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Ik ben gek op events 
Ik hou van festivals 
Muziek doet iets met mij 
Samen zijn met duizenden mensen is de max 
Ik organiseer deze belevingen 

Laten we beginnen met het invullen van enkele
simpele ja/nee-vragen: 

Antwoordde u volmondig “ja” op de voorgaande
vragen? PERFECT, dan past u precies binnen de
doelgroep. Deze brochure is namelijk gericht tot alle
Vlaamse festivalorganisatoren. Goed, nu we weten
dat u binnen onze doelgroep valt, kunnen we verder
met een korte uitleg van het nut van deze brochure. 

Gehoorschade is nog steeds een veelvoorkomend
verschijnsel. Volgens recent onderzoek van de WHO
hebben 430 miljoen mensen wereldwijd
gehoorverlies. Er zijn hiervoor verschillende oorzaken.
Voornamelijk bij jongeren is een langdurige
blootstelling aan luide muziek een van de grote
boosdoeners. Ondanks de talloze acties die jullie als
organisatie reeds uitvoeren, evolueren de cijfers niet
in de positieve richting. 

Intro Dat gaf ons de motivatie om een onderzoek uit te
voeren. Zo willen we zien hoe we het thema
gehoorschadepreventie terug meer onder de
aandacht kunnen brengen. Niet alleen voor jullie als
organisatoren is dit namelijk een belangrijk topic, ook
voor de bezoekers, artiesten en medewerkers is dit
van belang. 

Doorheen deze brochure zullen we kort nog eens de
huidige regel- en wetgeving toelichten. Daarnaast
kijken we ook naar enkele good practices uit het
buitenland. Welke regels hanteert men daar en
belangrijker, hebben deze regels ook een positief
effect. Tot slot willen we graag enkele tips & tricks
meegeven van hoe wij denken dat het topic meer
onder de aandacht kan gebracht worden. We zijn ons
bewust van het feit dat gehoorschadepreventie een
werk van lange adem is, waarbij er veel verschillende
partijen betrokken zijn. Bezoekers, artiesten, overheid
en uiteraard de organisatie, iedereen vervult op een
of andere manier een rol. Het is enkel door een goede
wisselwerking tussen alle partijen dat de
sensibilisering kan gebeuren.  

Deze voorstellen kunnen jullie dan uiteraard zelf nog
‘finetunen’ en optimaliseren zodat ze perfect
aansluiten bij jullie eventfilosofie. Of ze kunnen
misschien een bron van inspiratie zijn om een
bepaalde bestaande actie nog wat uit te breiden.  

Wij zijn er alvast van overtuigd dat we samen een
stap richting betere gehoorschadepreventie
kunnen zetten
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Vlaamse Wetgeving
Vlaamse muziekfestivals moeten zich
steeds aan de regels houden die
opgelegd zijn door het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning
(VLAREM). VLAREM onderscheidt 3
categorieën met verschillende geluids-
normen. Muziekfestivals en concerten
vallen onder categorie 3. 

Evenementen die binnen deze categorie
vallen, mogen een maximaal geluids-
niveau hanteren van gemiddeld 100 dB,
gemeten over 60 minuten. Indien het
maximale geluidsniveau 102 dB niet
overschrijdt, gemeten over 15 minuten,
wordt dit ook geaccepteerd. Muziek-
evenementen met een geluidsniveau dat
gedurende 60 minuten gemiddeld hoger
is dan 100 dB, zijn verboden. 

Op initiatief en kosten van de festival-
organisator moet het geluidsniveau continu
gemeten en geregistreerd worden via een
meetapparatuur.

Alsook moet het geluidsniveau ten alle
tijden zichtbaar zijn voor en bewaakt
worden door de organisatie van het
desbetreffende muziekfestival. De
meetapparatuur is echter niet verplicht
indien de organisatie van het muziekfestival
een geluidsbegrenzer gebruikt. Deze zorgt
ervoor dat de grens van 100 dB niet
overschreden wordt (art. 5.32.2.2bis VLAREM
II 1995). 

Het maximaal toegestane geluidsniveau
moet duidelijk wordt weergegeven ter
hoogte van de ingang en ter hoogte van de
mengtafel.

Zoals jullie wel weten zijn Vlaamse
muziekfestivals onderworpen aan allerlei

regels op vlak van gehoorschadepreventie,
opgelegd door de overheid. Deze regels zijn

opgemaakt om festivalorganisatoren te
begeleiden bij het organiseren van een

gehoor-vriendelijk festival. 

Evenwel kan het college
van burgemeester en
schepenen van de
gemeente waar het
muziekfestival plaats-
vindt, extra beperkende
maatregelen opleggen.
Het maximale toe-
gelaten geluidsniveau
of de duur van het
muziek-festival kan
beperkt worden door
deze instantie.

Aan het organiseren van een muziekfestival binnen
categorie 3 zijn 3 strenge voorwaarden verbonden: !!!
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een gedetailleerde beschrijving
van de opstelling en het
vermogen van alle
geluidstoestellen en
geluidsinstallaties die enig effect
kunnen hebben op de
geluidsbelasting van de
omgeving;

een duidelijke beschrijving van de
toegepaste meetmethode en de
meetomstandigheden zodat de
metingen steeds onder dezelfde
omstandigheden kunnen
gebeuren;

de gemeten geluidsniveaus op
het festivalterrein en in de
omgeving, met een duidelijke
vermelding van de verschillende
meetpunten (art. 5.32.2.3 VLAREM
II 1995).

Minstens 10 dagen voor de aanvang
van het muziekfestival moet de
festivalorganisator op zijn kosten een
akoestisch onderzoek laten uitvoeren
door een milieudeskundige erkend in
de discipline geluid en trilling. Dit
onderzoek moet gevoerd worden bij
het maximale geluidsniveau dat
tijdens het muziekfestival gehaald
wordt. Het verslag van dit akoestisch
onderzoek bestaat minstens uit: 

gratis gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking te
stellen voor alle bezoekers;

een geluidsplan op te maken dat de opstelling van de luidsprekers, de
meetplaatsen, het maximaal toegestane geluidsniveau, de plaats waar
het geluidsniveau geregeld wordt en een plattegrond bevat.

Daarenboven is de festivalorganisator verplicht om:

Dit geluidsplan moet opgemaakt worden door een milieudeskundige die
erkend is in de discipline geluid en trilling (art. 5.32.2.2bis VLAREM II 1995).

Bij het niet naleven van de eerder vermelde
regelgeving wordt er een saneringsonderzoek
uitgevoerd door een milieudeskundige erkend in de
discipline geluid en trillingen. Indien uit dit
onderzoek blijkt dat er niet wordt voldaan aan de
regelgevingen, wordt de aanvang van het
muziekfestival stopgezet of wordt het opgeschort
tot de toegewezen saneringsmaatregelen zijn
uitgevoerd. Nadat de festivalorganisatie deze
maatregelen heeft uitgevoerd, wordt in overleg met
de toezichthouder een nieuw en volledig akoestisch
onderzoek uitgevoerd door de aangestelde
milieudeskundige (art. 5.32.2.3 VLAREM II 1995).
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Good practices buitenland
Laat ons beginnen met het feit dat de
regelgeving in Vlaanderen zeker al strikt
is en er al heel wat in het werk wordt
gesteld om de bezoeker bewust te
maken van de risico’s op gehoorschade.
Zoals hiervoor beschreven, zijn er tal van
verplichtingen waaraan een organisatie
zich moet houden. Toch kunnen we ook
van enkele buitenlandse regels – al dan
niet na finetuning – toch nog wat bijleren.

In Frankrijk zijn de regels nagenoeg identiek aan onze
Vlaamse. Zoals veel van de festivals bij ons al een auditieve
rustzone hebben gemaakt uit eigen beweging, is het bij
onze zuiderburen ook opgenomen in de regelgeving. Zo
moeten podia voorzien in een auditieve rustzone of
rustperiodes waarin het geluidsniveau niet hoger is dan 80
dBLAeq,8h. Het probleem van gehoorschade stelt zich
namelijk niet enkel en alleen door het geluidsniveau, maar
zeker ook de duur van blootstelling. 

Ook in Oostenrijk zijn de regels ongeveer gelijkaardig. Daar
ligt de grenswaarde echter enkele dB lager dan bij ons,
namelijk 100 dBLAeq. Ook zij zijn verplicht om gratis
gehoorbescherming ter beschikking te stellen aan de
bezoekers. Anders dan bij ons is dat er bij hen een wettelijke
verplichting is dat de demping minstens 15 dB bedraagt. 

In Duitsland moeten evenementen waar het geluidsniveau
naar verwachting meer is dan 85 dBLAeq verplicht de
bezoekers op de hoogte brengen van de risico’s. Dit is iets
wat er bij ons natuurlijk ook al gebeurd, alleen is het in
Duitsland zo dat de organisatie dit op de tickets, folders en
posters moet meegeven. 
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Waarschuwingen omtrent gehoorschade
duidelijk afgebeeld aan de ingang. Deze
informeren de toeschouwers over het
maximumniveau per uur en het risico dat te
linken is aan de blootstelling, alsook de grotere
kans op schade indien men langer is
blootgesteld.

Rustzone voor het publiek is verplicht en moet
duidelijk aangegeven staan op het terrein alsook
aan de ingang. Dee zone moet ten minste 10%
van de totale voor het publiek bestemde ruimte
beslaan, duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
toegankelijk zijn.

In Zwitserland ten slotte gaan ze een stapje verder
dan in de meeste andere landen. . In het algemeen
mag de blootstelling op geen enkel moment van
het evenement meer dan 93 dBLAeq,1h bedragen,
met een maximumgeluidsniveau van 125
dBLAFmax. Verder wordt er een verschil gemaakt
tussen de evenementen naargelang de duur van
het afspelen van luide muziek. Zo moeten bij
evenementen met een geluidsniveau tussen 96 en
100 dBLAeq,1h die langer dan 3 uur duren onder
andere volgende regels gevolgd worden:

Als we gaan kijken naar andere Europese landen,
mogen we met trots zeggen dat we zeker bij de
beste leerlingen van de klas behoren. De
organisatoren werken reeds proactief aan een
betere gehoorschadepreventie en dankzij hun
acties komen bezoekers voorbereid naar het
festivalterrein. Toch is er nog een stap naar meer
sensibilisering nodig. Hierin spelen niet enkel
organisatoren een rol, maar zeker ook de regering
en uiteraard de bezoekers zelf!
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Aanbevelingen

Werkt jouw festival al samen met een gehoorcentra? Super!
Maak er optimaal gebruik van door hun zo goed mogelijk in de
kijker te zetten. Neem hen op in een social media post, promoot
hun standje op jouw terrein, zorg dat ze goed zichtbaar zijn en
enkele aantrekkelijke attributen hebben om hun booth zo hip
mogelijk te maken. Extra budget? Vraag een audioloog om
overdag enkele (gratis) gehoortesten af te nemen om mensen te
wijzen op de directe gevolgen van luide muziek.

PARTNERSHIP GEHOORCENTRUM
 

Waarom geen interactief filmpje opnemen met een
bekende kop uit de regio? Deze acteur of presenator kan op
een luchtige en speelse manier het dragen van oordoppen
aantrekkelijker maken en promoten. Het filmpje kan
tussen concerten door op groot scherm afgespeeld worden
of op de weide van de camping. Voeg er een leuke hashtag
aan toe en word trending online!

INTERACTIEVE VIDEO
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Plaatst een QR-code op de verpakking van de gratis
oordoppen en organiseer een toffe giveaway of korting
voor op maat gemaakte oordoppen. Promoot deze actie
online en je oordoppen vliegen in no time de deur uit. Jouw
festival krijgt extra visibiliteit en krijgt een positieve
associatie én jouw festivalgangers beschermen hun
gehoor, wat moet een mens meer hebben?! 

QR-CODE GIVEAWAY

De meeste festivals hebben rustzones om het gehoor even te
laten bekomen van de vele prikkels. Dit is toch niet altijd
duidelijk voor de festivalgangers. Maak deze zone zo opvallend
mogelijk. Duid ze aan op de grondplannen en zorg voor een toffe
en sfeervolle aankleding.  Daarnaast promoot je deze via de
festival-app of sociale media. Met deze simpele insteek help je
de bezoekers om toch een beetje meer zorg te dragen voor hun
gehoor.

 PROMOOT RUSTIGE ZONES
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INFOGRAPHIC SOORTEN OORDOPPEN

Velen kiezen er bewust voor om geen gratis schuimoordoppen af te
halen omdat het de beleving zou inperken. Laat je bezoekers weten
dat niets minder waar is en laat hun kennismaken met de
verschillende soorten oordoppen a.d.h.v. een infographic. Op elk
potje past een deksel, net als bij elke persoon een type
gehoorbescherming past. Probeer op een ludieke manier de
goedkope silicone plugs te promoten die vaak voor een kleine som
verkrijgbaar zijn op jouw festival. Zo hebben de bezoekers al een
excuus minder!

WAT KOOP JE MET PRIJS GEHOORBEHANDELING?
 

Probeer de mensen te doen inzien dat preventie de
goedkoopste manier is om met gehoorschade om te gaan. De
prijs voor een behandeling van gehoorschade weegt niet op
tegen de gratis schuimoordoppen of de goedkope silicone
plugs. Een behandeling voor tinnitus kost gemiddeld € XXXXX
wat gelijk staat aan X aantal pintjes op jouw festival. Kijk naar
het voorbeeld van de Stad Gent om wildplassen tegen te gaan. 
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Merci!
Ondanks dat er op de festivalweides reeds veel acties ondernomen worden, merkten we in de
resultaten van ons onderzoek bij festivalgangers dat er nog werk is aan de visibiliteit omtrent
gehoorschade. We hopen dan ook dat we jullie met deze brochure geïnspireerd hebben om het
topic nog eens te herbekijken en nog eens extra onder de aandacht te brengen op jullie terrein,
maar ook in communicatie voor en/of na het festival. Doordat jullie als organisatie zeer dicht bij de
bezoekers staan, zitten jullie in de ideale positie om een positieve impact te hebben op hun gedrag
omtrent gehoorschade.

Uiteraard is het niet enkel aan jullie, de organisatoren, om aan sensibilisering te doen. Dit is een
werk van langere adem waarbij de bezoeker zelf, maar zeker ook de overheid bij betrokken moet
zijn. Onder het motto vele handen maken licht werk, zijn we ervan overtuigd dat de problematiek
voldoende onder de aandacht gebracht kan worden als iedereen zijn steentje bijdraagt. 
Na een jaartje afwezigheid, lijkt het ons het ideale moment om met een frisse start te beginnen en
het topic gehoorschade weer te belichten. Uiteindelijk hebben we er allemaal baat bij, want een
bezoeker die zonder piep in de oren het festival verlaat, zal met veel plezier na afloop al meteen zijn
ticket voor het volgende jaar boeken!

Dan rest ons niets meer dan u te bedanken voor het doornemen van deze brochure. We kijken er
naar uit om enkele acties terug te zien komen op jullie festivals.

De festivalgangers en hun oren zijn jullie eeuwig dankbaar!

Sam Baetslé, Kevin Coenen, Nina Verbanck 
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