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geluid

• Geluidsdruk of geluidsdrukniveau is het resultaat van 
drukverschillen in de lucht veroorzaakt door geluidsgolven

• Gehoorgrens is het laagste geluidsdrukniveau dat door mensen 
gehoord kan worden

• Pijngrens is het hoogste geluidsdrukniveau dat we aankunnen

• Decibel (dB) een compacte logaritmische schaal om het 
geluidsdrukniveau te meten)



90 dB(A)        +          90 dB(A)



90 dB(A)        +          90 dB(A)

= 93 dB(A)



90 dB(A)        +          90 dB(A)

= 93 dB(A)



73 dB(A)        +          62 dB(A)

= 73,3 dB(A)
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Richtwaarden voor geluid
principes
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Occasioneel toelating van CBS
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Geluidsmeting



Geluidsmeting



Geluidsmeting



Geluidsmeting



- LINE-UP 

15 uur: 'deuren' open
17 uur: Gili
18.30 uur: Dolfijntjes
20.15 uur: Bart Peeters
21.30 uur: DJ Guily
Het programma vindt plaats op een 
afgesloten zone op de Grote Markt. Er zijn 
verschillende in- en uitgangen met 
veiligheidscontrole. 













Uitrusting gebouw (Kl 3 en Kl 2)
• Informeren over maximaal toegestane geluidsniveau (Affiche)
• Wand en plafond niet in licht brandbare materialen
• Keuring elektrische installaties
• Verlichting met 2 onafhankelijke stroombronnen
• Toe- en uitgangswegen op de openbare weg
• Deuren langs buiten open
• Hoogte deuren, gangen kooien minstens 2 meter
• Breedte = # personen ↔ x 1, ↘ x 1,25 en ↗ x 2
• Pictogrammen
• Verwarming niet met vlam of gloeiend oppervlak
• Geen leidingen met gassen in het danslokaal, muur, vloer, zoldering
• Blustoestellen
• telefoontoestel 



Meet- en registratiemethode



Bijzondere voorwaarden (vb)



Samengevat

• Permanent:
– < 85 of 92(max) buurt 35 geen vergunning
– > 85 < 95 met 102(max) klasse 3 (geluid zichtbaar)

– > 95 tot 102(15min) klasse 2 (geluid registreren, oordopjes, geluidsplan)

• Occasioneel:
– < 85 of 92(max) buurt 35 geen toelating
– > 85 < 95 met 102(max) toelating CBS (geluid zichtbaar)

– > 95 tot 102(15min) toelating CBS (geluid registreren, oordopjes)











Info en vragen

• Bouwen Milieu Wonen
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
056 27 73 30

• Evenementenloket 

• https://www.kortrijk.be/evenementenloket

https://www.kortrijk.be/evenementenloket



