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1. Introductie 
 

Leden van het comité ‘Schiet toch op’ hebben een bezwaar  ingediend om de plaatsing van een schietpaal ‘Aan 

de Mhaerebaom ‘ tegen te houden. Daarbij is in eerste instantie van de  situering van de schietpaal met 

kogelvanger en de veroorzaakte geluidsoverlast voor dichtbij wonende mensen uitgegaan. Daarbij was men zich 

wel bewust van de positie en situatie van de schutterij San Sebastian te Mheer en hun afhankelijkheid van de 

gemeentelijke regelgeving. Deze is uiteraard ook van toepassing op de  situering van de schietpalen van de 

overige vijf schutterijen  in de gemeente Eijsden-Margraten. De ligging en inrichting van hun schiettreinen en de 

voorwarden voor het  gebruik kan niet los gezien worden van de situatie in Mheer. Eveneens staat de 
gemeentelijke regelgeving niet los van de landelijke regelgeving en het schutterswezen in Nederlands Limburg.  

 

Gelet op de gang van de rechtszaak lijkt het nuttig dat het comité  ook aandacht besteed aan de schutterijen in de 

gemeente Eijsden-Margraten en hun inbedding in het  Limburgse schutterij.  

 

2. Het schutterswezen in Nederlands Limburg 
 

Het schutterswezen in Nederland en België leeft vooral in Belgisch en Nederlands Limburg, Noord-Brabant, 

Zeeland en in het zuiden en oosten van Gelderland. De schutterstraditie is diepgeworteld in de Limburgse 

cultuur. Op dit moment telt Limburg maar liefst 173 schutterijen met in totaal 10.000 leden! Georganiseerd zijn 

de schutterijen in Federaties. Zo bestaat de Oud Limburgse Schuttersfederatie uit tien bonden. 

 

Oud Limburgse Schuttersfederatie O.L.S. 
   Schuttersbond Sint Gerardus. 1930    Schuttersbond R. K. Zuid-Limburg. 1921 

   Schuttersbond Berg en Dal. 1960    Schuttersbond Juliana en Baarlo. 1908 

   Schuttersbond Eendracht Maakt Macht. 1896    Schuttersbond Eendracht Born - Echt . 1964 

   Schuttersbond Midden Limburg. 1926    Schuttersbond Maas en Kempen. 1948(Belgie) 

   Schuttersbond Maasvallei. 1923, 1947(Belgie)   Schutterijen van VZW De Lommelse Schuttersgilden. 

 

Tot Zuid Limburgse Schuttersfederatie behoren de drie schuttersbonden uit Zuid-Limburg, namelijk de Bond St. 
Gerardus Amstenrade, Zuid-Limburgse Bond en Bond Eendracht Born-Echt. 

 

Bij de Zuid Limburgse Bond behoren 19 schutterijen waarbij ook de vier schutterijen van de gemeente Eijsden-

Margraten, te weten St. Sebastianus Margraten, St. Sebastianus Mheer, St. Joseph St. Geertruid en St. 

Sebastianus Oost-Maarland behoren. 

 

Wel aanwezig in de gemeente Eijsden-Margraten maar niet bij de Zuid Limburgse bond aangesloten is de 

Aartsbroederschap der Koninklijke Schutterij Sint Sebastianus Gronsveld  

Eveneens in de gemeente Eijsden-Margraten gelegen is als zesde Schutterij Sint Brigida Noorbeek. Deze 

behoort bij de federatiebond Berg en Dal die eveneens lid van de Zuid Limburgse bond is. 

 

 

3. De  ontstaanssituatie van de huidige structuur van schutterijen 
 

Bij het lezen van deze diversiteit van schutterijen rijst de vraag naar oorzaak voor deze situatie. Als men in de 

ontstaansgeschiedenis van de schutterijen duikt, blijkt dat er velen in een verschillend tijdsperk en  onder zeer 

verschillend omstandigheden ontstaan zijn.  

Vaak is het niet meer te achterhalen of de stad, het kerkelijk gezag, de Gildebroeders of gewoon een  groep 
mensen het initiatief nam voor het oprichten van zo'n schutterij. Ook zijn ook door ruzies binnen een schutterij 

nieuwe opricht worden.  

In ieder geval heeft in steden het regerend gezag meestal aanzet gegeven tot het oprichten van schutterijen meet 

een meer militair karakter. In het geval van een dorp gebeurde de oprichting eveneens uit veiligheids- en 

beschermingsoverwegingen maar was ook meer door de gemeenschapszin en de parochie gedragen. 

  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_%28Nederland%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_%28Nederland%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_%28Belgische_provincie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_%28Nederland%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeland_%28provincie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/rkzuidlimburg.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/bergendal.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/juliana.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/eendracht.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/bornecht.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/middenlimburg.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/maasenkempen.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/maasvallei.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/lommelse.html
http://www.gronsveld.demon.nl/schutterij/index.htm
http://www.schutterijsintbrigida.nl/
http://www.remigius.nl/remigius/index.php/historie/historie-schutterijen
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In de late 19e en begin 20e eeuw begonnen de schutterijen zich te verenigen in schuttersbonden en naam de 

internationalisering zijn loop. In het heden bestaat een internationale structuur van schuttersorganisaties en 

worden wetstrijden in heel europa georganiseerd. De Oud Limburgse Schutterfederatie (OLS) kent te historisch 

verklaarbare grensoverschrijdende samenwerking met de Belgische schutterijen.  

 

Nog steeds hebben vele schutterijen een functie binnen het kerkelijke leven. Dit wordt  per schutterij of dorp 

heel verschillend ingevuld en vind ook zijn uitdrukking in de presentatie en het verschijningsbeeld van de 
schutterij. 

Waar bij de ene schutterijbond de nadruk wordt gelegd op bepaalde onderdelen van exercitie tot vendelzwaaien 

zijn  daardoor andere onderdelen niet aanwezig, is alles in deze bond vertegenwoordigd. In wezen verschilt het 

militaire uniform in de ene bond niet van het fantasie- dan wel gildeuniform van de andere bond cq. schutterij. 

Evenmin is er principieel geen verschil tussen de meegedragen geweren , de hellebaarden, pieken en spiesen. 

Maar wel zijn er verschillen in het naleven van strenge tradities. 

Zo trok zich in 2012 een schutterskandidaat terug uit het koningsvogelschieten tijdens de Groete Broonk in het 

dorp Gronsveld gemeente Eijsden-Margraten. De man was namelijk niet katholiek hetgeen volgens een regel uit 

1911 een voorwaarde is. 

 

In  Belgische bonden is het familiesportschieten normaal is en zelf vrouwen meeschieten en dus ook koning(in) 
kunnen worden. Maar zij kunnen nog geen lid worden van het bestuur van een vereniging. Bij het ZLF en OLS 

is het nog steeds niet toegestaan dat vrouwen bij de mannen meeschieten. Maar in middels hebben de vrouwen 

wel hun eigen schutterijen en de Stichting Limburgs Dames Schuttersfeest (LDS) en vieren jaarlijks het 

Limburgs Damesschuttersfeest. 

 

De in het Zuid Limburgse Schuttersbond (ZLF) verenigde schutterijen houden aan de schutterstradities 

broederschap, trouw en dienstbaarheid in verbondenheid met de kerk vast. Het is dus geen activiteitenvereniging 

waar vrijblijvendheid troef is. In tegendeel. Er worden eisen gesteld aan het lid worden en bij het lid blijven zelfs 

meer. Vrouwen worden enkel als lid van het muziekkorps of als marketentster geaccepteerd. Ook begint het 

vogelschieten van de schutterijen niet algemeen gebruikelijk met een kerkdienst maar is er toch sprake van een 

sterke kerkelijke binding. 

 
Belangrijkste twee redenen om naast de OLF de ZLF op te richten was  het in stand houden van waardevolle 

tradities, zich in pracht en praal en met muziek vertonen. De schietprestaties kregen bij de drie bonden St. 

Gerardus Amstenrade, Zuid-Limburgse Bond en Bond Eendracht Born-Echt minder aandacht. 

 

Nog minder aandacht kregen tot heden bij alle schutterijen en hun overkoepelende  organen de hedendaagse 

milieuvraagstukken. Tot in de details worden in de schietreglementen alle zaken omrent het schieten geregeld. 

Schietbomen, aanlegpalen en spandraden, afrastering, doorsnede regen- of zonnescherm, deugdelijkheid van de 

buks, grote van de loopboring ( 16 - 20 mm), kruitdosering,  mondingsnelheid van de kogel, loden kogelgewicht, 

daglichtsterkte minimaal 50 Lux.   

 

Maar aandacht aan de aspecten van milieu, geluid en overlast, afstandsbepalingen ten behoeve van voorkoming 

onnodige geluidsbelasting voor de omgeving komen in de diverse reglementen en statuten niet aan de orde. Hoe 

dan ook, terwijl de schutterijen qua ruimte en acceptatie steeds meer in het gedrang komen, heeft de overheid ze 

niet laten vallen en Activiteitenbesluit en  Activiteitenregeling in het voordeel van de schutterijen gewijzigd.  

 

Ook heeft de Provincie grote inzet getoond om de Limburgse Handreiking te actualiseren en als uitgangspunt te 

hanteren.  Er wordt met de overheid hand in hand onder de noemer behoud van een traditie samengewerkt voor 

de regulering van het schieten, zowel op kogelvangers als op de vrije lucht.  

Maar de behoeftes van een niet bij een schutterij aangesloten burger wonende in de nabijheid van een schietpaal 

is in al dat regelwerk nauwelijks tegemoet gekomen.  

 

Deze voorlopige conclusie kan worden getrokken uit de lezing van de wettelijke, de provinciale en 
gemeentelijke stukken en ook uit de publicaties van schutterijen.  

Verder kan deze voorlopige conclusie bevestigd worden naar  het in ogenschijn nemen de schietterreinen in  de 

gemeente Eijsden-Margraten en  van schutterijen van de anderen schuttersbonden.  
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4. Spreiding van de schutterijen in Limburg 
 

 
De schutterijen worden op die kaart van Limburg als gekleurde stippen weergegeven: 

Rood: Schuttersbond Sint Gerardus Amstenrade  20 schutterijen 
Blauw:Schuttersbond R.K. Zuid Limburg  19 schutterijen  

Groen: Schuttersbond Berg en Dal      9 schutterijen  

  

http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/verspreiding.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/verspreiding.html
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Zuid Limburgse Schuttersfederatie Z.L.F. 

Zuid Limburgse Bond (19) 
 

RKZLSB - Rooms Katholieke Zuid-Limburgse 
Schuttersbond  

De Maestrichtsche DienstDoende 
Stadsschutterij 1815  

Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude 
Loffelijke Schutterye Der Stadt en Vryheyd 
Valckenborch  

Schutterij Koningin Wilhelmina 
Nieuwenhagen - Landgraaf  

Schutterij Sint Joseph Vijlen  Schutterij Sint Paulus Vaals  
Schutterij St. Barbara Meersen  Schutterij St. George Simpelveld  
Schutterij St. Hubertus Ubachsberg  Schutterij St. Joseph St. Geertruid  
Schutterij St. Martinus Houthem-St. 
Gerlach  

Schutterij St. Maternus Wijlre  

Schutterij St. Mauritius Strucht  Schutterij St. Paulus Epen  
Schutterij St. Sebastianus Margraten  Schutterij St. Sebastianus Mechelen  
Schutterij St. Sebastianus Mheer  Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland  
Schutterij St. Sebastianus Voerendaal   

        Schuttersbond Sint Gerardus (20)       
Sint Eligius & Juliana Schinveld *  Sint Gertrudis Amstenrade *  
Sint Gregorius De Grote Brunssum *  Sint Hubertus Schaesberg *  
Sint Joh. & Clemens Merkelbeek *  Sint Joseph Stein *  
Sint Joseph Sweijkhuizen *  Sint Lambertus Oirsbeek *  
Sint Laurentius Spaubeek *  Sint Marcellinus & Petrus Geleen *  
Sint Martinus Vaesrade *  Sint Michaël Doenrade *  
Sint Remigius Meerssen *  Sint Salvius Limbricht *  
Sint Sebastiaan Heerlerheide *  Sint Sebastiaan Schimmert *  
Sint Sebastianus Puth *  Sint Sebastianus Schinnen *  
Sint Sebastianus Heerlen *  Stadsschutterij Sint Rosa Sittard *  

Schuttersbond  Berg en Dal (9) 
Schutterij De Heeg Maastricht  Nachtwachtgilde Berg en Terblijt gewijz.  
Schutterij St. Hubertus-Gilde Gulpen  Schutterij Sint Brigida Noorbeek  
Schutterij St. Joseph Waubach  Schutterij St. Michaël Chevremont-Kerkrade  
Stadssjötterie Sint Leendert Urmond  Schutterij St. Sebastianus Spekholzerheide  
 Schutterij Sint-Martinus van Sint-Martens-

Voeren B 
  

http://www.rkzlsb.nl/
http://www.rkzlsb.nl/
http://www.ddstadsschut.nl/
http://www.ddstadsschut.nl/
http://www.schutterijvalkenburg.nl/
http://www.schutterijvalkenburg.nl/
http://www.schutterijvalkenburg.nl/
http://www.schutterij-kon-wilhelmina.nl/
http://www.schutterij-kon-wilhelmina.nl/
http://www.schutterij-vijlen.nl/
http://members.home.nl/seef/Schutt.%20St.Paulus%20Vaals.htm
http://www.stbarbarameerssen.nl/
http://www.schutterijstgeorge.com/
http://www.st-hubertus-ubachsberg.nl/
http://www.schutterijstjoseph.nl/
http://www.stmartinusonline.nl/
http://www.stmartinusonline.nl/
http://www.stmaternuswijlre.nl/
http://www.strucht.nl/
http://www.stpaulusepen.nl/
http://www.schutterijstsebastianusmargraten.nl/
http://www.st-sebastianusmechelen.nl/
http://schutterijmheer.nl/
http://www.sssom.nl/
http://www.schutterijvoerendaal.nl/
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/schinveld.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/amstenrade.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/brunssum.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/schaesberg.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/merkelbeek.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/stein.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/sweijkhuizen.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/oirsbeek.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/spaubeek.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/geleen.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/vaesrade.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/doenrade.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/meerssen.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/limbricht.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/heerlerheide.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/schimmert.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/puth.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/schinnen.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/gerardus/heerlen.html
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/bornecht/sittard.html
http://members.home.nl/schutterijdeheeg
http://www.nachtwachtgilde.eu/
http://www.schutterijgulpen.nl/
http://www.schutterijsintbrigida.nl/
http://www.schutterij-stjoseph-waubach.nl/
http://www.schutterijstmichael.nl/
http://www.sintleendert.nl/
http://www.kgv.nl/wiki/index.php?title=Schutterij_St._Sebastianus_Spekholzerheide
http://www.schutterijsmv.be/
http://www.schutterijsmv.be/
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/rkzuidlimburg.html
http://www.schuttersbond.nl/ledenlijst
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5. Schietterreinen in de gemeente Eijsden-Margraten 
 
Al rijdend door het Limburgse heuvelland zie je niet allen kerken, Gsm-masten, verlichtingen van voetbalvelden 
maar nu ook de schietpalen met kogelvangers voor het Limburgse traditioneel schieten. Opvallend veel van de 
schietterreinen liegen naast de sportvelden aan de rand van de dorpen. Maar er zijn ook schietterreinen die 
dicht bij de bouwde kom geplaatst zijn om niet te zeggen midden in het dorp liggen. 
 

In de gemeente Eijsden-
Margraten zijn zes schutterijen 
aanwezig. Behalve dan de 
schutterijen van  Gronsveld en  
Sint Geertruid hebben zich vier 
schutterijen gezamenlijk 
kandidaat gesteld voor de 
organisatie van het Europees 
schuttersfeest in 2018. Het 
betreft de drie schutterijen uit 
Margraten, Mheer, Noorbeek en 
Oost-Maarland. Het Europees 
Koningschieten wordt om de 
drie jaar gehouden en is een 
groot internationaal 
schuttersfestijn dat vijftig- tot 
zestigduizend bezoekers trekt 
met deelname van duizenden 
schutters uit verschillende 
landen.      afbelding: Schietpaal voor het koningsvogelschieten in dorpskern  

  Gronsveld, alle 4 jaar in gebruik; maar waar wordt geoefend ? 

 
Hetgeen betekend voor de vier schutterijen een geweldige organisatorische klus. Wil men in de competitie 
bestaan betekend het voor de schutters ook op de schietterreinen extra te oefenen. Voor de omwonenden 
burgers zal het zeker betekenen tot 2018 meer schietlawaai als gebruikelijk te moeten accepteren.  
 
Gelet op de ligging van de schietterreinen van de betreffende vier dorpskernen zal voor sommige van de circa 
1.000 bewoners de geluidsoverlast weliswaar flink kunnen toenemen. Er liggen immers circa 260 huizen binnen 
een straal van 300m om de schietterreinen van de vier schutterijen. (grof geteld aan de hand van luchtfoto’s: 
Mheer 35, Sint Gieteren 45, Noorbeek 60, Termaar 70, Oost-Maarland 50) 

Bewoner waar de schietpaal bijna in de achtertuin staat zullen het korte knal uit een traditionele Limburgse 
buks niet als zo luid beleven.  Daarvoor is de tijdsduur knal gewoon te kort. De constructie en bescherm-
mechanisme  van ons gehoor heeft een veel langere tijd nodig om de knal zodanig te registreren en het signaal 
aan het brein door te seinen. Maar  een duizendste van een seconde is voor het gehoor zelf voldoende om 
gehoorschade op te lopen.   
Op zijn duur wordt ons gehoorvermogen vanaf  90 db(A) aangetast. Vanaf 120 dB(A) kan een knal tot een 
blijvende beschadiging van de gehoorcellen leiden. Men spreekt dan van een knaltrauma. De kans tot deze 
onherstelbare beschadiging van de fijne haarcellen in het oor wordt door zich relatief snel herhalende knallen 
snel groter. 
Of de bewoner in zijn achtertuin de knal uit een buks als lawaai beoordeelt hangt uiteraard niet alleen van de 
geluidssterkte, geluidsfrequentie en tijdsduur van de knallen af. Algemeen wordt een knal in de relatieve stilte 
van een achtertuin eerder als lawaai aangevoeld. Zeker als de bewoner geen lid van de plaatselijke schutterij 
zijn de frequente knallen net als de druppels water uit een lekkende kraan in het bad naast de slaapkamer. 
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6. Geluidsoverschrijding door schietterreinen in gemeente Eijsden-Margraten  
 
Een mondingsknal van 140 db (op 0.194 m afstand gemeten)  van een zware Limburgse buks is te horen op 150 
m aftstand met 83,3 db(A)  en op  300 m aftstand met 77.3 db(A). Volgens de HANDREIKING LIMBURGS 
TRADITIONEEL SCHIETEN betekend dit voor de omgevingstypologie “landelijk gebied met 40 db(A) in de 
avonduren” dat het schietgeluid niet harder dan 67,5 db(A) mag zijn.  (Formule Lknal = (40-5)/2 + 50) db(A)  
Daarmee kunnen bij een afstand tussen huis en schietpaal van 150 meter 15,8 db(A)  en bij  300 meter 9.8 
db(A)  overschrijding van het aanbevolen geluidslimiet constateert worden. 
 
Omdat het menselijke gehoor zeker bij ca. 10 db(A) een geluid als verdubbeling waarneemt betekend dit voor 
een bewoner op 150m respectievelijk 300m  afstand van de schietpaal dat de knal 3 keer resp. 2 keer zo hard 
ten opzichte van de aanbevolen limietwaarde van  67.5 db(A) hoort. Maar tegenover het gecorrigeerde 
omgevingsgeluid in de avonduren van 35 db(A) hoort men de knal in feite  (83-35= 48 dB(A)=>) 28keer 
respectievelijk (83-67.5= 16.5 dB(A)=>) 18 keer zo hard. 
 
Nog belastender wordt het schietgeluid uiteraard voor de bewoners diens huizen nog dichter bij de schietpaal 
liggen. Huizen bevinden zich in de dorpskernen Termaar 28m , Sint Geertruid 30m, Noorbeek 34m en Oost-
Maarland 77 meter van de schietpaal met kogelvanger verwijderd. 
Op een afstand van 30m is de knal van een buks van 14O db(A) met 96.2 db(A) te horen. Hetgeen zijn 28.7 
db(A) boven de aanbevolen limietwaarde van 67.5 db(A) en zelf 61.2 db(A) boven de waarde van het 
gecorrigeerde omgevingsgeluid in de avonduren van 35 db(A). Daarmee is de knal 7 keer zo hard  vergleken 
met de aanbevolen limietwaarde of bijna 70 keer (!) zo haard tegenover het gecorrigeerde omgevingsgeluid 
van 35 db(A). 

Geluidsoverschrijding door schietterreinen in gemeente Eijsden-Margraten 
harder dan volgens Handleiding toegestaan 67.5 db(A) en omgevingsgeluid 35 db(A) 

in de avonduren in landelijk gebied / weinig, geen verkeer   
 

Afstand huis 
 van schietpaal 

Termaar  
Margraten 

Sint  
Geertruid  

Noorbeek Oost 
Maarland  

Mheer 

Minimum 28m 30m 34m 77m 156m 

  
± 30 m              96 db(A)  =  7 keer  respectievelijk 70 keer harder             4 keer resp. 39 keer 

      
150 m               83 db(A)  =  3 keer  respectievelijk 28 keer harder  

      
300 m               77 db(A)  =  2 keer respectievelijk  18 keer harder 

 

 De toetsingswaarde voor Lknal is:  

 Nieuwe inrichting   : Lknal ≤    ½ * Lomg + 50    Bestaande inrichting : Lknal ≤   ½  * Lomg + 50   

Ontheffing:  na treffen maatregelen ontheffing mogelijk tot Lknal ≤ Lomg + 55  

 Lknal   = het geluidniveau van een enkele knal, gemeten in A, impuls, als invallend geluid ter  plaatse 

van  gevoelige bestemming  

 Lomg   = het geluidniveau gebaseerd op de omgevingstypologie  

 50   = de correctiefactor voor nieuwe inrichtingen , 55   = de correctiefactor (met ontheffing na 

maatregelen) voor bestaande inrichtingen 

 Omgevingstypologie  Lomg,etm  

 Landelijk gebied / weinig, geen verkeer  40 dB(A) , Verspreide bebouwing / beperkt verkeer  45  

dB(A) , Woonwijk / verkeer  50 dB(A)  

 De waarden voor Lomg in de avondperiode zijn 5 dB(A) lager. 
De geluidsfactor geeft aan hoeveel harder men het omgevende geluid door de 

geluidsverandering van een knal hoort. Een typische vraag: "Zijn 3 dB of 6 

dB de dubbele Luidheid?" Antwoord: "Het zijn eerder 10 dB." Een 

verdubbeling van de geluidsterkte  wordt van de meeste mensen bij een 

verandering van het geluidsniveau tussen 6 en 10 db(A) pas gehoord.   

 

Factor Verandering 
geluidssterkte 

70 +61,29dB(A) 

40 +53,22 dB(A) 

30 +49,07 dB(A) 

20 +43,22 dB(A) 

15 +39,07 dB(A) 

10 +33,22 dB(A) 

  5 +23,22 dB(A) 

  4 +20,00 dB(A) 

  3 +15,58 dB(A)  

  2   +10,00 dB(A)   

 1    0      dB(A) 

http://www.sengpielaudio.com/Rechner-SchallUndEntfernung.htm
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pegelaenderung.htm
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7. Visualisering van geluidsoverschrijdingen  
 
Voor vijf schutterijen zijn in een luchtfoto  (zie 9. ) van de dorpen de minimale afstand tot het dichtbijstaande 
huis door een rode lijn aangegeven. Eveneens is door een gele lijn de afstand van 150 meter van de schietpaal 
ingetekend. Voor huizen in een omgeving van 300 meter representeert een blauwe kring de afstand. 
Het onderste gedeelte laat het hoogteprofiel van de landschap langs de blauwe lijn zien beginnend bij de 

schietpaal. Daarmee wordt een indicatie over de mogelijke verloop van het schietgeluid gegeven. Als de 

schietpaal hoger gelegen is dan de huizen staat te verwachten dat het geluid minder gereflecteerd verder 

gedragen wordt. Maar  daarmee kan niet afgeleid worden of het geschietgeluid verzwakt of versterkt wordt. 

Dit hangt in bijzonder mate van de reflecterende objecten (huizen, daken, begroeiing) af.  

 

Geluid minderende effecten kunnen alleen optreden als er een afscherming in de directe zichtverbinding 

tussen geluidsbron en een object bestaat. Door tussenruimtes in het afschermende object (bv. in een rij 

staande huizen) wordt geluiddempende werking sterk verminderd.  

Geluiddemping kan door afschermende en reflexieve effecten ontstaan. Begroeiing zorgt voor  

geluidsverspreiding  en absorptie terwijl gebouwen door hun afschermende en reflecterende werking bekend 

staan.  Reflecterende obstakels zoals harde grond en gebouwen kunnen in ongunstige situaties zelf tot een 

verhoging van het geluidsniveau bijdragen. 

 De windrichting heeft eveneens invloed op de afbuiging en sterkte van 
geluid. Zo kan tegenwind het geluid naar boven afleiden waardoor vanaf 
ca. 200 meter een geluidschaduw kan ontstaan. Een wind in richting 
stiltegebied verbeterd de hoorbaarheid van het geluid over lange 
afstanden, net zoals bij een inversie. Geluidsafwijkingen door 
weersomstandigheden kunnen oplopen tot  20 en 30 dB(A).  
Uitleg Windrozen: Hoe langer een staafje, des te vaker komt de wind uit 
de bijbehorende richtingsklasse. In de windroos is een schaal 
weergegeven waarmee de procentuele frequentie kan worden 
afgelezen. De staafjes tezamen inclusief de variabele winden en 
windstiltes (stil/var) tellen op tot 100%. (bron) 

 
8. Voorlopige conclusies 
 

Van een vergelijking van de ligging van de schietterreinen in de gemeente Eijsden-Margraten en de 

daarmee verbonden geluidsoverlast kan de conclusie worden getrokken: 

De gemeente staat in alle dorpskernen een grof overschrijding van toegestaan en aanvaardbaar 

geluidshinder door schietlawaai toe. In bijzonder duidelijk wordt dit bijvoorbeeld in Sint Geertruid. Maar 

de bewoners hebben zich blijkbaar met de directe schietlawaai in hun achtertuin daarmee kunnen of 

moeten vinden. 

De situatie in Mheer wijkt in zover niet evident af van die in andere dorpskernen. Wel afwijkend is het feit 

dat het hier toch om de plaatsing een schietpaal op een nieuwe locatie met ‘agrarisch waarde’ in het 

buitengebied gaat. Ter wille van behoud van de historisch gegroeide ‘Traditioneel Limburgse Schieten’ zijn 

de wetten zondanig aangepast dat zelf overtredingen van aanbevolen richtwaarden niet alleen door de 

gemeentelijke gezagsvoerders maar ook van hoger hand nog worden aanvaard.  

Dit lijkt stelselmatig te zijn en kan zonder meer door een verdere inventarisatie van de situering van schiet-

terreinen in andere Limburgse gemeentes bevestigd worden. Het zal daarom niet verbasend zijn als het 

gezag tov Mheer de argumentatie “Schietpaal bij Gsm-mast - dat past” verder gaat handhaven en de 

‘schutterij met unieke uitzicht midden in het dorp’ behouden blijft.    

file:///D:/Data/privaat/projecten/Schietpaal/DAS/(http:/www.knmi.nl/klimatologie/windrozen/uitleg.html)
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9. Liggingen van de schietterreinen en geluidsuitbreidingen  

 
9.1. Schutterij Sint Sebastianus Margraten / Termaar 
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9.2. Schutterij Sint Joseph Sint Geertruid 
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9.3. Schutterij Sint Brigida Noorbeek 
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9.4. Schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland 
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9.5. Schutterij Sint Sebastianus Mheer 

 

 

 
 

 
 

 


