
 
 
 
 
 
 
 
Maximaal toelaatbare geluidsniveaus voor activiteiten op het TT Circuit volgens hun vergunning: 
 
 

 
 

Type 

Permanente meetmast 
Circuit 

 
Wijk Baggelhuizen 

 
Bronvermogen 
dB(A) re1 pW 

LAeq 
Dagperiode 

LAeq 
5 minuten 

 was wordt   Dagperiode Hoofdrace 

1 A --- --- --- Max 74 153 160 

1 B --- --- --- Max 76 158 165 

 
0 

Muziekfestival 

   Tot 23.00 50  

23.00-01.00 50 

01.00-04.00 28 

0 
Popconcert 

   11.00-23.00 42  

2 84 87 94 55  

3 76 79 86 47  

4 71 74 81 46  

5  
n.v.t. 

07.00-19.00 50   

19.00-23.00 45 

23.00-07.00 40 

 
Enkele bijkomende bepalingen en opmerkingen: 
 

Uitgezonderd de genoemde bronvermogens zijn de vermelde geluidsniveaus in dB(A) re 2 µPa. 
Dit zijn de normaal gehanteerde waarden. 
Het totale akoestische bronvermogen wordt ook in dB(A) opgegeven, maar met een ander referentieniveau. 
Deze dB(A) waarden zijn derhalve niet met de gebruikelijke geluidsdrukniveaus te vergelijken. 
Vergelijk dit met een gloeilamp waarvan het verlichtingsniveau in lumen en het vermogen in Watt wordt 
opgegeven. Een dB waarde is in feite een logaritmische verhouding. 
Het akoestische bronvermogen is niet rechtstreeks vast te stellen en is naar onze mening voor de 
handhaving een niet relevante grootheid. 
 
Voor de muziekfestivals geldt dat het maximale geluidsniveau LAmax 6 dB(A) hoger mag liggen dan het 
gemiddelde periodeniveau. 
Voor popconcerten mag dit LAmax 10 dB(A) hoger liggen dan het gemiddelde periodeniveau. 
 
De vermelde geluidsdrukniveaus voor de typen 1 A, 1 B en 0 zijn exclusief toeslagen voor tonaal geluid, 
muziek geluid en bedrijfsduurcorrectie. 
 
De vermelde geluidsdrukniveaus voor de typen 2 t/m 5 zijn inclusief de standaard toeslagen voor tonaal 
geluid of muziek geluid. 
 
 
 
 
 
 
 
 



In de diverse milieuvergunningen voor het TT-Circuit worden de volgende typen activiteiten genoemd: 
 

 
Type 

 
Omschrijving 

Maximaal 
aantal 
dagen 

 
Restrictie 

1 A Bijvoorbeeld Moto GP (motorsport) en A1GP (autosport) 12  

1 B Grotere evenementen dan 1 A  bijvoorbeeld Formule 1 6 In mindering van 1A 

0 Muziek- en popfestivals 4 In mindering van 1 A 

2 Kampioenswedstrijden en vergelijkbare activiteiten, is representatief 27  

3 Rijvaardigheid motoren en vergelijkbare activiteiten 65  

4 Rijvaardigheid auto's en vergelijkbare activiteiten 145  

5 Niet relevant voor de geluidsbelasting voor de omgeving n.v.t.  

 
 
De navolgende bedrijfstijden moeten in acht genomen worden: 
 

Type Werkdagen Zaterdag Zon- feestdagen 

1 A 
1 B 

Donderdag en Vrijdag 08.00-21.00 
Op de baan                 08.00-19.00 

08.00-19.00 
Op de baan 08.00-19.00 

08.00-19.00 

0 
Muziek 
festival 

3 daags 
1e dag 15.00-01.00 
2e dag 11.00-01.00 
3e dag 11.00-01.00 

2 daags 
11.00-01.00 
11.00-01.00 

1 daags 
11.00-01.00 

 
Als op de werkdag 

 
Als op de werkdag 

0 
Eéndaags 
popconcert 

 
11.00-23.00 

 
Als op de werkdag 

 
Als op de werkdag 

2 09.00-19.00 10.00-19.00 11.00-19.00 

3 09.00-19.00 09.00-19.00 11.00-19.00 

4 09.00-19.00 09.00-19.00 09.00-19.00 

5 09.00-19.00 09.00-19.00 09.00-19.00 

 
Enkele bijkomende bepalingen: 
 
Type 0: Truckstarfestival mag maximaal tot 23.30 uur plaatsvinden 

Meerdaags muziekfestival – Mag alleen in de periode vanaf het eerste volle weekend voor 15 augustus tot 
en met eind september. 

 Tot 04.00 uur mag tussen 01.00 en 04.00 uur uitsluitend achtergrondmuziek 
ten gehore gebracht worden. 

Eendaags popconcert – Mag uitsluitend plaatsvinden in de periode vanaf het laatste weekend in juli tot 
en met september. 

  
Type 2: Maximaal 4 dagen per jaar mag het aanvangstijdstip met één uur vervroegd worden. 

 
 
 
 

 


