden. Het verwerken van de spectrale brongegevens van de
specifieke honden is cruciaal gebleken
vanwege de significante verschillen tussen
hondenrassen. Dit betekent dat voor elk
verblijf het nodige maatwerk geleverd
dient te worden.
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MET DA NK A A N:
- Dierenpension Polderland te Leidschendam
- Hagoort Hoeve te Drongelen
- Dierentehuis ’s-Hertogenbosch en omstreken te
‘s-Hertogenbosch

CB;SEL = 10 log (N/T)
waarin
N = aantal blaffen behorend bij de specifieke SEL-waarde in de te
beoordelen periode
T = totale duur van beoordelingsperiode
in seconde
noot:
Voor de toetsing aan de grenswaarden dient
uiteindelijk nog een toeslag voor impulsvormig geluid (5 dB) voor het blaffen van honden worden verrekend indien blaffen op de
beoordelingsplaats herkenbaar als blaffen
zijn.
C O NCL USIES

Uit onderzoek is gebleken dat bij het
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