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BEWANDELDE WEG 

 

Voorstellen Sensornet 

 

Realisatie metingen 

Communicatie 

 

Herkenning helikopters 

Demonstratie 

 

Rapportage 



VAN GELUIDSNET NAAR SENSORNET 

Opgericht om geluidmetingen transparant  

 inzichtelijk te maken. 

 

Naast geluidmetingen ook andere meetsensoren 
Trillingen, snelheden, meteo-omstandigheden, (ultra) fijnstof, vocht, 
CO2, ozon, licht en geur 

 

Samenwerking met 
Normhandhaving 2.0, geluidherkenning en eventueel analyses  

 

Data en pre-rapportage via internet 
PC, tablet, smartphone 



SENSORNET 

Sinds 2007 Nederlands grootste, onafhankelijke en transparante 
meetnet voor milieucomponenten 



OPDRACHTGEVERS 

Overheden:  
Ministerie van I&M (Infra en Milieu, ex-VROM en ex-V&W) 

Provincies,  Gemeenten 

RIVM,  Milieudiensten 

 

Bedrijven 
NLR,  Prorail, RET, HTM, Friesland Campina, DOMO, ESSO Canada 

Ingenieursbureaus, waaronder Deltarail (Plurel), Brem, dB(A) Noise Consultants 

Organisatiebureaus evenementen 

 

Bewonersverenigingen 
 



Door meten tot weten  -  Dóórmeten tot weten.  
Nobelprijswinnaar H. Kamerlingh Onnes (1853-1913) heeft dit reeds lang als stelregel. Langdurig 
meten zal uiteindelijk wel een beeld kunnen geven over de gemiddelde representatieve situatie. 

 

Overheid is zowel scheidsrechter als mediator tussen veroorzaker en omwonenden 
Handhavende rol, Begrip voor beide partijen, Heldere normen , Betrouwbaarheid mag niet discutabel 
zijn, Transparante werkwijze 

 

Burger wordt een geïnformeerde participant 

 

Transparant: langdurig en inzichtelijk meten 
Resultaten op internet 

Rekenmodellen gaan onterecht uit van constante bronnen  

 

WAAROM MONITOREN ? 



WAAROM MONITOREN ? 

Dé controle van het strategisch 
besturingsproces 

Vaak een missende schakel ! 

 

 

 

 

 

Nieuwe vorm van mediation 



Meer dan alleen meten en rekenen ! 
 
 
Meten 
 
 
Verrijken van data 
 meteo 
 spoorinfo 
 voertuiginfo 
 
 
Techniek 
 
 
..én communicatie 



HOE ? 

Eenvoudige real-time visualisatie op 
Internet 

Onafhankelijk, neutraal, transparant 

Smart data output grafisch, Excel en            ) 

Te relateren aan eigen waarneming maakt 
het verschil 

 



REALISATIE METINGEN 

Plaatsing klasse 1 meetsystemen (feb 2013), Incl meteo 

bepaling van de immissieniveaus 

 



GILZE EN RIJEN 



MEETWAARDEN NAAR SERVER 



GELUIDHERKENNING 

Vliegtuiggeluid automatisch classificeren 
(bronherkenning) 

 

Nu: Driehoeksmeting, Geluidpatronen en 
transponderdata 

 

Grotere en moderne vliegtuigen hebben 
een transponder die waardevolle data 
verzend en meetgegevens zeer 
betrouwbaar maken 

 

Kleinere, oudere, helikopters of vliegtuigen 
behorend bij defensie hebben geen 
transponder. 



TOEPASSINGEN 



METHODE 

 

Machinaal trainen (kunstmatige intelligentie)  

Verzamelen van geluiden volgens de 
“standaard per klasse”; 

 

Patroonherkenning naar “fingerprints” 
middels gecontroleerde training; 

 

Hoogwaardige signaalbewerking leidt tot 
waarschijnlijkheid / vergelijking opnamen met 
“standaard per klasse” 

 
 

Data-acquisitie 
Geluidsopname 

'Fingerprint' 
bepalen 

'Fingerprints' per 
klasse verzamelen 

Per klasse een  
model trainen 



DIEPERE TECHNIEK 

  
 

 

 



METHODE 

Data-acquisitie 
Geluidsopname 

'Fingerprint' 
bepalen 

'Fingerprint' 
toetsen aan klassen 

Waarschijnlijkheid 
per klasse 

Daarna dezelfde weg 
bewandelen met nieuwe  
geluidinput en vergelijken. 



EISEN 

Techniek is nimmer foutloos ! 

 

De input van standaard per klasse moet voldoende breed 
zijn en toch representatief. 

Te smal: te veel wordt afgekeurd (false negatives) 

Te breed: te veel wordt goedgekeurd (false positives) 

 

Onze aanpak:  

 Database, aangevuld met trainen “on the job” = > 
maximale representativiteit 

Ook negatieve resultaten worden geleerd 

Training met 50 (+) en 100 (-) geeft al zeer consistente resultaten 

Kruisvalidaties minder noodzakelijk 



RESULTATEN  ETMAAL 



RESULTATEN DETAILS  (MINUTEN) 

http://project.geluidsnet.nl/classify/


RAPPORTAGE 

Keuzes bij de Brabant, 

     Tilburg & Gilze en Rijen 

Demonstratie hoe het kan ! 

http://demo.sensornw.net/demo/events_rapportage/


Casuariestraat 7 
2501 VB Den Haag 
 
070 - 891 9 891 
www.sensornet.nl 

 

http://www.sensornet.nl/

