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Meetpunten 

 

Meetpunt 1  

Tijd dB (A)  (rec. 
Nr) 

dB (C)  (rec. 
Nr) 

Opmerking 

Max. 80.0  95.0   

12:40 65.5  85.0   

13:50 72.5  92.7  Wind een klein beetje afgenomen 

14:35 75.5  93.5   

15:35 76.0  93.6   

16:35 79.1  94.8  Aangegeven dat dit precies binnen de gestelde 
normen is 

17:40 79.0  94.9  Nogmaal aangegeven dat dit precies goed is 

18:50 78.7  92.3  Wind weer iets meer van meetpunten af, klein 
beetje toegenomen 

19:25 78.7  94.7  Wind begint af te nemen 

20:15 79.1  93.3   

20:40 
20:45 
20:49 
20:51 
20:55 

80.2 
78.7 
78.9 
79.1 

 77.9

 97.6 
97.3 
96.0 
95.9 

 96.1

 Wind is gaan liggen. Veel correctie metingen 
tot het acceptabel was gedaald met achteraf 
controle metingen. 
Ronde met de gemeente Utrecht ). Na 
deze lijst wordt uitegelegd wat hier nog meer 
gebeurde 

21:36 78.3   96.1  Resulaten zijn nogmaals door gegeven, in de 
lage tonen werd er nogmaal wat aangepast 
door geluidtechnicus mainstage. Gezien de 
focus op het andere meetpunt ligt is na deze 
meting daar heen vertrokken. 
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22:30 78.1  94.4   

De metingen waarbij het aangegeven maximum werd overschreden zijn met rood gearceerd.  

Meetpunt 2   

Tijd dB (A)  (rec. Nr) dB (C)  (rec. 
Nr) 

Opmerking 

Max. 80.0  95.0   

12:50 62.6  85.8   

13:50 71.0  92.0  Wind is wat aan het afnemen 

14:40 69.2  92.7   

15:40 70.4  94.5   

16:39 
16:41 
16:43 
16:46 

71.7 
71.3 
72.8 
71.5 

 98.0 
96.9 
96.6 
92.7 

 Door gegeven aan mainstage dat met name de 
lage tonen een stuk omlaag moesten. Na 
correctie meting nogmaals aangegeven. De 
laatste meting is als uitgangspunt op de front 
of house meter gebruikt. 

17:50 72.8  94.9  Aangegeven dat deze meting precies binnen de 
normen viel. 

18:35 
18:40 

74.3 
72.2 

 96.0 
92.8 

 Aangegeven aan mainstage dat deze weer wat 
te hoog was, na aanpassen meteen een 
correctie meting gedaan.  

19:20 72.1  93.9   

20:10 72.9  93.4    

21:12 
21:18 

77.6 
75.9 

 98.7 
 93.8

 Deze meting was met de gemeente Utrecht. 
Na de eerste meting contact gehad met front 
of house main stage. Na aanpassen een 
correctie meting gedaan. 

21:46 
21:49 
21:52 
21:58 
22:00 

75.7 
75.0 
78.3 
76.1 
78.9 

 95.5 
93.1 
94.9 
95.9 

 94.8

 Deze metingen zijn samen gedaan met  
 van XSENSE. Na alle correcties en onrust 

van het vorig uur wilden we graag mogelijke 
problemen uitsluiten en een juiste aanpak 
kiezen. Daarom zijn er gezamenlijk metingen 
gedaan op naar ons inzicht het belangrijkste 
meetpunt. 

22:20 68.8  89.6   

22:35 66.8  85.7   

De metingen waarbij het aangegeven maximum werd overschreden zijn met rood gearceerd.  

Naar inzicht van dB brothers was het belangrijkste meetpunt gezien de bebouwing en wind MP 2. Er 

is gemerkt dat op beide meetpunten de Mainstage de hoofdrol had in de meetresultaten. 

DeTechnotent is op geen moment opgemerkt tijdens het meten, zowel in de hogere als lagere 

frequenties. De strandstage was goed hoorbaar op MP 1, maar had weinig invloed op de metingen 

omdat de lagere frequenties van de mainstage op dit punt overheersde. De focus lag daarom op 

mainstage en MP 2. 

Vanaf de metingen van 20:40, de ronde met de gemeente Utrecht erbij, tot het eind van het festival 

zijn er verschillende dingen gebeurd. Het begon met een meting welke ineens velen malen harder 

was dan de metingen (kort) ervoor. Dit kan natuurlijk te maken hebben met een DJ-wissel en dat 

vanaf dit tijdstip de wind was gaan liggen. Er is direct contact geweest met de geluidtechnicus van de 
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mainstage. Deze gaf aan dat zijn muziek op dat moment niet zachter kon omdat de strand stage 

(welke op de mainstage stond gericht) dan nog meer boven zijn muziek uit zou komen. Daarom is er 

ook contact geweest met de strandstage. Deze heeft de muziek zachter gezet, daaropvolgend heeft 

ook de mainstage het volume wat terug gedraaid (met name in het laag). Zowel  van de 

gemeente Utrecht als dB brothers heeft gemerkt dat er een aanzienlijk verschil was in volume 

(hoorbaar aan de overkant op MP 1). 

Het resultaat van de laatste paar metingen met de gemeente was 96 dB(C) op mP1, er is overlegd en 

besloten dat dit acceptabel was met de aanname dat dit een paar uitzonderlijke nummers waren met 

erg veel lage frequenties er in. Daarbij wisten we dat er nog steeds gewerkt werd vanaf de mainstage 

om dit probleem op te lossen, en de technicus feedback kon halen uit zijn eigen meter aanwezig bij 

het front of house. 

Vervolgens is er een ronde door de buurt gedaan. Er waren enkele klachten vanuit de kant van de 

Langerakbaan (Utrecht Leidsche Rijn) gekomen. Eenmaal daar in de buurt was de muziek nauwlijks 

hoorbaar. Vermoedelijk zou de muziek niet hoorbaar zijn geweest met ramen en deuren gesloten in 

dit gebied. 

Uiteindelijk is de gemeente ook mee geweest naar MP 2. Hier werd om 21:12 er 98.7 dB(C) gemeten. 

Dit natuurlijk weer velen malen te hard, er is wederom contact geweest met mainstage waar de 

overheersende lage tonen weer vandaan kwamen. Er is hier dit keer meteen op gereageerd, zoals te 

zien aan de correctie meting (93.8) 

Nu de gemeente heeft gezien dat er alles aan werd gedaan om het in goede banen te laten lopen is 

deze vertrokken. Er is meteen contact geweest met  van XSENSE om nogmaals te 

luisteren naar de problemen en te kijken of het wel goed ging. Er is samen een meting gedaan om 

MP1, vervolgens op MP2. Op beide meetpunten waren de metingen net goed. Er was dus goed 

gehoor gegeven aan alle contacten en verzoeken van het uur daarvoor.  

Gek genoeg blijkt dat tijdens de metingen in het laatste uur het volume weer enorm daalt. De reden 

hiervoor is nog steeds niet helemaal duidelijk. Er was geen verandering in wind of merkbare 

verandering in het weer en dezelfde artiest als ervoor trad nog op.  

Conclusie 
Over de hele dag genomen is er goed aan de waardes gehouden welke zijn opgegeven. Een enkele 

uitschieter was er hier en daar wel, maar dat was vrij snel te traceren en corrigeren. Vanaf ongeveer 

20:30 zijn er tot 21:20 wel wat gekke dingen gebeurt. Er was in eens een enorm verschil in volume, 

met name de lage frequenties. Dit kan liggen aan artiest, nummer of weersveranderingen. Echter 

bleek dat voor er aan gewerkt kon worden er eerst op het terrein een andere stage moest worden 

aangepast in volume. Dit heeft daarom wat langer geduurt dan anders.  

Vervolgens was er in het laatste uur juist een enorme afname in decibellen te zien. Dit is nog steeds 

niet helemaal verklaard, maar dit zal vermoedelijk met de muziek van de artiest te maken hebben 

gehad.  




