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Executive summary
This document is the final report of the preliminary process leading to the innovative tender for
measurement equipment to both map the impact of personal noise exposure and to capture data to
create wide area noise maps. The process ran from February to June 2021 with Addestino acting as
the external facilitator for PIO. The report contains the full results of the trajectory and outlines the
innovation potential of the envisaged solution from both a user and technology perspective. It also
provides advice on determining the next steps.
As a first conclusion analyzing the requirements from the demand side, results in the project being
split in 4 subareas:
1. The dynamic measurement of personal noise exposure during the day, coupled with health
endpoints and sound appraisal
2. The measurement of personal noise exposure during the night, coupled with health effects, sleep
deprivation and sound appraisal
3. Mapping environmental sound exposure and the appraisal of the environment by rolling-out a
network of sensors through citizen science
4. Mapping environmental sound exposure by using best-in-class sensors on strategic locations to
outline the long-term evolution of noise sources or relevant areas
Each subarea has its own set of requirements towards parameters to measure, precision, user
experience, employability and data processing. This leads to the observation one solution will likely
not cover the requirements from all 4 subareas.
A second conclusion can be drawn from the assessment by the industry that all requirements are
technically feasible. However when zooming-in a fundamental dilemma arises: when all relevant data
is extracted from the sensor that is needed to classify the sound and make the correlation with
appraisal & health effects, this includes a significant engineering complexity to enable data processing,
security and data transmission. Collecting a limited dataset limits on the other hand the amount of
insights that can come from the project. Measurement the right parameters in smart way is thus the
key challenge in this project.
As a consequence it is advised to iteratively switch between a co-creation phase where the ideal
parameter set and measurement set-up is determined with a limited set of users covering the selected
complexity and a mass roll-out towards a larger population. It is possible to start a test set-up with a
fixed sensor coupled with classifying sound and questioning sound appraisal, next setting-up a test setup in the bedroom coupling with sleep deprivation and next with a lab targeting mobile measurements
of noise exposure, health effects and sound appraisal. Each time the lessons learned from one lab are
used to accelerate the next one.
If however a focus is put on making wide area noise maps, an alternative set-up can be used where a
large volume of available sensors are rolled-out to collect basic parameters over a wide area.
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Samenvatting
Dit document is het eindverslag van het voortraject leidend naar de innovatieve aanbesteding voor
meetapparatuur om zowel de impact van persoonlijke geluidsblootstelling in kaart te brengen als om
data te capteren om (meer) gebiedsdekkende geluidskaarten te maken. Het traject liep van februari
tot juni 2021 waarbij Addestino optrad als externe begeleider voor PIO. Het bevat de volledig
uitgewerkte resultaten van het traject en schetst het innovatiepotentieel van de beoogde oplossing
vanuit zowel gebruikers- als technologisch standpunt. Ook geeft het advies in het bepalen van de
vervolgstappen.
Als eerste conclusie blijkt uit de analyse van de behoeften aan de vraagzijde dat het project uiteenvalt
in 4 subonderdelen. Die vier subonderdelen van het bekomen project zijn als volgt geformuleerd:
1. Het dynamisch meten van persoonlijke geluidsblootstelling gedurende de dag en dit koppelen aan
gezondheidseffecten (zoals bijvoorbeeld stress, hartslag) en appreciatie van geluid
2. Het bepalen van de persoonlijke geluidsblootstelling gedurende de nacht en dit koppelen aan
gezondheidseffecten, slaapverstoring en appreciatie van geluid
3. Het in kaart brengen van omgevingsgeluid in Vlaanderen en de appreciatie van die omgeving door
het uitrollen van een meetnet van sensoren in een citizen science project
4. Het in kaart brengen van omgevingsgeluid door het inzetten van best-in-class sensoren op
strategisch gekozen plaatsen om lange termijn evolutie van geluidsbronnen of relevante gebieden
te bestuderen
Elk van deze subonderdelen heeft specifieke vereisten op vlak van onder andere te meten parameters,
nauwkeurigheid, gebruikerservaring, inzetbaarheid en dataverwerking. Hieruit volgt dat de noden uit
deze deelproblemen waarschijnlijk niet door éénzelfde oplossing kunnen worden afgedekt.
Als tweede conclusie volgt uit de analyse van de aanbodzijde dat alle vooropgestelde behoeften/noden
ondanks hun grote complexiteit technisch haalbaar zijn, maar tevens nog ontwikkelwerk vragen voor
verschillende aspecten. Uit de feedback van de markt komt wel een fundamentele breuklijn naar voor:
wanneer men alle relevante data uit een toestel haalt, nodig voor classificatie van geluid en correlatie
met appreciatie en gezondheid, betekent dit een grote complexiteit voor dataverwerking, beveiliging
en batterijduur. Een beperkte parameterset uitlezen beperkt daarentegen de mogelijke inzichten die
men uit het onderzoek kan halen. Op een slimme manier de juiste parameters meten, vormt de
uitdaging in dit project.
Als volgt is het aangeraden te werken in meerdere iteraties waarbij afwisselend in een co-creatietraject
de ideale parameterset en meetopstelling wordt bepaald bij een kleine groep gebruikers voor de
gekozen complexiteit en die vervolgens uit te rollen naar een grotere populatie. Zo kan men starten
met een proeftuin rond een vaste meetopstelling buiten gekoppeld aan het classificeren/identificeren
van geluidsbronnen en het bevragen van appreciatie, vervolgens een proeftuin in de slaapkamer
gekoppeld aan het meten van slaapverstoring en ten slotte een proeftuin gericht op het mobiel meten
gedurende dag van geluid, gezondheidseffecten en appreciatie. De inzichten uit elke proeftuin worden
steeds gebruikt om de volgende proeftuin te versnellen.
Wanneer de focus echter op gebiedsdekkende data ligt, kan men ook starten met het breed uitrollen
van beschikbare sensoren die enkele basisparameters in kaart brengen.
17/09/2021 – VPO– PIO – 2021
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1 Objectieven en werkingskader
1.1 Achtergrond en doelstellingen
Dit eindverslag beschrijft alle stappen van het voortraject leidend naar een innovatieve
overheidsopdracht voor het PIO project ‘Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen’ en presenteert de
synthese van de resultaten. De doelstelling van dit eindverslag is het vormen van een basis voor het
opmaken van een pre-commercieel en/of commercieel bestek. Hiertoe worden op de
marktconsultatie de verschillende projectstakeholders samengebracht met als doel het verzamelen
van kennis, inzichten en concrete voorstellen vanuit verschillende invalshoeken.
Dit eindverslag formuleert een antwoord op de volgende vragen:
•
•
•

Wat behelst het project ‘Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen’?
Waar ligt het innovatiepotentieel van dit project, zowel vanuit gebruikerstandpunt als
vanuit technologische invalshoek?
Wat is de te volgen weg voor een (innovatieve) overheidsopdracht ?

Addestino Innovation Management werd door de projecteigenaars (i.e. het Programma Innovatieve
Overheidsopdrachten (PIO) in samenwerking met het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO))
aangesteld om het voortraject van het project rond ‘Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen’, in het
kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, te faciliteren. Addestino heeft als missie
om innovatie te leveren aan zijn klanten, end-to-end, vanaf het idee tot het eindresultaat. Deze missie
wordt volbracht dankzij drie centrale pijlers:
•
•
•

Addestino omvat een multidisciplinair team dat in staat is om innoverende doorbraken
te realiseren doorheen business, strategie, technologie en gebruikerservaring.
Addestino beheerst een iteratieve end-to-end methodologie waarmee risico
gereduceerd wordt en product- en dienstontwikkeling succesvol versneld wordt.
Addestino bezit een diepgaande technologische kennis en past die pragmatisch toe in
verscheidende industriesectoren (telecom, gezondheidszorg, energie, transport,
elektronica, enz.) en in verscheidene omgevingen (startups, kmo’s, multinationals,
universiteiten en overheidsinstellingen).

Tijdens het voortraject van ‘Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen’ neemt Addestino de rol op van
externe begeleider. Als externe begeleider faciliteert en coördineert Addestino het voortraject,
begeleidt en modereert het de workshops en stimuleert het de nodige wisselwerking tussen de
verschillende partijen. Als externe begeleider treedt Addestino steeds op in het algemeen belang, met
als taak om de deelnemers aan de marktconsultatie resultaatgericht en op één lijn te krijgen. Daarnaast
verschaft Addestino het nodige inzicht en de nodige ervaring in het innovatiegebeuren, mede door het
aanwenden van een weldoordacht plan van aanpak van het voortraject en een methodologie voor de
inhoudelijke discussies en denkprocessen tijdens de werksessies.
Dit eindverslag is aldus het resultaat van een gestructureerd proces om het innovatiepotentieel van
‘Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen’ te bepalen met als doel de vraagstelling naar aanbodszijde te
verfijnen in het kader van een pre-commercieel of een commercieel bestek.
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Het voortraject van ‘Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen’ liep van februari tot juli 2021 en beslaat
het volgende proces:
1. ‘Scoping’ werksessie met medewerkers van de projectinitiatoren waarbij getracht wordt de
verschillende probleemstellingen in kaart te brengen en een eerste oplossing te schetsen voor elke
probleemstelling. Tegelijk wordt bekeken hoe elke probleemstelling kadert binnen de verwachtingen
van het programma innovatief ondernemen en laat deze sessie toe een eerste maal de
maatschappelijke waarde en het innovatiepotentieel van elke probleemstelling in kaart te brengen.
Uit deze sessie volgt de centrale vraagstelling van het project.
2. Werksessies met gebruikersgroepen om de noden van de vraagzijde te belichten. Deze sessie laat
toe het innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt verder uit te werken, in het bijzonder de
gebruikersnoden en de naar toegevoegde waarde geprioriteerde use cases.
Na de scoping sessie werd duidelijk dat de vraagzijde geformuleerd zou worden vanuit een centrale
groep onderzoekers. Tot die groep onderzoekers behoren onder andere ook medewerkers van het
VPO. Gezien het project (zie volgende hoofdstuk) voortkomt uit twee verschillende noden
(persoonlijke geluidsblootstelling en in kaart brengen van omgevingsgeluid) werden twee werksessies
ingericht om die noden samen met de onderzoekers scherp te krijgen. Voor het in kaart brengen van
eindgebruikersvereisten werden relevante personas opgesteld.
3. Marktanalyse uitgevoerd door Addestino om de use cases op te delen in modules naar gelijkaardige
oplossingselementen en voor elke module een eerste referentiearchitectuur uit te tekenen door de
stand van de technologie, belangrijke componenten, noodzakelijke koppelingen na te gaan en
vervolgens relevante randvoorwaarden te expliciteren.
4. Marktconsultatie met geïnteresseerde industriepartners en kennisinstellingen om de stand van de
techniek verder te specifiëren, een inschatting te maken van de risico’s en het innovatiepotentieel
vanuit technologische invalshoek te bepalen. Deze workshop heeft als opzet om een gestructureerde
groepsdiscussie tussen de spelers uit de industrie en kenniscentra op gang te brengen, en dit op basis
van de opgestelde use cases.
5. Eindverslag van de marktconsultatie opgemaakt door Addestino op basis van alle vergaarde
informatie tijdens de werksessies.

1.2 Deelnemende spelers
In het kader van de transparantie en het open karakter van de marktconsultatie van ‘Omgevingsgeluid
meten in Vlaanderen’ worden hierbij de 28 deelnemende bedrijven, overheidsdiensten en
kennisinstellingen opgelijst.
Akron NV
Arteveldehogeschool
ASAsense
Cegeka
D2S International
dBA-plan
Distrinet
G4S
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Proximus
Sirus
Softech
Soundappraisal
Stad Antwerpen
Stad Leuven
TNO
Tractebel
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GIM
iLaB
Imec
KU Leuven
Munisense
Norsonic Benelux
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Universiteit Gent
Vincotte
Vlaams Planbureau voor Omgeving
Voxdale
VUB
Waerbeke VZW

7/64

Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen

2 Context & Objectieven
2.1 De projectinitiators
2.1.1 VPO
Het Vlaams Planbureau voor Omgeving maakt deel uit van het Vlaams Departement Omgeving en
coördineert verschillende initiatieven rond omgevingsonderzoek gerelateerd aan onder andere
omgeving en gezondheid,. Ze volgen beleidsindicatoren op, beheren verschillende dataplatformen
gelinkt aan omgevingsbeleid en staan in voor de opmaak van het ruimte-rapport waarbij relaties zijn
opgezet met MIRA (milieurapport) en NARA (natuurrapport).
Het VPO staat tevens in voor het aansturen van onderzoek naar humane biomonitoring (HBM). ,
Humane biomonitoring (HBM) staat voor ‘meten in de mens’. Aan de hand van metingen in o.a. bloeden urinestalen kan de blootstelling van de mens aan chemische stoffen worden nagegaan (met
biomerkers van blootstelling) en kan de relatie met (vroegtijdige) gezondheidseffecten worden
onderzocht (met biomerkers van effect).”. Burgers zijn rechtstreeks betrokken bij deze onderzoeken
en het VPO bezit data van meer dan 5500 deelnemers verspreid over meer dan 15 jaar onderzoek.
Het VPO heeft interesse voor het in kaart brengen van de (dynamische) persoonlijke
geluidsblootstelling en voor het opstellen van gebiedsdekkende geluidskaarten voor Vlaanderen.

2.1.2 Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap
en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere
publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO
overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te
besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, dat wil zeggen het (laten) ontwikkelen en/of
aankopen van innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke
dienstverlening kunnen optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke
uitdagingen waarvoor ze staan. Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid,
competitievere ondernemingen en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang
(gezondheid, milieu en energie, veiligheid, …). Concreet begeleidt het PIO andere overheden en
publieke organisaties bij innovatieve overheidsopdrachten en kan het PIO innovatieve
overheidsopdrachten co-financieren totmax. 50%.
Daarnaast voorziet het PIO in externe consultants om de publieke organisaties te ondersteunen bij
devoorbereiden van de innovatieve overheidsopdracht.
Meer informatie is beschikbaar op http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/.
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2.2 Het voortraject: “Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen”
2.2.1 Context en centrale vraagstelling van het project
Het project komt voort uit twee concrete noden bij de VPO. Enerzijds is er de nood om de persoonlijke
(dynamische) geluidsblootstelling in kaart te brengen. Dit laat toe om de relatie tussen de
geluidsblootstelling, de gezondheidsimpact en de appreciatie beter in te schatten. Anderzijds is er de
nood voor ontwikkeling van gedetailleerde gebiedsdekkende geluidskaarten die de basis moet vormen
voor een lokaal omgevingsbeleid inzake geluid.

Deze noden leiden tot twee afzonderlijke luiken: een luik dat specifiek de persoonlijke
geluidsblootstelling omvat en een luik dat inzoomt op het omgevingsgeluid en het in kaart brengen
daarvan. Beide luiken volgen in de context van dit project een apart traject maar er is wel rechtstreekse
overlap op vlak van data governance en innovatieve communicatie over verworven resultaten.
Hieronder wordt ingezoomd op de aard van beide luiken.
Persoonlijke (dynamische) geluidsblootstelling:
Het meten van de persoonlijke (dynamische) geluidsblootstelling wordt gelinkt aan het meten van
gezondheidseindpunten en aan de appreciatie. Op die manier ontstaan voor dit luik drie centrale
aspecten:
•
•

•

Geluidsblootstelling aspect
o In welke mate wordt de persoon blootgesteld aan geluid?
Medisch aspect
o Wat is de impact op de gezondheid van de persoon?
▪ HBM (humane biomonitoring) kan gebruikt worden om verschillende
gezondheidsindicatoren in kaart te brengen (hartslag, bloeddruk, …)
Appreciatie aspect
o Hoe ervaart de persoon de geluidsblootstelling en meer algemeen zijn omgeving?
▪ Hier is een link met andere topics (bv. luchtmetingen)

Er zijn verschillende mogelijke methodes voor het meten van de geluidsblootstelling. Bij het
onderzoeken van de verschillende mogelijkheden is voldoende aandacht nodig voor GDPRgerelateerde problemen. Zo heeft een systeem waarbij de persoonlijke geluidsbelasting dag en nacht
wordt opgenomen implicaties voor de privacy van de gevolgde persoon. Bovendien vormt het een
uitdaging om storende en niet-storende geluidsbelasting te differentiëren. Daarnaast staat ook vast
dat de grootte van de overlap met het tweede luik van dit project (geluidskaarten) afhankelijk is van
de methode (bv. gevelmeting) die onderzocht wordt.
Gebiedsdekkende geluidskaarten:
Dit luik bevat zowel een validatie- als een constructie-oefening. Voor de validatie-oefening is het de
bedoeling om de kwaliteit van bestaande modellen voor geluidsblootstelling te valideren. Voor de
constructie-oefening is het de bedoeling om enerzijds bestaande gebiedsdekkende kaarten uit te
breiden en anderzijds kaarten te creëren voor aspecten waar nog geen kaarten over bestaan.
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Het idee voor een grootschalige actie waarbij burgers betrokken worden in het plaatsen of meedragen
van sensoren (zoals bij andere citizen science projecten bv. CurieuzeNeuzen) komt hier naar voor. Als
actie gericht tot de algemene bevolking zou een campagne kunnen worden opgezet.
Ook in dit luik komt geluidsappreciatie aan bod. Namelijk in het geval men kaarten wenst te maken
over appreciatie van geluid. Het is duidelijk dat in beide projecten de interactie met de burger een
cruciaal element vormt.
De centrale vraagstelling van het volledige project wordt daarom als volgt gedefinieerd:
• Hoe kan men de impact meten van de persoonlijke geluidsblootstelling op
gezondheidseindpunten en de persoonlijke appreciatie van de geluidsblootstelling en in
ruimere zin de omgeving?
• Hoe kan men, aan de hand van metingen, bestaande modellen valideren en
gebiedskaarten aanrijken om tot betere gebiedsdekkende geluidskaarten te komen?
• Met welke zaken dient rekening gehouden te worden om burgers optimaal in beide
projecten te betrekken (waarbij een spreiding in meerdere kenmerken zoals socioeconomische status wordt gegarandeerd)?
• Met welke zaken dient rekening te houden om zo optimaal mogelijk in het bestaande
data landschap van de VPO te passen om aan te sluiten bij gerelateerde projecten?

17/09/2021 – VPO– PIO – 2021
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3 Bepalen van noden vanuit de vraagzijde
Bij het uitwerken van een burgeronderzoek valt de vraagzijde uiteen in twee delen. Langs de ene kant
bevinden zich verschillende onderzoeksinstellingen en beleidsmakers. Hun noden liggen in lijn met de
centrale vraagstelling die hoort bij het persoonlijk luik en het luik van de gebiedsdekkende
geluidskaarten. Vanuit de expertise van de projectinitiatoren en de contacten vanuit Addestino
werden enkele mensen uit verschillende onderzoekinstellingen en beleidsmakers aangeduid die
ervaring hebben met het onderwerp of die betrokken zijn bij relevante lopende experimenten.
Met deze groep werden in twee afzonderlijke werksessies (voor beide luiken) de belangrijkste
gebruikersvereisten in kaart gebracht vanuit het perspectief van de onderzoekers/beleidsmakers, aan
de hand van een niet-exhaustieve lijst van use cases. Op deze manier kan men een eerste algemeen
beeld schetsen van de geambieerde functionaliteiten voor elk van beide luiken.
Langs de andere kant zijn er de burgers die deelnemen aan de meetcampagne. Hun noden komen
vanuit een andere vraagstelling, namelijk wat is er nodig om succesvol deel te nemen aan een
meetcampagne met minimale hinder en wat kan een meetcampagne bieden om eindgebruikers te
motiveren om deel te nemen aan zo een campagne.
Om de noden van dit deel van de vraagzijde te bepalen, werden eerst de beoogde doelgroepen in kaart
gebracht. Hiervoor werd bekeken welke groepen van burgers men wenst te bereiken. Bij dergelijke
onderzoek campagnes wordt het doelpubliek vaak gekozen in jongeren (14-15 jaar) , omdat ze vaak
gedurende langere periodes op dezelfde plaats wonen, omdat ze in volle seksuele ontwikkeling zijn en
omdat er al veel gezondheidsinformatie voorhanden is (via CLB). Daarom werden enkele
voorbeeldpersonas uitgewerkt van die leeftijd (differentiatie op vlak van: leefomgeving,
schoolomgeving, karakter, interesses,…).
Het VPO sluit echter niet uit dat voor de volgende HBM-campagne (vanaf 2022) ook volwassenen
betrokken worden. Dit omdat zij mogelijks meer interesse hebben naar de eigen geluidsblootstelling
(omdat zij geluidsgerelateerde stress anders ervaren dan jongeren) en rekrutering mogelijk zou zijn via
arbeidsgeneeskundige dienst. Daarom werden twee volwassen voorbeeldpersonas uitgewerkt.
Aan de hand van de voorbeeldpersonas en de nodige ervaringen van de onderzoekers werden
vervolgens use cases opgesteld die de noden van de eindgebruiker in kaart brengen.
De combinatie van deze twee types vereisten vormen uiteindelijk de noden van de vraagzijde.

3.1 De verschillende doelgroepen
Langs de kant van de onderzoekers en beleidsinstellingen waren volgende partijen betrokken bij de
werksessies (een voor persoonlijk luik en 1 voor gebiedsdekkend luik) voor het in kaart brengen van
de gebruikersvereisten:
-

-

Departement Omgeving (vertegenwoordigers van de afdelingen Vlaams Planbureau
voor Omgeving, Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning en Data en
Digitale Maatschappij)
Vlaamse Milieumaatschappij team luchtkwaliteit
Agentschap Zorg en Gezondheid
Provinciaal Instituut voor Hygiëne
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-

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Stad Antwerpen (relevante projectverantwoordelijke)
Stad Leuven (relevante projectverantwoordelijke)
Onderzoekers uit kennisinstellingen (UGent en VUB)

Langs de kant van de burgers werd gekeken naar de parameters waarop men wenst te differentiëren
in de verschillende meetcampagnes. Volgende parameters werden door als relevant beschouwd:
-

Leeftijd
Verplaatsingsmodus (beïnvloedt type dagdagelijkse geluidsblootstelling)
Woonomgeving
Schoolomgeving/Werkomgeving
Geslacht
Beroepsinvulling (indien volwassen persoon)

Aan de hand van deze criteria werden relevante voorbeeldpersonas opgesteld (studenten en
volwassenen). Voor elke persona werd vervolgens in kaart gebracht hoe een ideale oplossing (wat
betreft het meten van de persoonlijke geluidsblootstelling en de impact daarvan) eruit ziet en hoe
hij/zij die zou gebruiken. Op basis daarvan werden vervolgens noden vanuit eindgebruiksperspectief
gedestilleerd. Hieronder een voorbeeld. Zie appendix A voor alle uitgewerkte personas,
ersona
aam

a ren

auren

oonp aats

tudent Middelbaar

ee ijd
enderleeu (dorp)

Sc oo

jaar

eroep

tudent

Aalst

enmerken
tudent A O (

e

middelbaar) in Aalst ( VM),

In zomer lente gaat ze met ets naar school maar meestal gebracht door ouders

Helpt samen met jongere broer in het eekend in de interieurzaak van haar moeder
Volgt lessen drama en treedt keer per jaar op
it bij lokale scoutsvereniging in enderleeu

ampagne omkadering

toeste

e r ik ag

e hele klas moet het toestel gebruiken, dat ziet
ze il zi en zolang rest van klas meedoet
jlvolle armband die voor horloge kan doorgaan
App met info over gebruik en resultaten

e r ik ac t

Als de armband niet past bij haar ou it doet ze hem niet
aan, als ze meerdere bandjes had kon ze isselen
raagt armband heel de dag door naar alle ac viteiten

Als het echt moet doet ze het el,

aat jonger broertje soms ook de earable dragen

maar eigenlijk vindt ze het ambetant

e il resultaten kunnen vergelijken met vrienden

aadt het toestel s nachts op samen met gsm

en e terne microfoon vindt ze maar niets

iet echt plaats voor een geluidsmeter in haar handtas

il gerust reageren op no

s achts draagt ze de earable niet al jd,
liefst laadt ze het apparaat s nachts op

eluidsmeter in kamer zou haar niet storen

ca es, maar moet

niet te lang duren

jl vol l e a rmba nd di e me ngen doet a a rva n ze res ul ta a t ma kkel i jk ka n opvra gen beki jken vi a a pp
Addes no

3.2 Verfijnen van vraagstelling in luik omgevingsgeluid
Wanneer de verzamelde noden in het luik omgevingsluid in hun geheel bekeken worden, wordt
duidelijk dat de use cases uiteenvallen in 3 categorieën die elk hun eigen doel hebben.
1. Meetnet
Het uitrollen van meetpunten, capteren van meetdata en verwerken van de data in een
centraal platform
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2. Data-aggregatie
Het aggregeren van meetdata uit modellen, externe bronnen, meetcampagnes tot één
consistente dataset met als hoofddoel centralisatie
3. Geluidsbronnen
Het nauwkeurig in kaart brengen van verschillende types geluidbronnen in Vlaanderen.
Daartoe behoren: weg-, lucht-, treinverkeer en grote industrie door plaatsing van
geluidsmeters met vereiste eigenschappen.
4. Dataverwerking (beslist om dit buiten de scope van PIO te houden)
Merk op dat de use cases over appreciatie nog bij een afzonderlijke categorie horen:
•

Appreciatie
Het bevragen en in kaart brengen van hoe personen die blootgesteld worden aan (een bepaald
type) geluid, dat geluid ervaren en appreciëren.

Elk van deze categorieën heeft een andere target oplossing en andere relevante dimensies daarvoor.
In de tabel hieronder tonen we welke dimensies relevant zijn voor elk van de categorieën.
1. Uitwerken van meetnet
•
•
•
•
•
•

Nauwkeurigheid van metingen
Resolutie & sampling
Connectiviteit
Privacy & dataverwerking
Beveiliging & encryptie
Densiteit van meetnet

2. Data-aggregatie &
visualisatie
•
•
•
•
•

Aggregeren van meerdere
datatypes
Interpolatie en extrapolatie
Visualisatie & resolutie
Compatibiliteit met meerdere
modellen
Rekenkracht
&
beschikbaarheid

3.Verbeteren van bron monitoring
•
•
•
•
•

Nauwkeurigheid van metingen
Methodologie metingen
Verdeling observatiepunten
Invoer in modellen
Analyse
van
bestaande
meetpunten

De spelers nodig voor het bevragen van de dimensies van de oplossingen nodig voor de categorieën
zijn zeer verschillend: (1) IOT experts, sensor fabrikanten, geluidstechnici… tegenover (2) dataanalisten, datawarehouse leveranciers, software-experten … en (3) verkeersexperten, experten in
Vlaamse industrie, modelbouwers, … aarom is besloten om de focus te leggen op wat gezien werd
als de meest innovatieve piste: het uitwerken van het meetnet gecombineerd met het in kaart
brengen van de appreciatie.
Vervolgens is gekozen om in een volgende werksessie verder in te zoomen op de vereisten die gesteld
worden aan het uitwerken van het meetnet. Door keuze van deze piste wordt beoogd een meetnet uit
te werken dat kan helpen bij het opmeten van de “blootstelling bevolking”-blok die deel uitmaakt van
het uitgetekende MIRA-framework op onderstaande figuur. Use cases die andere deeloplossingen
beslaan worden vermeld maar niet verder in het proces meegenomen.
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Figuur 1: Situering van meetnet piste in "slim eco-systeem van indicatoren voor leefbaar geluidsklimaat in Vlaanderen"

3.3 Lijst van opgestelde use cases
Onderstaande lijst van 122 use cases brengt de gebruikersvereisten voor dit project in kaart. Deze lijst
bevat 93 use cases vanuit het standpunt van de onderzoekers en 29 use cases vanuit het standpunt
van de burgers die deelnemen aan het experiment.

De motivatie en betekenis van de waarden van ‘innovatiepotentieel’ orden toegelicht in sectie 3.5.
De structuur van onderstaande lijst is als volgt:
•

•

•

Deel 1: Persoonlijke geluidsblootstelling
o Onderzoekers
o Burgers
Deel 2: Omgevingsgeluid: meetnet
o Onderzoekers
o Burgers
Deel 3: Omgevingsgeluid: andere deelproblemen (out-of-scope)
o Onderzoekers

Merk op dat sommige use cases vanuit burgerperspectief voor beide luiken (persoonlijk en meetnet)
geldig zijn.
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ALS EEN

KAN IK

ZODAT

INNOVATIE
SCORE

DEEL 1 – Persoonlijke geluidsblootstelling (1.)
Persoonlijk - Onderzoekers en Beleidsmakers (1.O.)
onderzoeker
UC-1.O.1
onderzoeker
UC-1.O.2
onderzoeker
UC-1.O.3
onderzoeker
UC-1.O.4
onderzoeker
UC-1.O.5
onderzoeker
UC-1.O.6
onderzoeker
UC-1.O.7
onderzoeker
UC-1.O.8
onderzoeker
UC-1.O.9
onderzoeker
UC-1.O.10
onderzoeker

real-time feedback vragen aan de testgebruiker bij het plaats vinden van een
geluidsevent om te bepalen hoe de gebruiker deze geluidsgebeurtenissen apprecieert
real-time feedback vragen aan de testgebruiker bij het veranderen van
geluidsomgeving om te bepalen hoe de gebruiker de vorige geluidsomgeving heeft
geapprecieerd
op frequente basis feedback vragen aan de testgebruiker over hoe de testgebruiker
de geluidsblootstelling van de voorbije dag/week/maand heeft beleefd (houdt
verband met meer algemene SLO)
erop vertrouwen dat de data van de meetcampagne op zo een manier wordt
opgeslagen en verwerkt dat de batterij zo min mogelijk belast wordt
de verschillende geluidsbronnen classificeren door patroonherkenning in de data (via
AI/Machine Learning)
een tijdelijk geluidsevent real-time detecteren (vb. ontploffing, luide vrachtwagen
passeert, sirene ambulance)
smartphone gegevens van de testgebruiker capteren om inzicht te krijgen in de
activiteit van de testgebruiker (bvb. het gebruik van bepaalde applicaties, de buiten
temperatuur, acceleratie van het toestel,…)
de GPS locatie van de testgebruiker bepalen en deze zo verwerken om inzicht te
krijgen in de activiteit van de testgebruiker (bvb. persoon in beweging, persoon zit
binnen buiten, persoon is in natuur stad,…)
na elke meetcampagne de data uit het experiment raadplegen en exporteren naar
tools voor verdere verwerking
tijdens naverwerking via AI de data uit verschillende metingen (geaggregeerd) gaan
analyseren
de gemeten data van het experiment koppelen met andere HBM campagnes

UC-1.O.11
onderzoeker
UC-1.O.12
onderzoeker

UC-1.O.13
onderzoeker
UC-1.O.14

een verandering van geluidsomgeving real-time detecteren (vb. van straat naar park
naar binnen)
de gemeten data via MQTTS of HTTPS versturen over 4G of via COAP protocol over
LoRaWAN versturen als key-value content in JSON naar het bestaande ThingsBoard
platform waarbij de nodige security wordt voorzien (e.g. one-way access token based
authenticatie of two-way certificate based authenticatie) gebruik makende van open
standaarden
de piekwaarden meten van geluidpieken (vanaf 40dB) waargenomen door een
testpersoon doorheen de dag (mobiele meting)

ik inzicht krijg in de momentane appreciatie van geluid in de omgeving

13

ik inzicht krijg in de momentane appreciatie van geluid in de omgeving

8

ik inzicht krijg in de chronische appreciatie van geluid in de omgeving

8

de autonomie van het experiment niet in het gedrang komt

8

ik inzicht heb welke bronnen de persoonlijke blootstelling bepalen

20

ik de gebruiker daarover meteen om feedback kan vragen

5

ik eenvoudiger de context van de gemeten geluidsblootstelling kan
kaderen

8

ik eenvoudiger de context van de gemeten geluidsblootstelling kan
kaderen

13

ik deze kan gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek

13

ik de koppeling kan maken met gezondheidseindpunten

20

deze data nadien kan verrijkt worden met andere data uit andere
experimenten (bvb. luchtvervuiling)
ik de gebruiker daarover meteen om feedback kan vragen

20

de data via open standaard protocollen beschikbaar kan worden
gemaakt op het centrale platform voor humane biomonitoring

13

ik dynamische geluidsblootstelling van een testpersoon in kaart kan
brengen

13

5

onderzoeker
UC-1.O.15
onderzoeker
UC-1.O.16
onderzoeker
UC-1.O.17
onderzoeker
UC-1.O.18
onderzoeker
UC-1.O.19
onderzoeker
UC-1.O.20
onderzoeker
UC-1.O.21
onderzoeker
UC-1.O.22
onderzoeker
UC-1.O.23
onderzoeker
UC-1.O.24
onderzoeker
UC-1.O.25
UC-1.O.26
UC-1.O.27
UC-1.O.28

onderzoeker
onderzoeker
onderzoeker
onderzoeker

UC-1.O.29
onderzoeker
UC-1.O.30
UC-1.O.31

onderzoeker
onderzoeker

UC-1.O.32
onderzoeker
UC-1.O.33
onderzoeker
UC-1.O.34
onderzoeker
UC-1.O.35
onderzoeker
UC-1.O.36
onderzoeker
UC-1.O.37

de stijgtijd bepalen van geluidspieken (vanaf 40dB) waargenomen door een
testpersoon doorheen de dag (mobiele meting)
het aantal geluidspieken (vanaf 40 dB) waargenomen door een testpersoon doorheen
de dag (mobiele meting)
het absoluut geluidniveau 8 keer per seconde meten waargenomen door een
testpersoon doorheen de dag (tussen de 40 en 110 dB)
de hartslag van de testpersoon meten en deze zo verwerken om inzicht te krijgen in
de activiteit van de testgebruiker

ik dynamische geluidsblootstelling van een testpersoon in kaart kan
brengen
ik dynamische geluidsblootstelling van een testpersoon in kaart kan
brengen
ik over voldoende informatie beschik om afgeleide factoren (zoals
stijgtijd) te bepalen en om het geluid nadien te kunnen classificeren
ik eenvoudiger de context van de gemeten geluidsblootstelling kan
kaderen

8

de piekwaarden meten van geluidpieken (vanaf 40dB) binnenin de slaapkamer
waargenomen doorheen de nacht
de stijgtijd bepalen van geluidspieken (vanaf 40dB) binnenin de slaapkamer
waargenomen doorheen de nacht
het aantal geluidspieken (vanaf 40 dB) binnenin de slaapkamer waargenomen
doorheen de nacht
het absoluut geluidniveau 8 keer per seconde meten binnenin de slaapkamer
gedurende de nacht (tussen de 20 en 120 dB) (klasse 1)
de geluidspieken (waarde, stijgtijd & aantal pieken) buiten het huis meten en deze
koppelen aan de geluidspieken gemeten binnenin de kamer
de richting van de geluidsbron buiten bepalen door bvb. gebruik te maken van een
geluidsarray
er op vertrouwen dat de maximale afwijking van de meetopstelling na een maand
zonder kalibratie equivalent is als deze van een klasse 2 geluidsmeter
de nachtelijke bewegingen van een testpersoon (motiliteit) meten
via de EEG alle slaapstadia inclusief ontwaakreacties meten van een testpersoon
tijdens de nacht
via de ECG de nachtelijke activiteit van het hart van een testpersoon meten
het aantal extra ontwaakreacties van een persoon meten (bvb. via hartslag en/of
bloeddruk)
voor elke testpersoon een standaardmeting van de ontwaakreacties doen (via
fysiologische parameters) in gelijkaardige omgeving zonder de bron van
geluidsblootstelling

ik de nachtelijke geluidsblootstelling van de testpersoon in kaart kan
brengen
ik de nachtelijke geluidsblootstelling van de testpersoon in kaart kan
brengen
ik de nachtelijke geluidsblootstelling van de testpersoon in kaart kan
brengen
ik over voldoende informatie beschik om afgeleide factoren (zoals
stijgtijd) te bepalen en om het geluid nadien te kunnen classificeren
ik de geluidsbron eenvoudiger kan bepalen en voorspellingen kan doen
over de slaapverstoring van de testpersoon
ik de geluidsbron eenvoudiger kan bepalen en voorspellingen kan doen
over de slaapverstoring van de testpersoon
de resultaten van de geluidsmetingen over een langere periode
voldoende betrouwbaar zijn
ik deze kan koppelen met pieken in geluidsblootstellingen
ik deze kan koppelen met pieken in geluidsblootstellingen

13

ik deze kan koppelen met pieken in geluidsblootstellingen
ik deze kan koppelen aan het aantal pieken in geluidsblootstellingen

8
8

ik zicht heb op de natuurlijke gevoeligheid van een persoon aan
geluidsblootstelling

8

de diastolische bloeddruk meten van een testpersoon doorheen de nacht
de persoonlijk beoordeelde slaapkwaliteit van testpersonen in de meetcampagne in
kaart brengen (dit zowel per nacht als over langere termijn)
de milieukwaliteit in de slaapruimte van de testpersoon bepalen (meten van
vochtigheid, temperatuur, fijn stof, …)
trillingen in de slaapruimte van de testpersoon meten (rond 1Hz) en deze koppelen
aan de geluidsmeting

ik zicht heb op het herstel tussen geluidspieken in
ik inzicht krijg in de persoonlijke ervaring van de slaap

20
20

ik zicht krijg op mogelijke confounders van de resultaten rond
geluidsblootstelling
ik zicht krijg op mogelijke confounders van de resultaten

13

trillingen in kaart brengen via laag frequente (… ( Hz) < <
Hz) geluidsmeting en
deze koppelen aan de geluidsmetingen
testpersonen tijdens of na de meetcampagne onderwerpen aan neurologische testen
(bvb. met betrekking tot werkgeheugen of het houden van aandacht)
testpersonen tijdens of na de meetcampagne onderwerpen aan testen voor het
bepalen van chronische stress (via cortisol bvb. in haar of saliva)

ik zicht krijg op mogelijke confounders van de resultaten

8

ik het verband kan onderzoeken met de opgelopen geluidsblootstelling

5

ik het verband kan onderzoeken met de opgelopen geluidsblootstelling

13

8
13
8

8
20
8
13
8
20
5
5

3

onderzoeker

het aantal stilte periodes bepalen waargenomen door een testpersoon doorheen de
dag (< 30 dB)
real-time de acute stress ervaren door de testpersoon bepalen (bvb. via skin
conductivity)

we dit kunnen koppelen aan chronische stressniveau

20

ik dit kan koppelen met pieken in de geluidsblootstelling

13

burger

zelf op een eenvoudige manier registreren voor deelname aan de campagne

de drempel voor deelname zo laag mogelijk is

13

burger

ik gemotiveerd blijf gedurende de volledige campagne

8

ik gemotiveerd blijf gedurende de volledige campagne

8

de drempel voor deelname zo laag mogelijk is

20

ik gemotiveerd blijf gedurende de volledige campagne

5

ik maximaal 1x per dag hoef op te laden

/
/
/

UC-1.O.38
onderzoeker
UC-1.O.39

Persoonlijk -Burgers (1.B.)
UC-1.B.1

UC-1.B.6

eindgebruiker

tijdens het experiment op verschillende tijdsstippen feedback krijgen over de
vooruitgang (lopen alle metingen goed)
tijdens het experiment op verschillende tijdsstippen de resultaten van mijn
persoonlijke geluidsblootstelling raadplegen
erop vertrouwen dat er conform de GDPR wetgeving wordt omgegaan met
persoonlijke gegevens
tijdens het experiment op verschillende tijdsstippen de resultaten over de kwaliteit
van mijn slaap raadplegen
ervan uitgaan dat de battterijduur minstens 24u bedraagt

UC-1.B.7

eindgebruiker

ervan uitgaan dat een wearable die 's nachts gedragen moet worden comfortabel zit

ik nog steeds ongehinderd kan slapen

eindgebruiker

de 'vaste' opstelling door mezelf gemakkelijk kan worden opgezet

eindgebruiker

ervan uitgaan dat een sensor in de slaapkamer of buiten (semi-permanent) zonder
ervaring kan worden opgezet en dat ik feedback krijg van de opstelling
een wearable dragen die ook als jongere op smallere polsen voorzien is en mij niet
hindert bij dagdagelijkse bewegingen
ervan uitgaan dat het toestel robuust genoeg is voor schokken en botsingen

eindgebruiker

uitgaan van de weersbestendigheid, stofdichtheid en waterdichtheid van de wearable

eindgebruiker

ik mij geen zorgen moet maken om schade aan de wearable doorheen
mijn dag
ik het toestel tijdig kan opladen

UC-1.B.2
burger
UC-1.B.3
burger
UC-1.B.4
burger
UC-1.B.5

UC-1.B.8
eindgebruiker
UC-1.B.9
UC-1.B.10
UC-1.B.11

de wearable zo comfortabel mogelijk is tijdens zo veel mogelijk
activiteiten
ik mijn hobby's/activiteiten kan uitvoeren

UC-1.B.13

eindgebruiker

een notificatie/alarm krijgen als de batterij bijna leeg is op het toestel zelf wanneer
het moet worden opgeladen
notificaties/vragen kan bekijken en beantwoorden op de wearable zelf

UC-1.B.14

eindgebruiker

een microfoontje in/rond mijn oor bevestigen zonder dat het opvalt

ik met weinig hinder de nodige geluidsmetingen kan doen

eindgebruiker

het device zelfstandig opzetten zonder een handleiding te moeten raadplegen (bvb:
het toestel leidt mij zelf door nodige stappen)
erop rekenen dat het toestel zelfstandig zijn eigen connectiviteit regelt van zodra het
in gebruik wordt genomen, ook bij verplaatsing blijft de verbinding behouden
basismetingen, bvb gemiddelde waarden van gemeten "basis' parameters (hartslag,
geluid, geen bloeddruk) zelf op het toestel aflezen
met één druk op de knop (bvb ja/nee vraag) feedback geven over hoe ik mij voel

de wearable voor iedereen gemakkelijk in gebruik te nemen is

mijn interesse en engagement voor het project toeneemt

UC-1.B.12

UC-1.B.15
eindgebruiker
UC-1.B.16
eindgebruiker
UC-1.B.17
UC-1.B.18

eindgebruiker
eindgebruiker

de user burden voor mij zo beperkt mogelijk blijft

/
/
/
/
/

de user burden voor mij zo beperkt mogelijk blijft

/
/

UC-1.B.20

eindgebruiker

UC-1.B.21

eindgebruiker

's morgens een rapport krijgen over mijn nachtrust

ik geïnformeerd ben over het resultaat van mijn inzet

UC-1.B.22

eindgebruiker

een beloning of een vergoeding krijgen voor mijn deelname aan de campagne

ik gemotiveerd ben/blijf om deel te nemen

eindgebruiker

gemakkelijk de gebruikte apparatuur inleveren na afloop van de studie

ik geen extra moeite moet doen wanneer de studie is afgerond

UC-1.B.23

/
/

ik op geen enkel ogenblik moet bezig zijn met de verbinding van de
wearable
ik mij meer betrokken voel bij het experiment

mijn resultaten fysiek vergelijken met andere deelnemers in een bijhorende
app/website (niet online: gewoon gsm naast gsm leggen)
een persoonlijk rapport trekken van mijn resultaten

UC-1.B.19

/

ik geïnformeerd ben over het resultaat van mijn inzet

/

/
/
/
/

Deel 2 – Meetnet (2.)
Meetnet – Onderzoekers en beleidsmakers (2.O.)
onderzoeker
UC-2.O.1
onderzoeker
UC-2.O.2
onderzoeker
UC-2.O.3
onderzoeker
UC-2.O.4
onderzoeker
UC-2.O.5
onderzoeker
UC-2.O.6
onderzoeker

wanneer er zich een geluidsevent voordoet de spectrale frequentie van het geluid
bepalen met het meettoestel
kan ik een geluidsevent detecteren met het meettoestel (namelijk wanneer stijgtijd tot
een bepaald niveau voldoende klein is of wanneer andere tonen dominanter aanwezig
zijn dan gemiddeld)
via machine learning de verschillende geluidsbronnen identificeren uit de meetdata
waargenomen met de Permanente toestellen in het meetnet
ervan uitgaan dat ruwe audio-data meteen wordt verwerkt en verwijderd en dat enkel
verwerkte data het toestel verlaat (vb. classificaties, gemiddelden, gesampelde
aarden,…)
ervan uitgaan dat alle data voldoende geanonimiseerd, versleuteld en beveiligd is
wanneer deze wordt verzonden
de gemeten data quasi real-time (kleine latency is wel toegestaan bvb 5 min)
ontvangen in het centraal dataplatform
correcties doorvoeren op de metingen van semi-permanente meettoestellen

UC-2.O.7
onderzoeker
UC-2.O.8
onderzoeker
UC-2.O.9
onderzoeker
UC-2.O.10
onderzoeker
UC-2.O.11
onderzoeker
UC-2.O.12
onderzoeker
UC-2.O.13
onderzoeker
UC-2.O.14
onderzoeker
UC-2.O.15
onderzoeker

voor zowel permanente als semi-permanente de meettoestellen kan gaan clusteren op
basis van locatie
op geregelde tijdstippen vragen aan een gebruiker naar de persoonlijke appreciatie van
het omgevingsgeluid
wanneer er zich een geluidsevent voordoet vragen aan een gebruiker in de omgeving
hoe hij/zij dit geluid apprecieert
na een notificatie van de burger feedback vragen over de precieze hinder die de burger
ervaren heeft
een gebiedsdekkend meetnet bouwen (volgens UC-28,29 en UC-30) waarbij de
densiteit van de meetpunten functie is van de transiënten waargenomen uit het model
(Hierbij wordt in de meest dense gebieden een meetpunt om de 100m verwacht)
extra meetpunten inzetten voor het valideren van de door modellen voorspelde
geluidsluwe zones
kan ik het meettoestel zo opstellen dat ik geen last heb van weerkundige
omgevingsfactoren (bvb: vermijden van indruis, invloed van neerslag,…)
kan ik het meettoestel zo opstellen dat ik geen last heb van geluidsreflecties uit de
omgeving
permanente meettoestellen uitrusten met de nodige bescherming

UC-2.O.16
onderzoeker
UC-2.O.17
onderzoeker
UC-2.O.18
onderzoeker
UC-2.O.19

in naverwerking op basis van officiële weerdata (bvb. KMI data) bepaalde data weren
uit de geluidsmetingen van permanente meettoestellen
lokale weersomstandigheden opmeten en daarvan gebruik maken om te corrigeren op
geluidsmetingen van permanente meettoestellen
na verloop van tijd de vaste (permanente) meettoestellen opwaarderen qua
geïnstalleerde AI/software

ik de bron van het event kan bepalen en labelen in de meetdata (aard)

/

ik dit event kan labelen in de meetdata (tijdsstip)
8
ik de geluidsblootstelling afkomstig van verschillende soorten
geluidsbronnen kan kwantificeren (bvb: grasmachine bij burenhinder)
de privacy van burgers in de omgeving wordt gewaarborgd

20
/

de privacy van burgers in de omgeving wordt gewaarborgd
ik dynamische feedback toepassingen kan activeren (bvb. dynamische
signalisatie op wegen, infoborden op publieke plaatsen activeren,…)
ik de verzamelede metadata kan gebruiken om gemeten resultaten bij te
sturen waar nodig
ik de data kan gaan combineren in naverwerking
de appreciatie van geluid kan gekoppeld worden aan gemeten
geluidsblootstelling in de omgeving
de appreciatie van geluid kan gekoppeld worden aan gemeten
geluidsblootstelling in de omgeving
de appreciatie van geluid beter kan kaderen
ik naast de impact van gekende geluidsbronnen (spoor-, weg-, vliegerkeer
en industrie) ook andere bronnen (zoals burengeluid) kan opnemen in de
omgevingskaarten
deze zones nadien kenbaar kunnen gemaakt worden bij burgers en
beleidsmakers
de data bruikbaar is voor verdere analyse
de data bruikbaar is voor verdere analyse
het geluidsprofiel van het toestel zo min mogelijk beïnvloed wordt en het
beschermd is voor de omgeving (bvb. weersomstandigheden)
slechte weersomstandigheden de metingen zo min mogelijk beïnvloeden
slechte weersomstandigheden de metingen zo min mogelijk beïnvloeden
een technieker ter plaatse de meettoestellen kan vernieuwen

/
5
/
/
13
/
/
/
/
/
/
/
13
13
/

onderzoeker
UC-2.O.20
onderzoeker

beschikken over een monitoring systeem waarop ik kan zien of de permanente
meettoestellen nog steeds correct werken
metadata verzamelen over de plaatsing van het semi-permanent meettoestel

UC-2.O.21
onderzoeker
UC-2.O.22
onderzoeker
UC-2.O.23
UC-2.O.24

onderzoeker
onderzoeker

UC-2.O.25
onderzoeker
UC-2.O.26
onderzoeker
UC-2.O.27
onderzoeker
UC-2.O.28
onderzoeker
UC-2.O.29
onderzoeker
UC-2.O.30
onderzoeker
UC-2.O.31
onderzoeker
UC-2.O.32
onderzoeker

erop rekenen dat het permanent meettoestel autonoom aan zijn stroomvoorziening
komt
semi-permanente meettoestellen aansluiten op het elektriciteitsnet en voorzien van
een beperkte batterij
de gps locatie van het semi-permanent meettoestel in real-time meevolgen
na verloop van tijd de vaste (permanente) meettoestellen opwaarderen vanop afstand
(remote accessebility) qua geïnstalleerde AI/software
erop rekenen dat zowel semi-permanente als permanente meettoestellen zo weinig
mogelijk onderhoud vragen
op een strategisch gekozen locatie over een zeer lange termijn (bvb 10 jaar) de
geluidevolutie van een bepaalde bron meten met de nodige precisie (klasse 1
apparatuur: max 0,5 db(A) afwijking op 10 jaar)
over een langere periode (bvb 1 jaar) het geluidsniveau (30dbA<X<110dbA) meten op
een vaste locatie
over een langere periode (bvb 1 jaar) het geluidsniveau (30dbA<X<110dbA) meten op
een vaste locatie met een voldoende lage resolutie (1s)
over een langere periode (bvb 1 jaar) de spectrale frequentie van het geluid (20Hz < x
< 17kHz cfr. klasse 2 toestellen) meten op een vaste locatie
permanente meettoestellen gebruiken voor metingen met een gepaste noise floor
(onder 30dB)
rekenen op een temporale frequentie van 8 keer per seconde meten en 1/3e octaaf
(semi-permanente meettoestel)
permanente toestellen gebruiken om een ruwe dataset te capteren

UC-2.O.33
onderzoeker
UC-2.O.34
onderzoeker

via een nauwkeurigheidscriterium controleren of permanente meettoestellen
herkalibratie nodig hebben
permanente meettoestellen uitrusten met een zelf-calibrerende actuator

UC-2.O.35
onderzoeker
UC-2.O.36
UC-2.O.37

onderzoeker
onderzoeker

UC-2.O.38
onderzoeker
UC-2.O.39
onderzoeker
UC-2.O.40

rekenen op een temporale frequentie van 8 keer per seconde meten en 1/3e octaaf
(permanente meettoestel)
erop rekenen dat semi-permanente toestellen enkel het geluidsniveau doorsturen

ik kan ingrijpen als er iets misgaat met een permanent geïnstalleerd
toestel
bij naverwerking waar nodig kan corrigeren op basis van locatie van het
toestel
deze toestellen niet op het net moeten worden aangesloten
het toestel voorzien is van stroom en tevens een beperkte autonome
capaciteit heeft
ik ten allen tijde weet waar het is én aan tijdssynchronisatie kan doen
heel het netwerk kan worden geüpgraded vanop een centraal punt
kosten voor het onderhoud zo laag mogelijk blijven
ik inzicht krijg in lange termijn evolutie van bijvoorbeeld verkeersbronnen
(bvb . door verandering in samenstelling van voertuigen bij wegverkeer)
ik de evolutie van totale geluidsblootstelling op een bepaald punt kan
opvolgen
ik ook de impact van tijdelijke geluidsbronnen in kaart kan brengen (via
transiënten)
ik de verschillende geluidsbronnen gemakkelijker kan classificeren
zodat de variabiliteit van bepaalde bronnen kan worden opgevolgd (bvb.
luwte zone)
ik voldoende onderscheid kan maken en de statische luidheid kan
benaderen
ik kan bepalen welke de ideale parameters zijn wat nuttig is voor het
afstellen van naburig geïnstalleerde semi-permanente toestellen
kalibratie kan worden ingepland wanneer nodig
het toestel zichzelf kan gaan corrigeren in bepaalde omstandigheden
(bvb: bij regen op microfoon)
ik de nodige ruwe data heb om ter plaatse waardevolle analyse te doen
geen ruwe data moet worden doorgestuurd

erop rekenen dat het semi-permanente toestel van klasse 2 is wat betreft
nauwkeurigheid
een vaste omgevingssensor na een aantal maanden, als onderdeel van de campagne,
(laten) verplaatsen
de parameterset van de semi-permanente meettoestellen aanpassen als blijkt dat
andere relevanter zijn geworden

de gemeten geluidsniveaus van voldoende kwaliteit zijn

ervan uit gaan dat het meettoestel zelf voldoende is beveiligd tegen externe inbreuken

hackers het toestel niet kunnen inzetten voor andere doeleinden

spatiaal verspreide data verzameld kan worden met eenzelfde
permanent toestel
de resultaten van semi-permanente toestellen zo relevant mogelijk
kunnen blijven

/
13 a 20
/
/
/
8 a 13
/
13
/
/
/
8
/
20 a 40
8 a 13
8
/
/
/
/
8

Meetnet – Burgers (2.B.)
UC-2.B.1

burger

/

burger
UC-2.B.2
burger
UC-2.B.3
burger
UC-2.B.4
burger
UC-2.B.5
burger

ervan uitgaan dat het toestel een eigen methode heeft om data te uploaden naar het
data platform
zelf op een eenvoudige manier (bvb. via een drukknop) aangeven wanneer ik gehinderd
ben door omgevingsgeluid
quasi in real-time de resultaten opvolgen van de metingen van het semi-permanent
toestel dat aan mij is toegewezen
een dag teruggaan in de data (bestaande uit geluidsniveaus, geen ruwe data) van mijn
semi-permanent toestel
notificatie krijgen over werking van mijn semi permanent meettoestel

UC-2.B.6

het toestel mijn wifi niet nodig heeft om date te verzenden
de appreciatie van geluid kan gekoppeld worden aan gemeten
geluidsblootstelling in de omgeving
ik gemotiveerd blijf voor actieve deelname aan het onderzoek
ik bevindingen kan geven over mijn appreciatie voor metingen uit het
verleden
ik mijn meettoestel indien nodig kan herstellen/in orde brengen/contact
kan opnemen met begeleiding

/
20
13
/
13

Deel 3 – Omgevingsgeluid Algemeen (3.)
Omgevingsgeluid – Onderzoekers en beleidsmakers (3.O.)
onderzoeker
UC-3.O.1
onderzoeker
UC-3.O.2
onderzoeker
UC-3.O.3
onderzoeker
UC-3.O.4
onderzoeker
UC-3.O.5
UC-3.O.6

onderzoeker
onderzoeker

UC-3.O.7
onderzoeker
UC-3.O.8
onderzoeker
UC-3.O.9
onderzoeker
UC-3.O.10
onderzoeker
UC-3.O.11
UC-3.O.12

onderzoeker
onderzoeker

UC-3.O.13
onderzoeker
UC-3.O.14

private metingen uit de industrie importeren in de dataset die geluidsblootstellingsdata
bevat over heel Vlaanderen
alle gemodelleerde geluidsbronnen en verworven meetdata van het meetnet
aggregeren tot een dataset die geluidsblootstelling data bevat over heel Vlaanderen
over een langere meetperiode (meerdere jaren)
een model opstellen dat de geluidsblootstelling op een punt bepaald rekening houdend
met de evoluties van emissies van verschillende bronnen (vb. wegverkeer,
spoorverkeer, luchtverkeer, industrie)
via modellen de blootstelling van verschillende geluidsbronnen aggregeren tot een
geluidskaart over heel Vlaanderen
de kwantitatieve data gemeten uit een bepaald meetpunt visualiseren volgen een
kwalitatieve schaal (bvb. Harmonica index)
de geluidsblootstelling in geluidsluwe zones visualiseren in gebiedsdekkende kaarten

ik ze kan toevoegen aan de gebiedsdekkende geluidskaarten

de geluidsblootstelling in geluidsluwe zones auditief ter beschikking stellen van de
burger
het type en impact van het wegdek in kaart brengen door gebruik te maken van
bestaande data of door eigen metingen te doen
de geluidsimpact van omgevingsfactoren zoals geluidsschermen, groene bermen,
bruggen… (algemeen: land use) mee in kaart brengen
efficiëntere manieren ontwikkelen om het effect van bebouwing mee op te nemen in
het model voor wegverkeer als geluidsbron waarbij de rekentijd zo laag mogelijk blijft
door combinatie van nieuwe metingen, data uit bestaande metingen en
prognosemodellen de verkeerssamenstelling, intensiteit en snelheid op verschillende
tijdstippen van de dag in kaart brengen
de huidige SLO bevraging rond appreciatie van geluid fijnmaziger uitrollen

burgers vanop afstand hiervan kunnen genieten

informatie over de akoestische isolatie van de woning inwinnen bij de bevraging van
de gebruiker
informatie over appreciatie van geluid halen uit inhoud beschikbaar op sociale media

ik die kan koppelen aan de appreciatie van geluid vastgesteld door deze
gebruiker
ik andere groepen kan bereiken bij het in kaart brengen van
geluidsappreciatie

ik een gebiedsdekkend, brondekkend en ook temporeel scherp beeld kan
vormen
ik de persoonlijke hinder en slaapverstoring op een bepaald punt beter
kan voorspellen
ik deze nadien kan vergelijken met data uit de meetnetten en bijgevolg
zicht krijg op de bloostelling van bronnen die ik niet kon modelleren
de data gemakkelijker te interpreteren is nadien
ik deze kenbaar kan maken bij de burger

ik het model van de geluidsbron kan voeden
ik het model van de geluidsbron kan voeden

/
/
/
/
/
/
/
/
/

ik het model breder kan inzetten met het oog op gebiedsdekkende
kaarten die dynamisch in de tijd zijn
ik het model van de geluidsbron kan voeden

/

ik verschillen in geluidsappreciatie op wijkniveau in kaart kan brengen

/
/
/
/
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3.4 Categorisatie van de use cases in deelproblemen
Uit analyse van de use cases komt naar voor dat deze uit 4 deelproblemen bestaan:
•

•

Luik 1 – Persoonlijke geluidsblootstelling
o Mobiel: Meten van geluidsblootstelling en gezondheidseindpunten van een gebruiker
die zich mobiel beweegt doorheen de dag.
o Nacht: Meten van geluidsblootstelling en gezondheidseindpunten van een gebruiker
in zijn slaapkamer.
Luik 2 – Omgevingsgeluid: meetnet
o Meetnetwerk van semipermanente meettoestellen (citizen science)
o Meetnetwerk van permanente meettoestellen (opvolgen van strategische locaties)

Voor het persoonlijke geluidsblootstelling luik is het duidelijk dat metingen die overdag genomen
worden (medische metingen of geluidsmetingen) andere eisen met zich meebrengen (omwille van hun
mobiele karakter) dan metingen die stationair in een zelfde omgeving (i.e. ‘s nachts de slaapkamer)
kunnen gebeuren.
Voor het omgevingsgeluid luik is er enerzijds het idee van semipermanente meettoestellen die in een
bepaalde periode toebehoren aan een bepaald burger. Anderzijds zijn er de permanente
meettoestellen waarvoor een strategische locatie (bvb. bij een geluidsbron of in een luwtegebied)
wordt gekozen. De semipermanente meettoestellen hebben als doel een gebiedsdekkend net te
vormen waar het permanente netwerk focust op lange termijn opvolging van strategische locaties.
Daarnaast differentieert ook het verschil in uitrol en campagne de twee types netwerken. Merk op dat
het betrekken van data van het semipermanent net de dekking van het permanent net kan verbeteren.

3.5 Inschatten van innovatiepotentieel
Het innovatiepotentieel van elke use case wordt toegekend door middel van een planning poker
techniek. Het innovatiepotentieel belichaamt de waarde die experten geven aan het realiseren van
een bepaalde use case. De laagste waarde in de schaalverdeling is een en betekent “totaal niet
innovatief en aardevol voor de eindgebruiker”. en aarde
en hoger dient dan eer
geïnterpreteerd te orden als “uitermate innovatief voor de eindgebruiker en een significante
verbetering tegenover vandaag”.
Het innovatiepotentieel kan ofwel een waarde zijn vanuit het perspectief van recurrente brede
opvolging (oog op beleid) ofwel een waarde zijn vanuit het perspectief van een eenmalig diepgaande
analyse (oog op onderzoek). Waarop de waarde doelt is afhankelijk van het type use case. De betekenis
van het gewicht is echter even veelzeggend.
Omdat de use cases rond de derde categorie (omgevingsgeluid zonder toespitsing) out-of-scope
werden geoordeeld, hebben deze geen score.
De use cases vanuit gebruikersstandpunt werden afgeleid uit de verschillende personas door de
projectleden in een gezamenlijke werksessie. Voor die use cases werd geen expliciete score bepaald
maar hebben wel hoge waarde voor slagen van het project.
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Hieronder volgt motivatie bij de formulering en scoring van de interessantste use cases.

Motivatie van belangrijkste use cases en hun innovatiepotentieel
3.5.1.1 Luik 1 - Persoonlijke Geluidsblootstelling
UC-1.O.1-3 Appreciatie (score: 13-8-8)
De innovatie hiervan zit voornamelijk in het feit dat de (al dan niet real-time) bevraging van de
appreciatie gekoppeld wordt met een kwantitatieve geluidsmeting. Er zijn al studies geweest rond
geluidsappreciatie die zuiver met bevraging van de gebruiker werkten en niet de koppeling met geluid
maakten (referenties toevoegen).
Een risico van het bevragen van appreciatie is dat men een bias kan introduceren in het onderzoek. De
manier van bevragen moet zeer doordacht zijn om bias zoveel mogelijk te vermijden.
UC-1.O.5-12 Dataverwerking (score: 20, 5, 8, 13, 13, 20, 20, 5)
Het koppelen van de gemeten geluidsdata in dit project met data uit HBM-campagnes zorgt dat
onderzoek naar de gezondheidsimpact van geluidsblootstelling wordt gefaciliteerd hetgeen zeer nuttig
is in beelidscontext. Bovendien opent het ook mogelijkheden voor het retroactief verrijken van oudere
datasets (waar niet of in beperkte mate geluidsdata aanwezig was, kunnen nu betere schattingen
gedaan worden binnen een zekere foutenmarge). Voor het maken van de koppeling wordt benadrukt
dat eventuele privacy issues moeten worden opgelost.
Het gebruiken van AI voor analyse van de geaggregeerde data en voor bronherkenning uit de
verschillende metingen wordt gezien als absolute must om op efficiënte wijze tot betekenisvolle
inzichten te komen.
Indien men in staat is om verandering van geluidsomgeving te? bevragen/detecteren is dat waardevol
om AI te trainen om meer “situational a areness” te hebben. e hoop is dan dat de AI in de toekomst,
aan de hand van het geluidsprofiel, kan inschatten over welk type omgeving het gaat (bijvoorbeeld
onderscheid tussen tuin, park en straat).
UC-1.O.13 Dataplatform (score: 13)
De essentie is dat er gewerkt moet worden met Open Standaarden. Op dit moment wordt voor het
platform gebruik gemaakt van ThingsBoard dat ook andere connectiemogelijkheden heeft maar de
focus is dat de data-overdracht niet vasthangt aan zeer specifieke methodes. Door te werken met Open
Standaarden is de afhankelijkheid van het ThingsBoard platform kleiner. Dankzij Open Standaarden
wordt de optie om in de toekomst over te schakelen naar een ander platform niet bemoeilijkt.
UC-1.O.14-18 Mobiel meten (medisch & geluid) (score: 13, 8, 8, 13, 8)
Het mobiel meten van geluidsblootstelling en de gezondheidsimpact daarvan is nuttig als proxy voor
de blootstelling veroorzaakt door bepaalde geluidsbronnen in de omgeving en kan daarom gebruikt
worden ter validatie van bestaande modellen. Hierbij is de spectrale analyse al zeer waardevol, los van
eventuele meer complexe piekdetectie.
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Meer in detail wordt benadrukt dat de autonome respons veroorzaakt door geluidspieken minder
relevant is overdag dan ’s nachts. aar een meting van 4 db(A) als piek kan orden gezien ’s nachts,
heeft ze overdag weinig betekenis. Het kan wel zo zijn dat een groot aantal pieken, met een afleiding
van de aandacht en verstoring van activiteiten tot gevolg, aanleiding geeft tot een verhoogd
stressniveau hetgeen op die manier de gezondheid kan beïnvloeden. Voor studenten is bijvoorbeeld
aangetoond dat afleiding tijdens het leren de cognitieve vaardigheden beïnvloedt. Maar daarvoor is
het continu loggen van het geluidsniveau vermoedelijk even waardevol als het focussen op
geluidspieken.
Het loggen van de hartslag is voornamelijk nuttig voor het verhogen van de activiteitsdetectie. Doordat
men, op basis van de hartslag, een inschatting kan doen van de activiteit die de gebruiker uitvoert, kan
men de activiteitsdetectie gebruiken voor het doelgericht bevragen van de gebruiker over zijn
activiteit/situatie.
UC-1.O.19-24 Slaap (geluid) (score: 13, 8, 20, 8, 13, 8)
Het bestuderen van geluidspieken (waarbij waarde, stijgtijd en aantal pieken beschouwd wordt) biedt
mogelijkheden om verschillende bronnen van geluid te onderscheiden en zo inzicht te krijgen in de
slaapverstoring van de persoon. Een studie vanuit het WHO suggereert dat het zeer belangrijk is om
bij nachtelijke geluidsblootstelling naast het geluidsniveau ook rekening te houden met het type
geluidsbron (bvb. grasmaaier of fluitende vogels). Meer onderzoek is hier nodig om te onderzoeken of
geluidspieken dan wel gemiddelde geluidsniveaus het grootste effect hebben op de slaap.
Het bepalen van de richting van de geluidsbron bepalen kan nuttig zijn voor geluidsbron identificatie
(bvb. om vliegtuigen te herkennen).
UC-1.O.25 Kalibratie van algemene geluidsmeters (score: 20)
Het voorzien van een meetopstelling die na een maand werken zonder kalibratie nog steeds een
maximale afwijking heeft equivalent aan die van een klasse 2 geluidsmeter is zeer belangrijk. Het zorgt
voor een significante reductie van de kostprijs: de kost van het degelijk onderhouden van een klasse 1
meetpost (vaste opstelling) wordt geschat op €10.000-€30.000 per jaar. Dat zou de opstelling
onbruikbaar maken voor persoonlijke monitoring.
Er wordt aangegeven dat er nog een onderscheid gemaakt kan worden in eisen voor kalibratie tussen
enerzijds de vaste meetapparatuur (binnenin/buiten de slaapkamer) en de mobiele metingen
(overdag). Rekenen op betrouwbare, correcte metingen van een mobiele geluidsmeter is zeer lastig
omdat veel afhankelijk is van de positie van de meet microfoon, los van mogelijke kalibratie.
UC-1.O.26-35 Slaap (medisch) (score: 5, 5, 8, 8, 8, 20, 20, 13, 3, 8)
Voor het onderzoeken van de nachtelijke motiliteit samen met geluidspieken wordt onderstreept dat
het geen evidentie is om hier meetbare trends te vinden. Het kan mogelijks wel aanleiding geven tot
een meer toegewijde studie. Daarbij zou dan eerst een ‘basismotiliteit’ gekend moeten zijn, de
effecten van nachtelijke geluidsblootstelling zijn immers eerder te beoordelen in de vorm van een kans
op toename van de motiliteit. Er is geweten dat hoe hoger de piekniveaus, hoe hoger de kans wordt
op een verhoging van de motiliteit bij de testpersoon.
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Het meten van de slaapstadia inclusief ontwaakreacties aan de hand van een EEG (UC-27) wordt
ingeschat als boeiend, maar wegens het vrij invasieve karakter van de nodige meting, ligt de waarde
lager. Indien voor het bepalen van de ontwaakreacties ook meer toegankelijke technieken (wearables
met PPG-sensor voor hartslag evaluatie) gebruikt kunnen worden, ligt de waarde hoger (UC-29).
Zeer relevant is het meten van de diastolische bloeddruk doorheen de nacht, om zo zicht te krijgen op
herstel na eventuele geluidspieken. Dat gezondheidseindpunt is op dit moment onvoldoende belicht
en zou daarom een interessant onderwerp zijn voor verder onderzoek.
Persoonlijke slaapkwaliteit meenemen in de studie is cruciaal, zowel op langere termijn als per nacht.
Een subjectieve score door bevraging van de persoon in combinatie met een meer objectieve meting
van de slaapkwaliteit via gezondheidseindpunten is doorheen de gehele studie belangrijk voor correcte
interpretatie van de resultaten.
Binnenluchtkwaliteit bestuderen in de slaapkamer is relevant omdat dit een confounder kan zijn bij
het meten van sommige gezondheidseindpunten. Een gesloten raam reduceert bijvoorbeeld de
geluidsblootstelling maar verhoogt mogelijks de blootstelling aan luchtverontreiniging (dit is natuurlijk
zeer afhankelijk van de lokale woonsituatie).
Ook trillingen in de slaapkamer kunnen een confounder vormen voor de resultaten van enkele
gezondheidsmetingen. Het bestuderen van trillingen (voortplanting van golven in vaste stoffen) kan
zowel met een accelerometer (aan wanden) of via een geluidsmeter met voldoende laagfrequente
meetcapaciteit (druktoename meten). In deze opstelling moet goed nagedacht worden over hoe en
waar men de trillingen wil opmeten. Het is zeker geen evidentie om dergelijke apparatuur door een
leek te laten installeren. De invloed van dergelijke trillingen in kaart brengen is wel zeer vernieuwend.
UC-1.O.36-39 Cognitieve ontwikkeling en Stress (score: 5, 13, 20, 13)
Het uitvoeren van neurologische testen kan interessante inzichten brengen over het basis stressniveau
(voornamelijk bij kinderen in cognitieve ontwikkeling), maar omdat het bijkomende toewijding eist van
de testpersoon wordt dit lager gescoord.
Het meten van de chronische stress tijdens de campagne is een relevant gezondheidseindpunt maar
men onderstreept opnieuw de mate waarin dit toewijding vereist van de testpersoon (die moet dan
haar/speeksel afstaan in een onderzoekscentrum).
Bepalen van het aantal stilteperiodes doorheen de dag en dat linken met stressmetingen is heel
interessant om gezondheidsbevordering (i.e. zaken/activiteiten/gewoontes die de persoonlijke
gezondheid ten goede komen) in de kijker te zetten. Mogelijks kan hiermee het belang van luwte-oases
en een voldoende stille nachtrust objectief worden aangetoond.
Rond het meten van acute stress aan de hand van huidgeleiding zijn vandaag maar een beperkt aantal
resultaten beschikbaar. Het lijkt nuttig om het meten van acute stress ook mee te nemen in deze studie
omdat het verwant kan zijn met de ervaring die de gebruiker heeft met zijn acute geluidsblootstelling.
UC-1.B.1-5 Campagne (score: 13, 8, 8, 20, 5)
Het is essentieel om de eindgebruikers op regelmatige tijdstippen te voorzien van feedback omtrent
de vooruitgang van hun metingen. Dit is nodig om hen gemotiveerd te houden. Daarbij moet aandacht
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zijn voor de bias die men zo in het onderzoek kan introduceren. Aandacht voor: waarover men
feedback geeft, in welke vorm, in welke mate van detail en op welke tijdstippen.
Het is daarnaast cruciaal dat er gewerkt wordt conform de GDPR-wetgeving. Ervaring leert dat het
vertrouwen inboezemt bij de gebruikers wanneer die conformiteit benadrukt wordt in de campagne.
UC-1.B.6-23 Usability
Focus moet liggen op het zo min mogelijk storen van de gebruiker in zijn/haar dagdagelijkse
handelingen. Daartoe moet de wearable een robuuste bouw hebben en moet hij aangenaam te dragen
zijn. Bovendien moet er een doordachte, gebruiksvriendelijke manier zijn om de gebruiker te bevragen.
Tenslotte moet de set-up gemakkelijk te installeren zijn door de gebruiker zelf.

3.5.1.2 Luik 2- Meetnet voor omgevingsgeluid
UC-2.O.3 Bron identificatie via Machine Learning (score: 20)
Dataverwerking op deze manier doen zou zeer vernieuwend zijn en kan een voorbeeld stellen voor
gelijkaardige projecten in Vlaanderen. Het VPO benadrukt dat het belang van AI de andere elementen
van de oplossing niet ten slechte mag komen, daarom een score van 20 en niet nog hoger.
UC-2.O.6 Real time data voor dynamische feedback toepassingen (score: 5)
Niet essentieel om data real-time in het platform te krijgen, maar naar het beleid toe kan dit
interessant zijn. Het beleid kan bijvoorbeeld meer zicht krijgen op het nachtlawaai in bepaalde
omgevingen en meteen actie ondernemen om overlast te verkleinen.
UC-2.O.9 Koppeling van gemeten geluidsblootstelling aan appreciatie omgevingsgeluid (score: 13)
Hoewel het technische aspect (meten van geluidsblootstelling) van het project hiermee niet staat of
valt, is dit wel een cruciaal onderdeel van het project: zonder gegevens over de appreciatie is het
onmogelijk om de meer objectieve metingen correct te interpreteren naar impact toe.
UC-2.O.17 & 18 Weerdata gebruiken om geluidsmetingen te weren/corrigeren (score: 13, 13)
Een integratie opzetten met een platform met weerdata is zeker niet de centrale focus van het project
maar deze use cases zijn niet onbelangrijk omdat geluidsmetingen beïnvloed of zelfs waardeloos
worden bij bepaalde weersomstandigheden (hevige regen, wind, sneeuwwal).
UC-2.O.21 Metadata verzamelen over plaatsing van semipermanente meettoestellen (score: 13-20)
Zeer cruciaal onderdeel: niet alleen moet geweten zijn waar de toestellen zich bevinden, vooral ook
moet geweten zijn op welke manier het toestel geïnstalleerd is zodat in naverwerking de resultaten
correct kunnen geïnterpreteerd worden. Hiertoe kan het bijvoorbeeld goed zijn om de “gebruiker” van
het semipermanent toestel een foto laten trekken van de installatie.
UC-2.O.25 Meettoestellen van het meetnet vanop afstand opwaarderen qua software (score: 8-13)
Geen absolute must maar gezien het idee om dataverwerking te doen met AI op de nodes van het
netwerk zelf naar voren treedt, zou dit opwaarderen een grote tijdswinst kunnen betekenen. Voor
permanente meettoestellen lijkt dit meer doenbaar omdat het daar vermoedelijk om dure, complexe
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toestellen kan gaan die “remote accessebility” toelaten. De meerkost van het inbouwen van een
functionaliteit om opwaardering vanop afstand toe te laten moet afgewogen worden tegen de kost
van onderhoud waarbij een technieker fysiek de software moet opwaarderen.
UC-2.O.27 & 31 Evolutie en variabiliteit van strategisch gekozen locaties (zoals luwte zones)
opvolgen met permanente toestellen (score: 13, 8)
Aangezien stilte en luwte zones heel boeiende locaties kunnen zijn voor dit project, moeten er
permanente meettoestellen voorzien worden die de nodige precisie kunnen voorzien om dergelijke
zones op te volgen.
Omdat die locaties onderling sterk kunnen verschillen (bvb. luwte-zone vs. voetbalstadion) zullen
mogelijk verschillende soorten permanente meettoestellen kunnen worden ingezet.
UC-2.O.33 Capteren van ruwe dataset met permanente meettoestellen (score: 20-40)
Absoluut essentieel. Door nauwgezette analyse van die data van de nauwkeurigere permanente
toestellen kunnen ook semipermanente meettoestellen die in de nabijheid actief zijn correcter worden
afgesteld. Die semipermanente toestellen capteren zelf een vaste set parameters maar de ruwe data
kan aantonen welke voor die regio het meest relevant zijn.
UC-2.O.34 & 35 Kalibratie van permanente meettoestellen (score: 8-13, 8)
Essentieel is het opstellen van een nauwkeurigheidscriterium, zodat geoordeeld kan worden of
bepaalde toestellen nog correct werken of aan kalibratie toe zijn. Dat het meettoestel een zelfcalibrerende functie zou hebben is een mooie extra die op termijn heel veel werk kan sparen
(afhankelijk van grote van meetnet). Daarbij wordt ook opgemerkt dat een actuator voor zelf-kalibratie
zeer gevoelig is voor correcte montage. Bij slechte montage kan het een systematische fout
introduceren.
UC-2.O.40 Parameterset van semi-permanente meettoestellen aanpassen vanop afstand (score: 8)
Dit moet onderzocht worden. Het zou nuttig kunnen zijn om de parameterset van semi-permanente
meettoestellen bij te sturen rond een bepaalde locatie maar misschien is het ook voldoende dat semipermanente meettoestellen een gepaste parameterset meekrijgen bij herinstallatie op een nieuwe
locatie. De toestellen die hier het doelwit zijn, zijn mogelijks niet complex genoeg om adaptieve
parametersets toe te laten.
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4 Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit technologische
invalshoek
4.1 Persoonlijke geluidsblootstelling: Marktanalyse
Om tot de beoogde oplossing te komen voor de in kaart gebrachte use cases, dient er eerst nagedacht
te worden over hoe de meetcampagne zal worden opgezet. De opzet van de campagne bepaalt in
grote mate met welke soort technologie er zal worden gewerkt.
Hiervoor werden drie extreme mogelijkheden uitgewerkt vanuit de centrale vraagstelling. Voor elke
mogelijke opzet werd een beknopte marktanalyse gedaan om de state-of-the-art te bepalen.
Vervolgens erd elke opzet geëvalueerd op verschillende dimensies om zo tot een “best of” scenario
te komen. Voor de marktanalyse werden telkens het aanbod van relevante spelers onderzocht, de lijst
van onderzochte spelers is te vinden in Appendix B.

Centrale vraagstelling
Hoe kan de VPO een experiment met de burger opzetten voor het meten van Persoonlijke
(dynamische) geluidsblootstelling, gezondheidsimpact en de appreciatie van geluid over een brede
spreiding van doelgroepen?

Dimensies voor Evaluatie
Elk scenario wordt geëvalueerd op basis van 7 dimensies en krijgt een score van 1 tot 5. Zie
onderstaande tabel voor de interpretatie van de verschillende scores.

Dimensie

1

2

3

4

5

Doorlooptijd

5 jaar

3 jaar

2 jaar

1.5 jaar

1 jaar

Project investering

k€ 600

k€ 300

k€ 200

k€ 100

k€ 50

Continu en dynamisch meten

volledig discreet

continue meting

Nauwkeurigheid geluidsmetingen

commercieel

indicatief voor labo best in class

Breedte van medisch onderzoek

zeer beperkt

vrij breed

Bereikte doelpubliek

niche groep

redelijke spreiding alle doelgroepen

Gebruikservaring

niet te begrijpen

eenvoudig
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4.1.1 Bepalen opzet van de campagne
Scenario 1: Grootschalige low-cost campagne met minimale gebruikersimpact dankzij smartphone
Dit scenario legt de focus op:
-

Uitwerken van overkoepelende applicatie die onderliggend gebruik maakt van andere
commercieel beschikbare applicaties (voor geluid en gezondheid metingen)
Via diezelfde applicatie peilen naar appreciatie
Maximaal uitrollen naar burgers uit doelgroepen

-

Relevante voorbeelden van bestaande applicaties worden hieronder beschreven:
Decibel X (Pro)
•
•
•
•
•
•

Geluidsmeter applicatie
Biedt uitgebreide weergave: A/C-weging, spectrogram,…
Manuele kalibratie mogelijk via de app
Geen ingebouwde interface voor gebruiken van GPS-data
Exporteren van geluidniveau per 200ms is mogelijk
Betalende versie (€5/maand) nodig voor export van grote datasets

Sleep Cycle
•
•
•
•
•

Applicatie om slaap te tracken
Identificeert in welke slaapcyclus de getrackte zich bevindt
Maakt gebruik van microfoon en accelerometer
Beschikbaar voor iOS en Android in gratis versie
Betalende versie (€2,99/md) laat data-export toe

Instant Heart Rate
•
•
•
•

Applicatie om hartslag op te nemen
Maakt gebruik van camera om hartslag uit te lezen via vinger
Data exporteren is mogelijk
Betalende versie voegt enkele fitness programma’s toe

Implicaties van de opstelling:
-

Software ontwikkeling van ca. 0.5-1 jaar, daarna iteratief verbeteren gedurende campagne
Nauwkeurigheid van geluidsmeting is beperkt, te verbeteren met externe microfoon
Mogelijkheid tot medische metingen is beperkt (hartslag, slaapcyclus,…)
Lage drempel voor doelgroep. Gebruikers dragen smartphone vandaag overal al mee
Duidelijke handleiding nodig voor representatieve metingen (bvb. “leg gsm als volgt naast u bij
slapen…”)
Eenvoudig om goede gebruikerservaring te ontwerpen (vb. geven van feedback)
Eenvoudig om meten van appreciatie te integreren
Eenvoudige logistiek (enkel uitrollen goedkope externe microfoons)
Gemakkelijk iteratief verbeteren door integreren feedback eerste campagnes
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-

Continu meten doorheen de dag onder assumptie dat gebruiker smartphone steeds draagt
eschatte kost: € .
(ont ikkeling) + € (e terne microfoon)
=€
.

Gebruikerservaring

Bereikte
Doelpubliek

Doorlooptijd
5
4
3
2
1
0

Breedte van
Medisch Onderzoek

Project investering

Continu en
dynamisch meten

Nauwkeurigheid
geluidsmetingen

Scenario 2: Diepgaand doelgericht periodisch medisch onderzoek bij selecte groep
Dit scenario legt de focus op:
-

Selecteren relevante gebruikersgroepen voor doelgericht onderzoek
Gebruikers betrekken in allesomvattende campagne met
o periodisch medisch onderzoek in ziekenhuis/onderzoeksinstelling om brede set
gezondheidsparameters op te meten
o vaste set-up met hoge kwaliteit geluidsmeters (bvb in de slaapkamer)
o afgebakende experimenten met best-in-class mobiele geluidsmeters

Relevant onderzoek/technologie wordt hieronder beschreven:
Voorbeeld van soortgelijk medisch onderzoek:
Schmidt et al. (2013) in European Heart Journal: “Aircraft noise at night can result in
dysfunction of blood vessels and cause long-term cardiovascular disease”
•
•
•

•

Onderzoek op 75 vrijwilligers
Reeks van medische tests
Toont aan dat verstoorde slaap
door geluid van luchtverkeer directe invloed heeft
op bloedvaten en hoeveelheid stresshormoon
Dit kan leiden tot cardiovasculaire ziekten

Voorbeeld van vaste meetapparatuur met hoge nauwkeurigheid:
Norsonic – Sound Ear 3-320
•
•
•
•
•
•
•
•

Meetplatform voor langdurige (buiten)metingen van geluid
Meetbereik tussen 30 en 120dB(A)
Frequentie bereik tussen 20Hz en 20kHz
Nauwkeurigheid van 0,5dB
Voorzien van meetkast voor buitenmontage
Voedingsadapter voor netspanning
Wifi en ethernet mogelijk
Basisprijs: ca €2275

17/09/2021 – VPO– PIO – 2021

29/64

Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen

Implicaties van de opstelling:
-

Opzet van campagne en aankoop apparatuur in eerste 0.5 jaar
Verschillende cycli (bvb. 6 cycli van onderzoek met verschillende van bvb. 0.5 jaar/cycli)
Hoge drempel voor gebruikers om deel te nemen (herhaaldelijk fysiek bezoek vereist)
Drempel en complexe logistiek zorgen voor kleine groepen per campagne
Mogelijkheid om zeer gericht te werk te gaan
Gebruikers kunnen uitgebreide resultaten terugkrijgen in ruil voor deelname (motivatie)
Diepgaan en kwalitatief medisch onderzoek mogelijk
Zeer nauwkeurige data over geluidsblootstelling tijdens nacht en dag
Synergiën mogelijk door eventuele combinatie met het meetnet voor omgevingsgeluid
eschatte kost : €3
gebruiker 4 gebruikers
cycli = €
.

Gebruikerservaring

Bereikte
Doelpubliek

Doorlooptijd
5
4
3
2
1
0

Breedte van
Medisch Onderzoek

Project investering

Continu en
dynamisch meten

Nauwkeurigheid
geluidsmetingen

Scenario 3: rootsc a ig ‘sensor-foc sed’ onderzoek ij rede doe groep met dedicated too set
Dit scenario legt de focus op:
-

Ontwikkelen van eigen mobiele toolset voor zowel geluids- als medische meting
Maximaal integreren van sensoren in 1 wearable met hoge focus op gebruikerservaring
Verworven gegevens integreren en weergegeven via smartphone.
Langs dezelfde weg appreciatie bevragen

Relevante technologie uit de industrie:
E4 wristband ontwikkeld door Empatica Inc bezig met human health monitoring adhv wearbles
•
•
•
•

GSR (galvanic skin response) sensor laat toe skin conductivity te meten (verband met stress)
PPG Sensor waarmee Blood Volume Pulse kan bepaald worden voor hartslag/hartslagvariabiliteit
Accelerometer om bewegingen en activiteiten te identificeren
Voorbeeld: gebruikt om emotionele reacties van Nederlands en Duitse bezoekers aan een
tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in kaart te brengen
• Voorbeeld: gebruikt om aan de hand van skin conductivity de gevoelens van gebruikers te tracken
tijdens een roller-coaster ritje in Virtual Reality
• Prijs: €1700
Mobiele geluidsdosismeters: Norsonic – Listen Ear
• Compact (zie bankkaart) en robuuste geluidsdosismeter
• Meetbereik: tussen 20 en 120 dB(A)
• Externe microfoon mogelijk via kabel
• Batterij gaat meerdere dagen mee
• Basisprijs:
€520
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Implicaties van de opstelling:
-

Voor de opzet is min 1 jaar tijd nodig (integratie hardware + software ontwikkeling)
Het onderzoek zelf kan iteratief lopen gedurende 1,5 jaar
Mogelijkheid om meerdere doelgroepen te betrekken in verschillende iteraties
Een aangename ervaring is kritisch voor het verlagen van de drempel voor deelname
Gebruikers moeten bereid zijn continu 1 of meerdere wearables te dragen
r moet gemeten orden over lange periode en dat liefst zo el overdag als ‘s nachts
Nauwkeurigheid van geluidsmetingen is afhankelijk van onderliggende sensoren
maar niet best-in-class
De medische analyse blijft beperkt tot wat vandaag via wearables mogelijk is
eschatte kost: €
.
ont ikkeling + €
gebruiker
gebruikers = €4 .

Gebruikerservaring

Bereikte
Doelpubliek

Doorlooptijd
5
4
3
2
1
0

Breedte van
Medisc …

Project investering

Continu en
dynamisch meten

Nauwkeurigheid
geluidsmetingen

Conclusie
Het eerste scenario (focus op smartphone applicatie) werd geklasseerd als een alternatief voor het
geval wanneer een dedicated toolset niet of te moeilijk te integreren is in de totale oplossing. Voor het
tweede scenario werd onderstreept dat de medische informatie uit de bestaande onderzoeken (HBMcampagnes) voldoende is om de medische achtergrond van de testpersoon te bepalen.
Samen met de projectinitiatoren werd beslist om de voorkeur te leggen bij het derde scenario omdat
het doel daarvan best aanleunt bij de vooropgestelde behoeften van het project. Het doel zou zijn om
een toolset te bouwen die maximaal aantal relevante factoren kan meten. Daarbij moet men
aandacht hebben voor: technische haalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en relevantie van metingen.
Hierbij moet ook onderscheid gemaakt worden tussen metingen mobiel overdag en nachtelijke
stationaire metingen. Om beter zicht te krijgen op de mogelijkheden werd besloten om in te zoomen
op de mogelijkheden van metingen aan de hand van wearables voor zowel medische metingen als voor
geluidsblootstelling. De resultaten van dat verdere onderzoek volgen in de onderstaande secties.

4.1.2 Analyse van functionaliteit van wearables voor “medische” metingen
Uit de noden (zoals beschreven in sectie 3.3) komen enkele vereisten naar voor met betrekking tot
medische metingen. De tabel hieronder geeft aan welke metingen relevant zijn en hoe deze kunnen
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worden afgedekt met wearable toestellen. Deze zijn gebaseerd op onderzoek van bestaande
technologie, dat is te lezen in appendix C.
Type meting
Nachtelijke motiliteit
Slaapstadia via EEG
Nachtelijke activiteit via
ECG
Hartslag
Diastolische Bloeddruk
Milieukwaliteit
in
slaapruimte
Hartslag voor activiteit
inzicht overdag
Real-time acute stress

Meetbaar met
wearable
Ja
Ja
Ja

Meetbaar via

Marktspeler

IMU
Elektroden achter oor
Elektroden op borst

Imec, Byteflies, Garmin
Byteflies
Byteflies

Ja

-Optische Sensor (PPG)
-Elektroden op borst (ECG)
PPG en AI-tech
Inlaat
en
laser
voor
partikeldetectie
-Optische Sensor (PPG)
-Elektroden op borst (ECG)
Skin conductivity (GSR)

-Imec, Empatica
-Byteflies
Verhaert
Atmotube

Ja
Ja
Ja
Ja

-Imec, Empatica
-Byteflies
Imec, Empatica

Conclusie: individuele use cases kunnen opgelost worden met wearables. Een type wearable die alle
use cases afdekt is niet direct beschikbaar (toekomstige technologie zal dat mogelijks wel toelaten).
Ter info: het VPO gaf aan dat het niet de positie heeft om vrij invasieve, belastende medische metingen
te gaan doen, laat staan om erover te rapporteren richting de eindgebruiker. Het dagelijks meten van
hersenactiviteit via EEG of hartactiviteit via ECG gaat te ver en wordt daarom verder niet meegenomen
in de analyse.

4.1.3 Analyse van functionaliteit van wearables voor geluidsblootstelling
Voor het mobiel meten van de persoonlijke geluidsblootstelling (zo el ’s nachts als overdag) komen
uit de noden (beschreven in sectie 3.3) eveneens enkele vereisten naar voor. De tabel hieronder geeft
aan welke metingen relevant zijn en hoe deze kunnen worden afgedekt met mobiele “ earables”.
Merk op dat het hier gaat om allerlei mobiele toestellen. Deze zijn niet noodzakelijk gemaakt om met
minimale gebruikersbelasting continu gedragen te worden door een gebruiker.
Type meting

Marktspeler

Piekwaarden van geluid (vanaf 40 dB (A))

Meetbaar met
wearable
Ja

Stijgtijd van geluidspieken (vanaf 40 dB (A))

Ja

Norsonic met Listen Ear

Absoluut geluidsniveau (8x/s)

Ja

Pulsar Instruments met NoisePen

Trillingen in slaapruimte

Nee

Stilte periodes

Ja

Een accelerometer (bvb. op GSM) kan dit.
Een andere mogelijkheid is een vaste
geluidsmeter bvb. Sound Ear (Norsonic)
Akron, Norsonic, Pulsar Instruments

Norsonic met Listen Ear

Conclusie 1: use cases kunnen gerealiseerd worden met mobiele geluidsmeters. Het combineren ervan
met het type wearables nodig voor medische metingen is geen evidentie.
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Conclusie 2: In elk van de gevonden experimenten rond mobiele geluidsmetingen (zie appendix C) kiest
men bewust voor het meten van geluid in een vast bepaalde context (bvb. in een wijk nabij luchthaven
of al fietsend doorheen een drukke stad) om tot relevante metingen te komen

4.1.4 Relevante metingen bekomen voor persoonlijke geluidsblootstelling
Om een beter idee te krijgen van wat de mogelijkheden en limieten zijn van het uitrollen van
een experiment werd in gesprek gegaan met onderzoekers die relevante ervaring hebben.
4.1.4.1 Interview: doctoraat en NoiseTube
Er werd gesproken met Matthias Stevens over het doctoraat dat hij aflegde aan de VUB. Hieronder
volgt een kort verslag uit dit interview.
Het centraal idee is: mensen via een groot online project toelaten om hun geluidsomgeving te
karakteriseren om zo grote geluidsleefbaarheidskaarten op te stellen via participatief onderzoek.
Burgers kunnen daarbij een app downloaden op hun smartphone en zo relatief gemakkelijk
geluidsopnames doen doorheen de stad om data te verzamelen. Belangrijk is dat er enkel
geluidsmetingen kunnen gedaan worden wanneer de app actief is en het scherm van de smartphone
geactiveerd is. Technisch gezien is het immers zeer moeilijk om een microfoon opnames te laten doen
als het scherm van de telefoon niet aanstaat. Meten is dus steeds bewust. Metingen in de broekzak van
de gebruiker zijn sowieso nutteloos.
Een centraal probleem was dat het maken van ‘nauwkeurige’ metingen zeer arbeidsintensief is. Enkel
de zeer gemotiveerde deelnemers nemen de tijd om veel en betekenisvolle metingen te doen. De
oplossing daarvoor is het selecteren van een beperkte groep gemotiveerde mensen die op een korte
periode één geselecteerde omgeving in kaart brengen. Daarbij werd in shiften informatie verzameld:
er waren veel metingen nodig over het relatief beperkte gebied. Eén keer ergens een meting doen
volstaat niet. Er is dus nood aan voldoende spatiale en temporele spreiding.
Als resultaat volgde dat bij vergelijking de trends van de officiële kaarten ook te vinden waren in de
geluidskaarten opgebouwd aan de hand van de data van het experiment. Daarnaast konden ook
andere trends (bvb. herkenning van luide wijken) herkend worden die niet in officiële kaarten te vinden
zijn omdat ze aan de hand van bestaande modellen niet (of moeilijk) te simuleren zijn.
In conclusie werd gesteld dat mooie resultaten mogelijk zijn maar daarbij is de inzet van vrijwilligers
essentieel en moet het te meten gebied beperkt zijn in omvang.
De nauwkeurigheid van metingen gedaan met de microfoon van een smartphone zijn daarnaast ook
niet ideaal omdat de microfoon van een smartphone niet ontworpen is om dergelijke opnames te doen.
De frequentieresponsie is veelal geoptimaliseerd om het geluid van de menselijke stem op te nemen.
Dit kan men verhelpen door kalibratie te doen van de microfoons in een anechoïsche kamer. Door dit
te doen voor verschillende merken en modellen van smartphones kan je die modellen vrij goed
kalibreren (variatie van toestellen van zelfde merk en model valt best mee). Op deze manier kon tijd
gewonnen worden in het arbeidsintensieve kalibratie proces.
Uit dit interview kunnen twee lessen gevonden worden, relevant voor de opzet van de campagne:
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(1) Er volgt dat bij monitoren van individuele blootstelling de balans tussen motivatie en effort
gevraagd van de gebruiker essentieel is. Wanneer teveel van de gebruiker wordt gevraagd,
haakt deze af en is er minder data of gaat de kwaliteit van de data achteruit.
(2) Daarnaast wordt ook benadrukt dat in de meeste projecten gewerkt wordt met gebruikers die
zelf op bepaalde momenten wat en hoelang ze meten. Dat introduceert subjectiviteit in de
metingen: mensen gaan vaak pas meten als het geluid hen opvalt. Indien je continu zou
kunnen meten, ga je die subjectiviteit wegnemen maar waarschijnlijk heeft dat (naast de
technische moeilijkheden) ook minder kwalitatieve data tot gevolg (bv. per ongeluk tegen
microfoon tikken die 24/7 op je schouder hangt).
4.1.4.2 Interview: Chill Band+
De Chill Band+ (zie ook appendix C) is een voorbeeld van een wearable die hartslag (PPG),
huidtemperatuur, acceleratie, beweging, GPS-locatie en geleidbaarheid van de huid (GSR) meet. De
meting van de geleidbaarheid van de huid is een indicator voor de stress die de drager ondervindt. Het
resultaat van de stress-meting wordt niet getoond aan de gebruiker om hem niet te beïnvloeden.
De wearable heeft twee simpele knoppen waarmee gebruikers gemakkelijk ja/nee vragen kunnen
beantwoorden doorheen de dag. Dat dient bijvoorbeeld voor het bevragen van appreciatie waarbij de
user burden beperkt blijft.
Uit interview met de makers blijkt dat ze overwogen hebben om een microfoon toe te voegen aan het
toestel, maar dat nog niet gedaan hebben omdat ze vandaag al voor uitdagingen staan:
-

-

Batterij wordt nu al tot zijn uiterste gedreven, het meten van geluid zelf en vooral het
verwerken/versturen van de metingen zou de accu verder belasten (de huidige versie
heeft een autonomie van maximaal 1 dag). Het toestel connecteert om de 15 minuten
met de cloud, zo geeft het zijn data door en krijgt het ook feedback van de gedane
meting. Meer data betekent meer batterij verbruik.
Elektrodes nodig voor het meten van de geleidbaarheid van de huid leggen een zekere
breedte op aan het toestel (vaak niet comfortabel voor mensen met smalle pols).
Als bloeddruk zou gemeten worden is naast PPG ook ECG data nodig: te invasief.

4.1.4.3 Interview: Stress en bevraging (Chill Band+)
Deze sectie zoomt expliciet in op de bevraging van de gebruiker omdat, meer dan de “objectieve”
meting van stress (met GSR sensor), de belangrijkste informatiebron de subjectieve interpretatie is.
Binnen het ervocity project erd daarvoor een specifieke “e perience sampling method” uitge erkt
om de gebruiker te bevragen over stress via zijn smartphone (in toekomst liever via wearable). De
resultaten van zo’n bevraging zijn immers grotendeels afhankelijk van de manier aarop de bevraging
wordt gedaan.
De bevraging zelf peilt naar volgende zaken, waarbij een score tussen 0 en 10 wordt gegeven:
-

Hoe stresserend een gebruiker iets ervaart
o Via emotionele associatie (psychologische methode)
Hoe betrouwbaar de inschatting van de gebruiker is
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o
o

Via technische latency (hoe veel tijd tussen plaatsvinden van “trigger” en uitsturen van
bevraging)
Via user latency (hoeveel tijd tussen ontvangen van bevraging en invulling)

De bevraging wordt geactiveerd door triggers die ontwikkeld zijn vanuit gebruikersperspectief, ze zijn
gebaseerd op het profiel van de gebruiker, op de actuele data en op het tijdstip. Het algoritme dat de
trigger uitstuurt is zelflerend, zo verandert de frequentie van de bevraging. De aard van de bevraging
(zoals hierboven beschreven) blijft dezelfde.
Ter info wordt meegegeven dat de gebruikers in 1% van de gevallen aangaven dat hun stress afkomstig
was van geluidsoverlast. In 48% van de gevallen geven ze aan dat de stress werk gerelateerd is. Ter
informatie: de bevraging geeft de gebruiker 10 mogelijke oorzaken van stress om uit te kiezen.
Tenslotte wordt aangegeven dat een van de grootste problemen met dergelijke grootschalige
projecten nog steeds de digital literacy van de gebruiker is. Enkel mensen die kunnen omgaan met
technologie/smartphones, behoren tot het bestudeerde publiek. De gebruiksvriendelijkheid en
beperking van de gebruikslast van de uiteindelijke oplossing zijn absoluut cruciaal voor het slagen.

4.2 Omgevingsgeluid – Meetnet: Marktanalyse
Voor de studie rond het meetnet luik was reeds duidelijk dat twee types onderzoek kunnen gebeuren:
1. Meten van omgevingsblootstelling die zo gebiedsdekkend mogelijks is via semi-permanente
toestellen verspreid in een context van citizen science
2. Meten van omgevingsblootstelling via best-in-class sensoren op strategische plaatsen om
lange termijn evolutie van relevante bronnen of gebieden1 te bestuderen
In de marktanalyse werd gekeken welke spelers relevante ervaring hebben in deze domeinen. Daarin
kwamen zowel spelers (zie appendix B) naar voor met ervaringen in opzet van IOT platformen en
geluidsgerelateerde citizen science projecten (Dutch Sensor Systems, Smart Citizen, Munisense) als
spelers die ervaring hebben met het ontwikkelen van hoogwaardige toestellen voor nauwkeurige
geluidsmeting (Norsonic, Akron). Door deze spelers samen te brengen kunnen relevante discussies
plaatsvinden over zowel het eerste type meten van omgevingsblootstelling als het tweede.

4.2.1 Bevragingstechnieken voor opvolgen van appreciatie van geluiden
Hieronder worden inzichten gedeeld die volgen uit analyse van partijen die ervaring hebben met
projecten waarin een gebruiker informatie moet geven over hoe die zijn/haar geluidsomgeving ervaart
en apprecieert. Naast het aanvullen van de typische geluidskaarten is het immers het doel van dit
project om “geluidsleefbaarheidkaarten” te maken.
4.2.1.1 Case – SoundAppraisal
Om de appreciatie succesvol te bevragen, werkt SoundAppraisal met een “questionnaire”-app op de
smartphone. Die questionnaire stelt vragen volgens de internationaal gedefinieerde “sound scape
questions”. ie vragen zijn zodanig ontworpen dat ze peilen naar de “appraisa ” eerder dan naar de

1

Hierbij moet men naast de klassieke studie van geluidsbronnen als weg-,lucht-,trein-, wegverkeer en industrie
vooral ook de focus leggen op geluidsluwe gebieden die een positieve impact hebben op de bevolking
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“annoyance”. Uit onderzoek blijkt immers dat mensen die van nature meer geïrriteerd zijn door geluid
inderdaad het geluid klasseren als storender vergelijken met zij die minder natuurlijke irritatie hebben,
maar wanneer gevraagd wordt naar hun gevoelens (“appraisal”), liggen beide beschrijvingen dicht bij
elkaar. Daarom is appraisal een meer consistente maatstaf.
De gebruiker kan kiezen om de vragen van de questionnaire spontaan in te vullen of hij/zij kan ze
invullen nadat hij/zij een notificatie heeft ontvangen van de app op zijn/haar smartphone. Tijdens het
invullen van de questionnaire, meet de microfoon van het toestel de geluidsblootstelling op. Door de
resultaten van die meting samen te leggen met de resultaten van de bevraging, kunnen in projecten
van SoundAppraisal betekenisvolle uitspraken gedaan worden over de aard van het signaal op zowel
technisch als menselijk vlak.
Het is belangrijk dat een gebruiker altijd duidelijke feedback krijgt over de resultaten van zijn
deelname. Dit houdt hem gemotiveerd om actief mee te werken vooral wanneer het om invasieve
metingen gaat (wat zeker het geval is bij persoonlijke geluid- en gezondheidsmetingen). Men moet
vermijden dat de gebruiker snel verveeld wordt (repetitieve bevraging), te weinig feedback krijgt of
geen gevoel heeft van voldoening. Om dit klaar te spelen moet een duidelijk “participant management
p an” worden opgesteld. Een van de succesvolle voorbeelden is een bevraging van de
geluidsappreciatie op een festival. Die bevraging kwam vaak aan bod in de media, hetgeen potentiële
gebruikers overtuigde om bij te dragen aan de metingen.
Omdat de bevraging en feedback zo essentieel is voor de gebruikers, is het betrekken van een
smartphone in de oplossing een logische keuze. Indien zuiver met een wearable zou worden gewerkt
met onhandige bediening, kan nooit hetzelfde niveau gehaald worden qua bevraging en feedback.
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4.3 De referentie architectuur
Om tot de beoogde oplossing te komen voor de geïdentificeerde use cases wordt hieronder voor beide
luiken (persoonlijke geluidsblootstelling en meetnet voor omgevingsgeluid) een referentie
architectuur getoond in figuur 2 respectievelijk figuur 3. Die vertelt welke functionele blokken deel
moeten uitmaken van de uiteindelijke oplossing.

Figuur 2: Referentie architectuur voor persoonlijke geluidsblootstelling

Figuur 3: Referentie architectuur voor meetnet
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4.4 Inschatting van technologisch risico
Naast het inschatten van de toegevoegde waarde van elke use case vanuit gebruikersstandpunt, moet
ook een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van de use cases vanuit een technologisch
oogpunt. Het technologisch risico van deze use cases werd ingeschat door experten uit de industrie
tijdens een publieke marktconsultatie. Deze marktconsultatie ging door op 14 juni 2021, in een online
format wegens de geldende maatregelen voor Covid-19. De volledige lijst met deelnemende
marktpartijen kan gevonden worden in sectie 1.2 van dit verslag.
Het innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt wordt ingeschat door middel van planning
poker. Hierbij schalen industriële partners de risico’s die vasthangen aan elke use case. e laagste
aarde in de schaalverdeling is een en betekent “totaal geen risico”: de oplossing bestaat en kan
zonder problemen orden toegepast. en aarde van 8 dient te orden geïnterpreteerd als “een
oplossing is mogelijk maar een inspanning is vereist om ze te bereiken”. aardes boven de
impliceren een kans dat een oplossing niet kan worden gevonden. De maximale waarde is 100 en
houdt in dat “fysische grenzen dienen te orden verlegd” om een oplossing te ont ikkelen.
Onderstaande figuur geeft deze schaal visueel weer: Wanneer een UC geen score kon krijgen wordt
de aarde “ A” toegevoegd.

4.4.1 Use cases behandeld in de marktconsultatie
Gezien het grote aantal opgestelde use cases, en de beperkte duur van de marktconsultatie, werd een
selectie van 31 use cases gemaakt uit de use cases voorgesteld in sectie 3.3. Daartoe zijn ook enkele
use cases samengevoegd (bij het samenvoegen is de innovatie score geconsolideerd). Dit gebeurde
door voor elk luik de meest interessante use cases te selecteren met de referentiearchitectuur van elk
luik in het achterhoofd. In de tabel hieronder staan de use cases zoals ze tijdens de marktconsultatie
gepresenteerd werden aan het publiek. Vanwege de internationale aard van het publiek, zijn ze
geformuleerd in het Engels.
De tabel bevat een kolom met een score voor het “Innovatiepotentieel”, gegeven door de vraagzijde
en een technologisch risico, gegeven door de markt. De gelinkte UC (opgesteld door vraagzijde)
worden ook steeds meegegeven.
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Categorie

Gelinkte
UC

INNOVATIE
SCORE

TECHN.
RISICO

13

13

8
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13

20

8

13

5

13

8

3-5

13

8-13

20

8

N/A,Not
enough
information
8

5

3

20
13

(A)Hart: 3-5
(B)BP: 40
3-5

8

8-13

DEEL 1 – Persoonlijke geluidsblootstelling (MC.1)
Researcher

UC-MC.1.1

Researcher

measure the absolute received noise level (between 40 and
110 dB(A)) that a mobile user is exposed to during the day and
this 8 times per second with accuracy comparable to class 2
devices
measure the number of noise peaks, the rise time and the
peak level of the noise peaks that a mobile user is exposed to
during the day

I have sufficient information to describe the dynamic
exposure and I am able to classify the noise
afterwards

Dag

I have sufficient information to describe the dynamic
noise exposure and I am able to classify the noise
afterwards

Dag

attach a microphone in/around my ear without it being overly
noticeable or bothering me
detect a temporary sound event in real time (e.g. explosion,
ambulance siren) and request feedback from the user to
determine how he or she appreciates the sound event
detect a change of sound environment in real time (e.g. from
street to indoors) and ask the user for feedback to determine
how he/she appreciated the previous sound environment
assume that the wearable is weatherproof, dustproof,
waterproof and robust enough to withstand shocks and
impacts
measure the real-time acute stress experienced by the test
person (e.g. via skin conductivity)
count on the device to autonomously arrange and maintain
internet connectivity irrespective of its location

I can make the necessary valuable noise
measurements with limited disturbance
I gain insight into the momentary appreciation of
noise in the environment

Dag

I gain insight into the appreciation of sound in the
environment

Dag

I can carry out my hobbies/activities without having
to worry about damage to the wearable

Dag

I can link this to peaks in the noise exposure

Dag

UC1.O.14,17

UC1.O.15,16

UC-MC.1.2

End user
UC-MC.1.3

Researcher
UC-MC.1.4

Researcher
UC-MC.1.5

End user
UC-MC.1.6

Researcher
UC-MC.1.7

End user
UC-MC.1.8

Researcher

UC-MC.1.9
UCMC.1.10

Researcher

UCMC.1.11

Researcher
Researcher

UCMC.1.12

End user
UCMC.1.13

measure the absolute sound level (between 20 and 110 dB(A))
that a user is exposed to in his/her bedroom during the night
and this 8 times per second with accuracy comparable to a
class 2 device
during the night, measure the activity of the heart via the ECG
together with the nocturnal movements (motility)
measure the wake-up responses and the number of additional
wake-ups (e.g. via heart rate data or diastolic blood pressure)
during the night, measure the noise peaks (value, rise time &
number of peaks) outside the house and link these to the
noise peaks measured inside the room
Assume that a sensor in the bedroom or outside on the facade
can be set up without experience and that I receive feedback
about the completed set-up.

UC-1.B.14
Dag
UC-1.O.1,6

UC-1.O.2,12
UC1.B.10,11
UC-1.O.39
connection is not dependent on end-user
attentiveness and/or willingness to open up a private
Wifi connection
I have enough information to classify the noise
afterwards

Beide
UC-1.B.16
Nacht

I can link these to peaks in noise exposure

Nacht

I can link these to (the number of) noise exposure
peaks
I can get more insights into the source of noise
disturbance

Nacht

No experts are needed to do the installation in my
home.

Nacht

UC-1.O.22
UC1.O.26,28
UC1.O.29,31

Nacht
UC-1.O.23

UC-1.B.8

Researcher
UCMC.1.14

Researcher
UCMC.1.15

End user
UCMC.1.16

Researcher
UCMC.1.17

Researcher

UCMC.1.18

during the night, measure vibrations in the sleeping area of
the test person (around 1 Hz) and link these to the noise
measurement
be confident that both for the fixed and the mobile set-up the
maximum deviation of the measurement set-up after one
month without calibration is equivalent to that of a class 2
audiometer
consult the results of my personal noise exposure at different
points in time and receive periodically personal insights from
my measurements and a confirmation that I am still doing the
measurements correctly
use artificial intelligence on the data of various measurements
to classify the various sound sources by pattern recognition
Transmit the measured data to the existing ThingsBoard
platform
(via MQTTS or HTTPS over 4G or via COAP protocol over
LoRaWAN as key-value content in JSON)
whereby the necessary security is provided (e.g. one-way
access token-based authentication or two-way certificatebased authentication)

I gain insight into possible confounders of the results.

Nacht

The results of the noise measurements are sufficiently
reliable over a longer period.

Beide

I remain motivated throughout the campaign

Beide

I have an insight into which sources determine the
personal exposure and I can make the link with health
endpoints
the data can be collected using the existing
infrastructure

Beide

3

3-5

20

(A)Dag:8-13
(B)Nacht:5-8

8

2

20

13

13

3-5

13

5

20

N/A,
conceptual

20

2-3

13

8-13

8

5-8

UC-1.O.34

UC-1.O.25
UC-1.B.2,3

UC-1.O.5,10
Beide

UC-1.O.13

DEEL 2 – Meetnet (MC.2)
Researcher

UC-MC.2.1

Researcher

UC-MC.2.2

Researcher

measure the noise level at a fixed location over a longer
period of time (e.g. 1 year) and this with a sufficiently low
resolution (1/8s), the accuracy comparable to a class 2 device
and for sound between 30dB(A) and 110dB(A) within the
spectral range of 20Hz and 17kHz within 1/3rd octave
build an area covering measurement network (according to
UC-1) with semi-permanent and permanent measuring
devices whereby the density of the measuring points is a
function of the transients observed from the model (in the
most dense areas, one measuring point every 100m is
expected)
use permanent noise measuring devices to capture a raw data
set with class 1 accuracy and an appropriate noise floor
(below 30dB)

UC-MC.2.3

Researcher

UC-MC.2.4

Researcher
UC-MC.2.5

measure the noise evolution at a strategically chosen locations
over a very long period (e.g. 10 years) with the necessary
precision (class 1 equipment: max 0.5 dB deviation over 10
years).
adjust the parameter set of the semi-permanent measuring
devices if it appears that others have become more relevant

I can both monitor the presence of sources with long
term evolutions as well as short-term variations by
temporary disturbances

Perm.

UC2.O.28,29,30
I can include other sources (such as noise from
neighbours) in the environmental maps in addition to
the impact of known noise sources (rail, road, air
traffic and industry)

Beide

I can, on the one hand accurately monitor the noise
evolution at highly interesting locations (e.g. next to a
noise source or within an ear lee zone) and on the
other hand determine the ideal parameters that
should be measured by the semi-permanent devices
used in citizen science campaigns
I gain insight into the long-term evolution of a certain
source (e.g. changes in noise from traffic through
changes in emissions of typical vehicles)

Perm.

I have the flexibility to adapt the experiment based on
lessons learned

Semi Perm

UC-2.O.12

UC2.O.31,33
Perm.

UC-2.O.27
UC-2.O.40

Researcher

assume the permanent measuring device is maximally
autonomous in getting its power supply
see in a monitoring system if the rolled-out devices are
working as expected and I can follow their GPS locations in
real time
count on the measuring devices needing as little maintenance
as possible and that over time I can upgrade the software/AI
of the devices remotely
assume security of the device and data is sufficiently
guaranteed (e.g. anonymized, encrypted data instead of raw
audio and protection against external intrusions)

I don’t need to arrange a connection to the electricity
grid and I am more flexible in placing the device
I can intervene in time if something goes wrong

Researcher

receive the measured data in the central data platform in
near-real time (small latency is allowed, e.g. 5 min)

Researcher

exclude certain data in post processing or make corrections to
the sound measurements,
based on official weather data (e.g. KMI data) or measured
local weather conditions
indicate in a simple way (e.g. via physical push button or app)
when I am disturbed by ambient noise
Give feedback on how I experience the noise with one push of
a button (e.g. yes/no question)

UC-MC.2.6

Researcher
UC-MC.2.7

Researcher
UC-MC.2.8

Researcher
UC-MC.2.9
UCMC.2.10

UCMC.2.11
UCMC.2.12
UCMC.2.13

Citizen
Citizen

Perm.

UC2.O.22,23

Beide

20

2-3

5

2

8-13

5

13

5-8

5

3-5

UC2.O.20,24
maintenance costs are kept as low as possible and the
entire network can be upgraded from a central point

Beide

the privacy of citizens in the area is guaranteed and
hackers cannot use the device for other purposes

Beide

I can activate dynamic feedback applications (e.g.
dynamic signalization on roads, dynamic info signs on
public places,...)
bad weather conditions influence the measurements
as little as possible

Beide

UC2.O.25,26
UC-2.O.4,5
en UC-2.B.1

UC-2.O.6
Beide

13
(A)Delete:5-8
(B)Correct:20

UC2.O.17,18
the appreciation of sound can be linked to measured
sound exposure in the environment
the user burden for me remains as limited as possible

Beide

20

13

20

13

UC-2.B.3
Beide
UC-2.B.3
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4.4.2 Toelichting bij score en opmerkingen van marktspelers
4.4.2.1 Luik Persoonlijk
UC-MC.1.1 – As a Researcher, I can measure the absolute received noise level (between 40 and 110
dB(A)) that a mobile user is exposed to during the day and this 8 times per second with accuracy
comparable to class 2 devices, so that I have sufficient information to describe the dynamic exposure
and I am able to classify the noise afterwards
Vanuit technologisch standpunt is dit haalbaar, maar het vereist specifiek ontworpen toestellen.
Smartphones voldoen in het algemeen niet en introduceren extra complexiteit inzake het kalibreren
van de gebruikte microfoons. Daarnaast moet nog gecontroleerd worden of de gegeven frequentie (8
keer per seconde) voldoende is voor de gewenste analyse van de data. Belangrijk is dat het hier gaat
om metingen in 1/3e octaafband. De uitdaging zit zich in genoeg data verzamelen om classificatie te
kunnen doen en het toestel op zo’n manier introduceren dat het mobiel kan worden gebruikt.
Technologisch Risico: 13
UC-MC.1.2 – As a Researcher, I can measure the number of noise peaks, the rise time and the peak level
of the noise peaks that a mobile user is exposed to during the day, so that I have sufficient information
to describe the dynamic noise exposure and I am able to classify the noise afterwards
Deze UC breidt de eisen gesteld aan het mobiele toestel in UC 1.1 verder uit. Als men ervanuit gaat dat
men het toestel heeft om dergelijke metingen te doen, dan zit de overige complexiteit in het
verwerken van de gegevens met oog op classificatie van het geluid. Men moet rekening houden met
het batterijverbruik dat dergelijk meettoestel zou inhouden: om stijgtijd te kunnen meten zou een
continue opname nodig zijn. Als men enkel wil opnemen bij geluidsevenementen zou men een extra
apparaat kunnen gebruiken dat enkel luistert naar pieken en de echte geluidsmeter triggert wanneer
zich een piek voordoet.
Technologisch Risico: 13
UC-MC.1.3 – As an end user, I can attach a microphone in/around my ear without it being overly
noticeable or bothering me, so that I can make the necessary valuable noise measurements with limited
disturbance
Vanuit technologisch perspectief is het perfect mogelijk om dergelijk toestel te ontwerpen. Er zijn
vandaag al mensen die 8 uur per dag een koptelefoon dragen. Een koptelefoon zou perfect ook geluid
kunnen opnemen aan de oren. Een microfoon op de schouder plaatsen wordt afgeraden omdat die
bepaalde geluiden (kleren aan- of uitdoen, gordel aandoen, 0…) zeer sterk uitvergroot. Het probleem
is dat dit een grote gebruikersbelasting introduceert bij de gebruiker, die verkleinen is een grote
uitdaging. Er bestaan gehoorapparaten met ingebouwde microfoon maar daar is het gemakkelijk om
de gebruikers te overtuigen van hun persoonlijk voordeel.
Daarnaast onderstreept de markt dat er grote privacy problemen zijn bij het continu opnemen van
persoonlijke geluidsblootstelling: dat kan de motivatie van gebruikers nog verder verlagen.
Technologisch Risico: 20
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UC-MC.1.4 – As a Researcher, I can detect a temporary sound event in real time (e.g. explosion,
ambulance siren) and request feedback from the user to determine how he or she appreciates the sound
event, so that I gain insight into the momentary appreciation of noise in the environment
Om dit te kunnen doen zijn 3 functionaliteiten nodig: opname, classificatie en melding. Voor de
classificatie is “near real-time processing” nodig. Dit vraagt veel van de batterij. Wat melding betreft
moet nagedacht worden over hoe de gebruiker te benaderen, zodat hij/zij gemotiveerd is om te
reageren op eventuele meldingen. De markt waarschuwt voor het te vaak bevragen van de gebruiker
vooral bij activiteiten die hij elke dag doet (bijvoorbeeld de metro nemen). Om dit te voorkomen zou
classificatie nodig zijn: dan vraag je niet steeds de opinie over hetzelfde type geluid.
Technologisch Risico: 13
UC-MC.1.5 – As a Researcher, I can detect a change of sound environment in real time (e.g. from street
to indoors) and ask the user for feedback to determine how he/she appreciated the previous sound
environment, so that I gain insight into the appreciation of sound in the environment
Zelfde score als UC 1.4: batterij en motivatie van gebruiker zijn de voornaamste zorgen van de markt.
Technologisch Risico: 13
UC-MC.1.6 – As an end user, I can assume that the wearable is weatherproof, dustproof, waterproof
and robust enough to withstand shocks and impacts, so that I can carry out my hobbies/activities
without having to worry about damage to the wearable
Een IP-code (International Protection Rating) mist in deze use case: het moet specifieker zijn aan welke
vereisten het apparaat precies moet voldoen. Kogelvrij zal het apparaat niet kunnen zijn maar voor de
rest is alles haalbaar mits de nodige ontwikkeling. Hierbij wordt verondersteld dat er voldoende budget
is en dat het batterij probleem is opgelost.
Technologisch Risico: 3-5
UC-MC.1.7 – As a Researcher, I can measure the real-time acute stress experienced by the test person
(e.g. via skin conductivity), so that I can link this to peaks in the noise exposure
Men moet voorzichtig zijn bij de interpretatie van de resultaten van metingen van geleidbaarheid van
de huid als indicator voor stress. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld in beweging is varieert die
geleidbaarheid, terwijl de persoon niet noodzakelijk andere stress ervaart. Naast die interpretatie is
ook het synchroniseren van de stressmetingen met geluidsmetingen een uitdaging.
Technologisch Risico: 8-13
UC-MC.1.8 – As an end user, I can count on the device to autonomously arrange and maintain internet
connectivity irrespective of its location, so that connection is not dependent on end-user attentiveness
and/or willingness to open up a private Wi-Fi connection
Connectiviteit is geen triviaal probleem. 4G is de meest betrouwbare optie (wifi te beperkend) maar
er moet el aandacht zijn voor de grote “throughput” indien veel data wordt verzonden. Het meest
voor de hand liggende lijkt om te werken met een lokale cache: data wordt in eerste instantie lokaal
opgeslagen en wordt pas doorgestuurd wanneer er verbinding kan worden gemaakt. De grootste
17/09/2021 – VPO– PIO – 2021

43/64

Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen

openstaande vraag die daarbij naar voor komt is: hoe snel moet de data naar het IOT platform kunnen
geraken nadat het gecachet is op het toestel. Als dit heel snel beschikbaar moet zijn heeft dit grote
gevolgen voor de batterij van het toestel.
Technologisch Risico: N/A (niet genoeg informatie op dit ogenblik)
UC-MC.1.9 – As a Researcher, I can measure the absolute sound level (between 20 and 110 dB(A)) that
a user is exposed to in his/her bedroom during the night and this 8 times per second with accuracy
comparable to a class 2 device, so that I have enough information to classify the noise afterwards
Lager dan 30 dB(A) meten met een toestel is geen evidentie maar wel doenbaar. De link met UC1.1
wordt gelegd. Er zijn in deze use case geen vereisten van mobiliteit. Hier staat de classificatie centraal
als uitdaging. De markt merkt op dat het toestel voor de mobiele geluidsblootstelling dezelfde noden
ook kan oplossen (indien men wil werken naar één toolset voor de subproblemen).
Technologisch Risico: 8
UC-MC.1.10 – As a Researcher, I can during the night, measure the activity of the heart via the ECG
together with the nocturnal movements (motility), so that I can link these to peaks in noise exposure
Dit is doenbaar met commercieel beschikbare technologie. De resterende moeilijkheid zit in het
synchroniseren van het geluidspieken met de motiliteit en ECG-data. Motiliteit meten met camera’s is
mogelijk maar is om privacy redenen geen haalbaar idee. Motiliteit kan relatief eenvoudig gemeten
worden met de gyroscoop en de accelerometer van moderne smartphones (hier bestaan apps voor).
Technologisch Risico: 3
UC-MC.1.11 – As a Researcher, I can measure the wake-up responses and the number of additional
wake-ups (e.g. via heart rate data or diastolic blood pressure), so that I can link these to (the number
of) noise exposure peaks
Deze use case valt uiteen in 2 afzonderlijke delen. Een deel (A) waarbij puur de hartslag gebruikt wordt
en een deel (B) waarbij de diastolische bloeddruk gebruikt wordt. Voor deel (A) is de complexiteit
beperkt omdat de technologie voor het opvolgen van de hartslag (bvb. via PPG sensoren in
sporthorloges) toegankelijk is. Voor deel (B) zit de uitdaging in de complexiteit van het meten van de
diastolische bloeddruk. Dit meten gebeurt met een PPG-sensor waarbij de resultaten op zo’n manier
geïnterpreteerd worden dat ze een idee geven van de bloeddruk. De technologie om op via die weinig
invasieve methode bij mensen thuis bloeddruk te kunnen meten, staat nog in zijn kinderschoenen.
Technologisch Risico hartslag (A): 3-5
Technologisch Risico diastolische (B): 40
UC-MC.1.12 – As a Researcher, I can during the night, measure the noise peaks (value, rise time &
number of peaks) outside the house and link these to the noise peaks measured inside the room ,
so that I can get more insights into the source of noise disturbance
Synchronisatie van interne en externe geluidsmeters is de enige grote uitdaging.
Technologisch Risico: 3-5
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UC-MC.1.13 – As an End user, I can assume that a sensor in the bedroom or outside on the facade can
be set up without experience and that I receive feedback about the completed set-up. No experts are
needed to do the installation in my home.
De opzet zelf uitvoeren moet doenbaar zijn. De moeilijkheid zit in het verbinden van de geïnstalleerde
toestellen (zie moeilijkheden die mensen hebben met installeren van digitale thermometers in tuin)
en in het duidelijk aangeven door het systeem dat alles al dan niet in orde is. Daarvoor zal goede UX
Design cruciaal zijn. Er bestaan voorbeelden van soortgelijke set-up die succesvol werden afgerond.
Technologisch Risico: 8-13
UC-MC.1.14 – As a Researcher, I can during the night, measure vibrations in the sleeping area of the
test person (around 1 Hz) and link these to the noise measurement, so that I gain insight into possible
confounders of the results.
Op zich geen grote uitdaging maar hiervoor is mogelijks wel specifieke apparatuur nodig. Die specifieke
apparatuur kan nauwgezet acceleraties opmeten om trillingen te registeren. Een mogelijkheid is het
gebruiken van een mobiele telefoon (gyroscoop en accelerometer) om trillingen te meten op het
bed/nachtkastje. Trillingen kunnen ook gemeten worden via geluidsmetingen voor voldoende lage
frequentie (immers geluid: trilling van lucht). Het zal onderzocht moeten worden wat de geschikte
“noise floor” van de geluidsmeter moet zijn om geluidsmetingen te kunnen linken aan trillingen.
Technologisch Risico: 3-5
UC-MC.1.15 – As a Researcher, I can be confident that both for the fixed and the mobile set-up the
maximum deviation of the measurement set-up after one month without calibration is equivalent to
that of a class 2 audiometer, so that the results of the noise measurements are sufficiently reliable over
a longer period.
Het onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds mobiele apparatuur en vaste apparatuur. Voor
mobiele geluidsmeters wordt onderstreept dat een mobiele telefoon sowieso moeite zal hebben met
de vereiste precisie en dat kalibratie een probleem vormt voor alle mobiele toestellen. Stof, vocht en
warmte zijn allemaal factoren die de werking kunnen beïnvloeden en voor mobiele apparaten is deze
invloed des te groter. De markt wijst erop dat auto-kalibratie misschien mogelijk is door een speciaal
type lader te voorzien.
Technologisch risico Mobiel (dag) (A): 8-13
Technologisch risico Vast (nacht) (B): 5-8
UC-MC.1.16 – As an End user, I can consult the results of my personal noise exposure at different points
in time and receive periodically personal insights from my measurements and a confirmation that I am
still doing the measurements correctly, so that I remain motivated throughout the campaign
e gebruiker geïnformeerd houden vormt geen technologisch risico maar dat op zo’n manier doen dat
hij ook gemotiveerd blijft, is de uitdaging.
Technologisch Risico: 2
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UC-MC.1.17 – As a Researcher, I can use artificial intelligence on the data of various measurements to
classify the various sound sources by pattern recognition, so that I have an insight into which sources
determine the personal exposure and I can make the link with health endpoints
Gegeven dat privacy problemen omzeild kunnen worden (bvb. door dataverwerking te doen op het
toestel zelf) is dit een mogelijkheid mits de nodige ontwikkelen. De markt benadrukt dat AI geen
wondermiddel is en dat een correcte interpretatie van de resultaten steeds cruciaal is. Sowieso zal niet
alles 100% correct geclassificeerd worden maar een nauwkeurigheid van 80 à 90% is al zeer waardevol.
e grootste zorg is daarbij steeds de “out-of-training-data classes” waarmee het algoritme nog geen
ervaring heeft. Er is aandacht nodig voor dit data science vraagstuk.
Technologisch Risico: 13
UC-MC.1.18 – Transmit the measured data to the existing ThingsBoard platform (via MQTTS or HTTPS
over 4G or via COAP protocol over LoRaWAN as key-value content in JSON) whereby the necessary
security is provided (e.g. one-way access token-based authentication or two-way certificate-based
authentication) so that the data can be collected using the existing infrastructure
Niet ongebruikelijk, zou doenbaar moeten zijn om data op deze manier te communiceren.
Technologisch Risico: 3-5

4.4.2.2 Luik Meetnet
UC-MC.2.1 – As a Researcher, I can measure the noise level at a fixed location over a longer period of
time (e.g. 1 year) and this with a sufficiently low resolution (1/8s), the accuracy comparable to a class
2 device and for sound between 30dB(A) and 110dB(A) within the spectral range of 20Hz and 17kHz
within 1/3rd octave, so that I can both monitor the presence of sources with long term evolutions as
well as short-term variations by temporary disturbances
Deze opzet is niet ongewoon. Er is wel een zorg rond data-opslag: hoelang moet de data (8 x per
seconde meten) bewaard blijven? Indien genoeg servers voorzien worden, moet dit doenbaar zijn. Een
centrale vraag zal daarbij zijn: hoeveel down-time is acceptabel. Door de grote hoeveelheid (nutteloze)
data die verzameld wordt, is het belangrijk om de data efficiënt te verwerken. Daarbij AI gebruiken
lijkt zeer waardevol. Een limiet zetten op het aantal bronnen dat bestudeerd wordt, is daarbij een
nuttige beperking.
Technologisch Risico: 5
UC-MC.2.2 – As a Researcher, I can build an area covering measurement network (according to UC-1)
with semi-permanent and permanent measuring devices whereby the density of the measuring points
is a function of the transients observed from the model (in the most dense areas, one measuring point
every 100m is expected), so that I can include other sources (such as noise from neighbours) in the
environmental maps in addition to the impact of known noise sources (rail, road, air traffic and
industry)
Belangrijk is dat men een vertrekpunt kiest. In eerste instantie focussen op specifieke plaatsen, lijkt
interessant. Hoe meer “gekende bronnen” daarbij bestudeerd orden, hoe meer doenbaar de
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uitdaging. Vermoedelijk is een combinatie van een model en enkele hotspots met metingen een goed
vertrekpunt. Dit heet dynamic noise mapping en daar bestaat reeds functionaliteit rond.
Technologisch Risico: N/A, conceptuele discussie
UC-MC.2.3 – As a Researcher, I can use permanent noise measuring devices to capture a raw data set
with class 1 accuracy and an appropriate noise floor (below 30dB) so that I can, on the one hand
accurately monitor the noise evolution at highly interesting locations (e.g. next to a noise source or
within an ear lee zone) and on the other hand determine the ideal parameters that should be measured
by the semi-permanent devices used in citizen science campaigns
In het capteren van de nodige data zit weinig uitdaging. De grootste uitdaging bevindt zich in het
verzenden van de grote hoeveelheden data naar het IOT platform.
Technologisch Risico: 2-3
UC-MC.2.4 – As a Researcher, I can measure the noise evolution at a strategically chosen locations over
a very long period (e.g. 10 years) with the necessary precision (class 1 equipment: max 0.5 dB deviation
over 10 years), so that I gain insight into the long-term evolution of a certain source (e.g. changes in
noise from traffic through changes in emissions of typical vehicles)
Zeer grote uitdaging om dit te doen over een periode van 10 jaar zonder interventie. Voor een iets
kortere periode, is dat op dit moment wel mogelijk.
Technologisch Risico: 8-13
UC-MC.2.5 – As a Researcher, I can adjust the parameter set of the semi-permanent measuring devices
if it appears that others have become more relevant, so that I have the flexibility to adapt the
experiment based on lessons learned
Bij deze use case is het belangrijk om na te denken welke parameters best op de “edge-nodes” van het
netwerk berekend worden. Als steeds meer paramaters worden toegevoegd, zal er te veel data
verzameld worden. Er is ontwikkeling nodig om toe te staan dat de parameterset van uitgerolde
devices kan worden aangepast.
Technologisch Risico: 5-8
UC-MC.2.6 – As a Researcher, I can assume the permanent measuring device is maximally autonomous
in getting its power supply, so that I don’t need to arrange a connection to the electricity grid and I am
more flexible in placing the device
De technologie om dergelijke meettoestellen autonoom op te stellen bestaat (zonnepanelen en
batterijen). Er is mogelijks een microcontroller nodig om energie zo efficiënt mogelijk in te zetten.
Technologisch Risico: 2-3
UC-MC.2.7 – As a Researcher, I can see in a monitoring system if the rolled-out devices are working as
expected and I can follow their GPS locations in real time, so that I can intervene in time if something
goes wrong
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Zeker doenbaar wanneer de semi-permanente en permanente toestellen uit het meetnet beschouwd
worden. r moet aandacht zijn voor “off-the-map” scenario’s om te vermijden dat toestellen verloren
gaan. Voor gelijkaardige, bestaande set-ups ordt vaak ge erkt met een “lo -energy autonomous
tracking device” dat elke minuten zijn P -locatie doorstuurt.
Technologisch Risico: 2
UC-MC.2.8 – As a Researcher, I can count on the measuring devices needing as little maintenance as
possible and that over time I can upgrade the software/AI of the devices remotely, so that maintenance
costs are kept as low as possible and the entire network can be upgraded from a central point
Het is zeer belangrijk om dit mee te nemen vanaf het ontwerp van de oplossing. Dit zal impact hebben
op de kostprijs en bouw van het toestel. De markt vraagt om in het achterhoofd te houden dat
vervangen vaak goedkoper is dan onderhouden. Semipermanente sensoren zullen toch om de paar
weken verplaatst moeten worden en kunnen dan vrij eenvoudig geüpgraded worden indien nodig.
Technologisch Risico: 5
UC-MC.2.9 – As a Researcher, I can assume security of the device and data is sufficiently guaranteed
(e.g. anonymized, encrypted data instead of raw audio and protection against external intrusions), so
that the privacy of citizens in the area is guaranteed and hackers cannot use the device for other
purposes
Gezien het gebouwde meetnet een zeer aantrekkelijk doelwit vormt voor hackers, moet hier de nodige
aandacht voor zijn. Er zijn standaard protocollen voor veiligheid (zie ISO) maar zodra men op de fysieke
nodes zelf aanpassingen doet (bvb. eigen software opladen), zijn die niet toereikend.
Technologisch Risico: 5-8
UC-MC.2.10 – As a Researcher, I can receive the measured data in the central data platform in nearreal time (small latency is allowed, e.g. 5 min) I can activate dynamic feedback applications (e.g.
dynamic signalization on roads, dynamic info signs on public places,...)
Zeker mogelijk maar heeft impact op de kost. Er is ontwikkeling nodig om een waardevolle stap te
kunnen zetten van gemeten data naar actie.
Technologisch Risico: 3-5
UC-MC.2.11 – As a Researcher, I can exclude certain data in post processing or make corrections to the
sound measurements, based on official weather data (e.g. KMI data) or measured local weather
conditions so that bad weather conditions influence the measurements as little as possible
Moet doenbaar zijn: kwestie van te integreren met bestaande systemen. De markt merkt op dat er
duidelijk onderscheid moet zijn tussen “ eggooien” (A) van data en “correctie” (B) van data. Voor het
corrigeren van data verworven onder bepaalde weersomstandigheden (waarover gegevens
beschikbaar zijn) is meer expertise en ontwikkeling nodig, maar ook daar zijn er mogelijkheden.
Technologisch Risico verwijderen (A): 3-5
Technologisch Risico correctie (B): 20
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UC-MC.2.12 – As a citizen, I can indicate in a simple way (e.g. via physical push button or app) when I
am disturbed by ambient noise, so that the appreciation of sound can be linked to measured sound
exposure in the environment
De markt waarschuwt dat men zeer goed moet opletten dat eindgebruikers niet getraind worden om
zich gestoord te voelen door geluid. Daarom is het een beter idee om de focus te leggen op de ervaring
van geluid eerder dan op storend geluid. Er moet goed nagedacht worden over wat wanneer aan de
gebruiker wordt gevraagd en op welke manier.
Technologisch Risico: 13
UC-MC.2.13 – As a Researcher, I can give feedback on how I experience the noise with one push of a
button (e.g. yes/no question) the user burden for me remains as limited as possible
Zoals UC-13. Focus moet steeds liggen op het beperken van gebruikersoverlast.
Technologisch Risico: 13

4.5 Algemene opmerkingen van de markt
Onderstaande zaken zijn gedestilleerd uit de algemene feedback ontvangen vanuit de markt:
-

-

-

-

-

-

Batterij: Bij alle mobiele toestellen die in scope zijn voor dit project moet heel goed nagedacht
worden over welke implicatie bepaalde noden hebben op de batterij vereisten van het toestel.
Voornamelijk bij de use cases die gaan over “real-time” of “continu meten” aarschuwt de
markt dat dit te belastend is voor een gebruikelijke batterij om realistisch te zijn. Sowieso
sluiten dergelijke use cases het gebruik van mobiele telefoons uit.
Dataverzending: Aansluitend bij het voorgaande onderstreept de markt dat men best enkel
de data doorstuurt die cruciaal is voor de naverwerking. Wanneer men grote hoeveelheden
(ruwe) data gaat doorsturen uit alle nodes van het IOT netwerk, worden de eisen voor zowel
de connectiviteit als voor het centrale dataplatform strenger.
Privacy: De markt geeft aan dat het soms een goed idee is om bepaalde zaken te monitoren
en te verwerken, maar hierbij is privacy een essentieel gegeven. Daarnaast moet men ook
rekening houden met het vertrouwen dat de gebruiker heeft in de beloofde privacy. Wanneer
deze bijvoorbeeld acht uur per dag een mobiele geluidsmeter moet dragen, is de kans groot
dat hij het toestel niet vertrouwt ook al capteert het geen “ru e data”.
Gebruikersoverlast: niemand wil participeren in een project dat hem fysiek hindert tijdens zijn
gewone activiteiten. Hoe meer de gebruiker beperkt wordt, hoe minder succesvol de uitrol
van het project zal zijn. User burden is een centraal probleem bij alle persoonlijke
monitoringsprojecten, niet exclusief bij geluidsblootstelling topics.
Appreciatie: dit is een gevaarlijk onderwerp want het is enerzijds zeer belangrijk om feedback
van de gebruiker te krijgen over hoe hij/zij de geluidsblootstelling ervaart (voor interpretatie
van gemeten resultaten) maar het is vaak ook door het herhaaldelijk vragen van feedback dat
gebruikers afhaken tijdens projecten.
Gezondheidsimpact: Er zijn vele assumpties over welke type geluidsblootstelling al dan niet
schadelijk is voor de mens (bvb. pink noise) maar dit effectief aantonen is een zeer moeilijke
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-

kwestie. Er moet daarom voldoende aandacht zijn voor het betekenisvol koppelen van
geluidsblootstelling en gezondheidsimpact. Dit is verre van evident.
Onderhoud en kost: hier is een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds de vaste,
permanente opstellingen (nauwkeurig en duur) die over Vlaanderen verspreid zouden worden
en anderzijds de opstellingen die verspreid worden onder burgers. Voor de eerste soort wil
men de investering zo lang mogelijk laten renderen en kan onderhoud dus een belangrijke rol
spelen. Voor de tweede soort wil men de kost van de toestellen zo laag mogelijk houden zodat
men zo breed mogelijk kan uitrollen: vaak zal daarom de kost van het vervangen kleiner zijn
dan de kost van onderhouden. Die afweging moet met aandacht gemaakt worden vanaf de
ontwerpfase.

Enkele individuele spelers gaven ook nog algemene opmerkingen na afloop van de marktconsultatie:
-

-

-

Men moet zeer voorzichtig zijn bij het werken met AI. Vaak worden modellen gebruikt die op
voorhand getraind worden op grote hoeveelheden data. Het probleem bij dergelijke modellen
is dat die, wanneer ze geconfronteerd orden met “real-life” data, niet de juiste kennis
hebben om die te klasseren op basis van voorkennis opgedaan in labo-context (bvb. in context
van metingen met een wearable in de echte wereld i.p.v. tijdens experimenten). Daartoe
wordt er gewerkt aan signaalverwerking en classificatie technologie die in het geval van een
gebrek aan relevante voorkennis een oppervlakkig resultaat geeft qua classificatie en een meer
diepgaand resultaat wanneer de juiste voorkennis voor de classificatie wel voorhanden is.
Voor mobiele metingen zit de centrale uitdaging in de batterij, los van de metingen zelf komt
dit door de data processing die het toestel moet doen en het doorsturen van de data.
Het monitoren van persoonlijke geluidsblootstelling lijkt quasi onmogelijk met een “ earable”
opzet, gegeven de nodige ontwikkelingsnoden, de inherente complexiteit van meten met een
mobiel toestel en vooral gegeven de last die de gebruiker zou ondervinden van dergelijk
toestel. Een meetnet uitbouwen rond de persoonlijke leefomgeving (bvb. op gevels en in
slaapkamers) is mogelijk een waardig alternatief dat bovendien beperkte invloed zal
ondervinden van burgers.
Er is aandacht nodig voor het verkrijgen van de nodige vergunningen om infrastructuur in
publieke omgevingen te plaatsen. Daar kan een grote hoeveelheid tijd in kruipen.
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5 Synthese: het te volgen commercieel traject
5.1 Waarde-risico analyse
Onderstaande figuur toont de waarde versus risico matrix van de vooropgestelde use cases. Op de
verticale as bevindt zich het innovatiepotentieel zoals ervaren door de gebruikersgroepen. Dit werd
bepaald door middel van een planning poker sessie met de vraagzijde (zie sectie 3.3). De horizontale
as toont het geschatte technologisch risico. Dit werd bepaald door de use cases voor te leggen aan
industriespelers en kennisinstellingen met ervaring in de toepassing en hen de cases te laten scoren
via planning poker (zie sectie 4.4).
A
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Figuur 4: waarde versus risico matrix (bevat use cases gescoord door industrie)

Het is belangrijk op te merken dat deze matrix enkel de use cases bevat die gescoord zijn door zowel
de vraagzijde als door spelers uit de industrie. Slechts een subset van de use cases is gepresenteerd
aan de industrie en hierbij is bewust gekozen voor de use cases met de hoogste toegevoegde waarde
voor de vraagzijde. Hierdoor liggen de datapunten in de matrix hoger in verhouding tot gelijkaardige
waarde-risico matrices bij andere projecten.
Binnen de matrix scheiden 1 horizontale lijn (grijs) en 2 verticale lijnen (rood) de verschillende use
cases. De horizontale lijn maakt duidelijk dat de meeste use cases die werden voorgesteld van grote
innovatieve waarde zijn. De use cases die van mindere waarde zijn, vallen voornamelijk in de meest
linkse zone (A), het gaat dan om “off-the-shelf” oplossingen of use cases waarvoor in het verleden al
dingen gerealiseerd zijn met bestaande technologie. UC-1.5 (appreciatie bevragen bij verandering van
geluidsomgeving detecteren) is een uitzondering, dat is geen evidentie gezien de batterijvereisten en
gevoelige motivatie van gebruiker.
De meest rechtse zone (C) bevat enkele use cases waarvoor de markt aangeeft dat er fundamentele
nieuwe ontwikkelingen nodig zijn. Het gaat om de diastolische bloeddruk non-invasief meten (UC17/09/2021 – VPO– PIO – 2021
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1.11B), een mobiele geluidsmeter introduceren aan het oor (UC-1.3) en metingen corrigeren op basis
van weergegevens2. Het is duidelijk dat een zeer beperkte hoeveelheid use cases zich in deze zone
bevindt: de meeste behoeften van de vraagzijde zijn technisch haalbaar. Het feit dat het publiek dat
samenwerkte om de behoeften op te stellen bestond uit onderzoekers en mensen met relevante
ervaring binnen het domein (i.e. mensen die correcte ideeën hebben over wat realistisch is) heeft
hiertoe geleid.
De middelste zone (B) bevat de use cases waarvoor een aanzienlijke complexiteit bestaat omdat er
bijvoorbeeld aanpassingen nodig zijn aan een bestaande technologie voor de specifieke behoefte.
Binnen deze zone gaan de use cases over:
-

Classificatie (UC-1.17, 1.1, 1.2, 1.9)
Privacy (UC-2.9)
Appreciatie (UC-1.4, 1.5, 2.12, 2.13)
Medisch (UC-1.7)
Usability (UC-1.13, 1.15)

Om verder in te zoomen op welke subonderdelen het meeste risico bevatten, worden hieronder
waarde-risico matrices voor de 4 geïdentificeerde subonderdelen van het project bekeken (figuur 5).

2

In het algemeen kwam bij de bespreking van de geselecteerde use cases naar boven dat er veel zorgen zijn inzake batterij
en hoeveelheid data die moet verzonden worden, dat zou ook in zone C zitten.
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(3) Omgevingsgeluid: citizen science
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Figuur 5: waarde versus risico matrices voor de 4 subonderdelen van het project

Onderstaande sectie behandelt elk van de subonderdelen (luiken) van de oplossing en zoomt in op wat
de markt complex inschat (zone B en C).
(1) Persoonlijke geluidsblootstelling in mobiele context gelinkt aan stress, hartslag en
appreciatie
Voor dit subonderdeel komt de grootste complexiteit vanuit het feit dat een mobiele
geluidsmeter ontwikkeld moet worden die gebruikers een hele dag kunnen en willen dragen.
(UC1.3). Bovendien moet de mobiele set-up nauwkeurig zijn en blijven zodat kalibratie zo min
mogelijk vereist is (UC1.15A). Acute stress mobiel gaan meten verhoogt verder de complexiteit
van dit subonderdeel (UC1.7). Daarnaast vormt ook het betekenisvol bevragen van de
appreciatie (UC1.4,1.5) (gegeven dat de gebruiker zich verplaatst) in verschillende
geluidsomgevingen een uitdaging. Het verwerken van de data met de nodige AI-tools is ook
geen evidentie (UC1.17). Hiernaast moet ook de op te vragen dataset beperkt worden met oog
op batterijverbruik en dataverwerking. Tenslotte moet de privacy en daaraan gelinkte security
van het toestel volledig in orde zijn om gebruikers aan boord te kunnen brengen.

17/09/2021 – VPO– PIO – 2021

53/64

20

40

Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen

(2) Persoonlijke
geluidsblootstelling
in
nachtelijke
omgeving
met
andere
gezondheidseindpunten en appreciatie
Dit subonderdeel bevat, zoals het vorige, ook uitdagingen in appreciatie bevraging,
dataverwerking en basis gezondheidseindpunten meten maar voegt uitdagingen toe qua
privacy (UC1.10), complexe gezondheidseindpunten (diastolische bloeddruk: UC1.11B) en setup (UC1.13). Daarnaast speelt opnieuw de hoeveelheid data voor dataverwerking en de
security van de opstelling en zijn verbinding met het centrale dataplatform.
(3) Omgevingsblootstelling die zo gebiedsdekkend mogelijks is via sensoren verspreid in een
context van citizen science
Naast de grote complexiteit die het corrigeren van data bij bepaalde weersomstandigheden
introduceert (UC2.11B), wordt de grootste complexiteit hier ingeschat bij het bevragen van de
appreciatie van de gebruiker (UC2.12, 2.13). Bij deze aanpak van citizen science moet ook
security van het toestel en de dataverzending en daaraan gekoppelde batterij vereisten sterk
naar voor komen.
(4) Omgevingsblootstelling via best-in-class sensoren op strategische plaatsen om lange termijn
evolutie van relevante bronnen of gebieden te bestuderen
Naast de complexiteiten die dit subonderdeel deelt met het 3e subonderdeel, is hier ook
aandacht nodig voor de manier waarop de strategische gebieden/bronnen gekozen worden,
de apparatuur die nodig is voor nauwkeurige meting en het correcte onderhoud van die
apparatuur (UC2.4). Opnieuw is belangrijk dat er wordt nagedacht over de security van deze
in het openbaar opgestelde toestellen. Ook de vereisten voor energieverbruik en
dataverzending spelen een rol in de complexiteit.
Bij het bekijken van de complexiteit over verscheidene use cases heen, komt er een fundamentele
breuklijn naar boven in de strategie waarop men data wil vergaren:
Langs één kant zou men kunnen opteren om een grote veelheid van zo ruw mogelijke data te capteren
in de centrale database zodat men maximaal correlatie kan doen met appreciatie van geluid,
gezondheidseffecten en voor classificatie van soorten geluid. Zoals aangegeven door de markt bij
verscheidene use cases en in hun algemene feedback, zorgt dit voor aanzienlijke complexiteit in het
ontwerp van het toestel. De vereisten rond dataopslag, dataverwerking, data-verzending, databeveiliging en batterij zullen niet van de poes zijn. Dit heeft ook impact op de kost van het toestel en
de ontwikkeling ervan.
Langs de andere kant zou men bewust een set aan parameters kunnen selecteren die verwerkt worden
op het toestel en enkel deze data doorsturen. Een veelheid aan basisparameters zijn beschikbaar via
bestaande oplossingen. Deze aanpak betekent echter een grote beperking op de inzichten die men wil
bekomen rond correlatie met gezondheid, appreciatie van geluid en classificatie van het geluidstoestel.
Deze complexiteit vormt de fundamentele uitdaging van het project. Men moet met andere woorden
eerst veel data meten om te kunnen leren wat relevant is om te meten, alvorens men met een kost
efficiënt toestel op grotere schaal inzicht kan verwerven.

17/09/2021 – VPO– PIO – 2021

54/64

Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen

5.2 Opzet verder commercieel traject
Om te beantwoorden aan de fundamentele uitdaging beschreven in 5.1 alsook de andere
complexiteiten geïdentificeerd door de markt wordt een aanpak aanbevolen die afwisselt tussen
proeftuinen met een beperkt aantal gebruikers en de focus legt op het verwerven van inzicht in hoe
efficiënt te meten en grotere citizen science projecten die efficiënt inzicht uit een grotere populatie
halen.
Vooral voor deze eerste stap zal, gezien de aangehaalde complexiteiten, een co-creatie traject nodig
zijn met een onderzoeks- of ontwikkelingsinstelling.
Iteratieve aanpak waarbij co-creatie wordt afgewisseld met grotere schaal citizen science
Deze aanpak beoogt om iteratief een antwoord te geven op de fundamentele vraag “hoe kunnen e
slim meten?”. Het idee om tot dat antwoord te komen, is om met een beperkt aantal gebruikers op
zoek te gaan naar de ideale parameterset en gaandeweg meer complexiteit toe te voegen. Er kan
hierbij in co-creatie modus gewerkt worden met onderzoeks- of ontwikkelingspartner.
Het iteratief traject begint vanaf het minst complexe subonderdeel van het gehele project en breidt
vervolgens uit naar de meer complexe delen waarbij dan gebruik wordt gemaakt van de kennis uit
vorige iteraties.
Meer concreet kan uit de waarde-risico matrices van Figuur 5 worden afgeleid dat het minst complexe
subonderdeel bestaat uit het meten van de omgevingsblootstelling via sensoren verspreid in een
context van citizen science (subonderdeel (3)). Een beperkte set gebruikers krijgt daarbij een “semipermanent” meettoestel in handen. Dat toestel moet buiten het huis geluid opmeten. Deze iteratie
heet: “Proeftuin Buiten”.
De grootste uitdagingen liggen bij deze iteratie op (“ tart comple iteit ( )”):
-

Capteren van de ruwe data (continu of gesampeld)
Trainen van AI om inzichten te krijgen uit data (benadrukt door markt in sectie 4.5)
Connectiviteit en verzending van data
Toepassen van edge computing
Classificeren van types geluid (bvb. burengeluid)
Zinvol appreciatie bevragen bij gebruikers

Wanneer de maturiteit van Proeftuin Buiten een bepaald niveau bereikt kan gekeken worden naar het
lanceren van een meer grootschalige uitrol.

Proeftuin Buiten

Uitrol

Start complexiteit (0)
Toevoegen complexiteit (1)

Proeftuin Nacht

Uitrol
Proeftuin Mobiel

Toevoegen complexiteit (2)
Figuur 6: Visualisatie van iteratieve aanpak waarbij vanuit proeftuinen complexiteit wordt bedwongen
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Naast die uitrol kan in een tweede iteratie vooral gekeken worden naar het uitbreiden richting
“Proeftuin acht”. Daar kan men vanuit de kennis (omtrent AI, classificatie, appreciatie, …) uit de
vorige iteratie kijken naar de bijkomstige noden van het meten van geluidsblootstelling, appreciatie en
gezondheidseindpunten in nachtelijke context.
De grootste uitdagingen liggen in deze iteratie op (“Toevoegen comple iteit ( )”):
-

Op non-invasieve wijze relevante gezondheidseindpunten (hartslag, beweging) meten
(eventueel technologie voor meting diastolische bloeddruk evalueren)
Koppeling maken met gezondheidseindpunten
Privacy-issues oplossen (metingen in slaapkamer)
Trillingen koppelen (eventueel additioneel meettoestel nodig en geluidsmeter met voldoende
lage noise floor, zie UC-1.14)
Appreciatie met betrekking tot geluidsblootstelling specifiek tijdens de nacht

Wanneer de maturiteit van de Proeftuin Nacht een bepaald niveau (te bepalen binnen project) bereikt
kan gekeken worden naar het lanceren van een meer grootschalige uitrol. Daarnaast kan in een derde
iteratie vooral gekeken orden naar het uitbreiden richting “Proeftuin Mobiel”. aar kan men vanuit
de kennis (omtrent AI, classificatie, appreciatie, privacy binnenshuis, medische metingen ’s nachts)
kijken naar de bijkomstige noden van het meten van persoonlijke geluidsblootstelling in mobiele
context gelinkt aan stress, hartslag en appreciatie.
De grootste uitdagingen liggen in deze iteratie op (“Toevoegen comple iteit ( )”):
-

Mobiele geluidsmetingen doen zonder de user burden te zwaar te maken
Uitdagingen in verband met batterijverbruik in mobiele context
Omgaan met data met veel storing (inherent aan mobiele context)
Gezondheidseindpunten in mobiele context capteren en correct interpreteren (bvb. stress)
Omgaan met security en privacy aspecten van persoonlijke monitoringtoestel(len)
Complexe user experience uitwerken (bvb. voor bevraging van appreciatie bij verandering van
omgeving)

Samenvattend zit de innovatie van het project in het stuksgewijs vergaren van betekenisvolle inzichten
in een beperkte “Proeftuin” omgeving. Door die inzichten te gebruiken om enerzijds op grotere schaal
één subonderdeel van het project uit te rollen en anderzijds om andere subonderdelen uit te werken
met nuttige voorkennis, wordt het project in zijn geheel in beter haalbare en overzienbare iteraties
verdeeld. Bij elk van die iteraties neemt de hoeveelheid onderzoek en ontwikkeling die nodig is om de
noden in te vullen toe, maar kan vooral ook gesteund worden op de inzichten die vanuit de voorgaande
iteraties al beschikbaar zijn.
Alternatief: Op korte termijn basis inzichten verhalen over een zo groot mogelijke populatie
Een alternatieve aanpak houdt in zoveel mogelijk basis datapunten, zo snel mogelijk en zo breed
mogelijk te verwerven. Dat houdt in dat het aantal pieken, de gemiddelde waarden, de geluidsniveaus,
eenvoudige gezondheidseindpunten en andere beschikbare parameters worden gecapteerd over een
grote populatie van gebruikers. Dit laat toe snel over gebiedsdekkende data te beschikken die men kan
koppelen aan het MIRA-framework of SLO-onderzoek.
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Concreet zouden daarvoor massaal relatief simpele meettoestellen worden aangekocht
(geluidsmeters en enkele medische wearables) om die vervolgens breed in te zetten om data te
verzamelen. Gevolgen van deze aanpak zijn dat het inzicht in de betekenis van de verzamelde gegevens
beperkt blijft.

Breed en beperkt
Figuur 7: Visualisatie van alternatieve aanpak op zo groot mogelijke populatie
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Appendix A: Personas voor de geïdentificeerde eindgebruikers
ersona
aam

annes

annes

oonp aats

tudent Middelbaar

ee ijd
erbeek (stad)

4 jaar

Sc oo

int Pieters

eroep

tudent

olu e

enmerken
tudent T O (3 e middelbaar) in on Bosco

chool voor

etenschap

Techniek ( int Pieters

olu e)

aat elke dag naar school met metro

emt 3 per eek in clubverband
kate graag met vrienden van school in lokaal skate park
Vader is elektricien,

ampagne omkadering

annes klust vaak eens mee met vader s avonds of in het eekend

toeste

e r ik ag

nthousiastelingen mogen zich opgeven voor het
project,

annes ziet dat zi en

e r ik ac t

raagt de armband al jd, hij il zo veel mogelijk
resultaten verzamelen

aterdichte armband voor sporten

en geluidsmeter in zijn kamer zou hem niet storen

Als hij op een drukke plaats passeert (metro) il hij

Toestel moet zeer robuust zijn, hij valt soms

meteen kunnen kijken hoe luid het daar is

jdens het skaten ravo en

s achts draagt hij de earable ook graag

elf installeren zou hij tof vinden
Hoe meer resultaten om te verzamelen, hoe leuker

a het z emmen il hij kijken hoe snel zijn hartslag

raag resultaten zelf zien in real

me op horloge

Aparte geluidsmeter zou hij nog zien zi en

terug daalt om te zien hoe t hij is
oms vergeet hij het op te laden na een drukke dag

Beant oordt graag e tra vragen via app: hoe
meer hij kan bijdragen, hoe leuker

obuus te a rmba nd di e reame
l gegevens toont di e ook i n bi jhorende a pp op te vol gen zi jn . ventueel e terne gel ui ds meter.
Addes no

4

ersona
aam

a ren

auren

oonp aats

tudent Middelbaar

ee ijd
enderleeu (dorp)

Sc oo

jaar

eroep

tudent

Aalst

enmerken
tudent A O (

e

middelbaar) in Aalst ( VM),

In zomer lente gaat ze met ets naar school maar meestal gebracht door ouders

Helpt samen met jongere broer in het eekend in de interieurzaak van haar moeder
Volgt lessen drama en treedt keer per jaar op
it bij lokale scoutsvereniging in enderleeu

ampagne omkadering

toeste

e r ik ag

e hele klas moet het toestel gebruiken, dat ziet
ze il zi en zolang rest van klas meedoet
jlvolle armband die voor horloge kan doorgaan
App met info over gebruik en resultaten

e r ik ac t

Als de armband niet past bij haar ou it doet ze hem niet
aan, als ze meerdere bandjes had kon ze isselen
raagt armband heel de dag door naar alle ac viteiten

Als het echt moet doet ze het el,

aat jonger broertje soms ook de earable dragen

maar eigenlijk vindt ze het ambetant

e il resultaten kunnen vergelijken met vrienden

aadt het toestel s nachts op samen met gsm

en e terne microfoon vindt ze maar niets

iet echt plaats voor een geluidsmeter in haar handtas

il gerust reageren op no

s achts draagt ze de earable niet al jd,
liefst laadt ze het apparaat s nachts op

eluidsmeter in kamer zou haar niet storen

ca es, maar moet

niet te lang duren

jl vol l e a rmba nd di e me ngen doet a a rva n ze res ul ta a t ma kkel i jk ka n opvra gen beki jken vi a a pp
Addes no
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ersona
aam

oris

tudent Middelbaar

loris

ee ijd

oonp aats Houthalen Helchteren

Sc oo

eroep

tudent

Houthalen Helchteren

enmerken
tudeert humane etenschappen (4 e middelbaar) in Inspirocollege
aat el graag naar school maar de lessen interesseren hem zeer einig

peelt voetbal als spits voor Park C Houthalen
In zijn vrije jd gaat hij liefst at chillen met vrienden
Hij is at rebels, zijn moeder hee hem vorige eek nog betrapt op roken.
Hee

oudere broer die al is afgestudeerd is en jongere broertjes

ampagne omkadering

toeste

e r ik ag

e r ik ac t

Hele klas moet toestel gebruiken,

ijn moeder steekt toestel in zijn rugzak

interesseert hem allemaal maar einig

eemt rugzak overal mee naar toe

iets zichtbaar, dat is echt niet cool

ugzak blij

Iets meedragen in aan zijn rugzak zou nog ok zijn

ventueel een ander toestel in zijn kamer kan, zolang hij

el in kleedkamer jdens training

het zelf niet moet opze en en er niet naar moet omkijken

oopt soms lang rond met leeg accu omdat hij er niet aan

o simpel mogelijk en zo einig mogelijk jd vragen

denkt om het op te laden

esultaten hoe hij niet te zien
een no

s achts il hij niets dragen, dat is las g

ijn moeder herinnert hem eraan dat hij moet opladen

ca es met vragen op gsm

Toes tel da t hi j i n zi jn rugza k ka n s teken era a n ka n ha ngen

a a r hi j zo

ei ni g mogel i jk na a r moet omki jken

Addes no

ersona
aam

at een

athleen

oonp aats

ee ijd

ent (stad)

Bediende
jaar

erkp aats

eroep Manager

ent

enmerken
Al jaar manager bij sociaal administra e bedrijf in ent
aat elke dag naar erk met ets

et sterk op haar gezondheid sinds haar scheiding: elke ochtend doet ze yoga en ze volgt een

keto dieet

oonde vroeger in het pla eland, is nu verhuisd naar ent
Haar dochter studeert aan

ent en oont nog thuis. Haar zoon is net papa ge orden van eerste kindje.

In het eekend gaat ze graag shoppen en op restaurant met vriendinnen
ampagne omkadering

toeste

reeg uitnodiging via lokaal magazine om deel te
nemen aan het project, is daarover enthousiast
il graag meer eten over haar
geluidsblootstelling en al zeker over impact ervan

en draagbare geluidsmeter aan handtas
Medische apparatuur op lichaam mag ook
esultaten beschikbaar via app

e r ik ag

e r ik ac t

Hee graag controle en duidelijkheid
Hangt mobiele geluidsmeter gerust aan handtas, die
draagt ze overal mee

il graag haar nachtelijke geluidsblootstelling
kennen omdat ze in (studenten ) stad oont
il zelf niets installeren, kan het desnoods aan haar

ee met plezier uitleg aan geïnteresseerden als die

vragen at er aan haar handtas hangt

zoon vragen maar liefst ge oon een professional

Moeilijke slaper: s nachts geen earables

Is geïnteresseerd in haar stressniveaus doorheen de dag
Bespreekt graag resultaten met dochter en vriendinnen

Beant oordt met veel plezier vragen in app

ra a gba a r a ppa ra a t da t overda g beves gd ka n

orden a a n ha ndta s , ea ra bl e voor medi s che me ngen overda g.

Addes no
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ersona

a o

aam Paulo
oonp aats

Arbeider industrie
ee ijd 3 jaar

emst (dorp)

eroep Operator in chemische industrie

erkp aats Ant erpse haven

enmerken
erkt als chemisch operator in ploegen in Ant erpse haven
oont in rijhuis met vriendin, hee (nog) geen kinderen
Hee

jaar geleefd in

voor zijn erk.

Hee t ee jongere broers, in zijn vrije jd gamet hij graag online een potje met hun
ervent andelaar, doet al 4 jaar mee aan de dodentocht en volgende edi e staat met s p in agenda
ampagne omkadering

toeste

reeg van arbeidsgeneeskundige op het erk

e r ik ag

e r ik ac t

orgt dat hij geluidsmeter al jd opspeldt voor vertrek

vraag om deel te nemen (tegen vergoeding)

Thuis kijkt hier er niet te veel naar om

Interesse in geluidsblootstelling (engagement)

Hee gsm niet al jd bij met eventuele app

Medische info: onnozel en te comple

raagbare microfoon op kleding rugzak

iefst geen medische earable, om de zoveel jd een

medisch onderzoek ziet hij el zi en, dat is betrou baar

Ook geïnteresseerd in nachtelijke geluidblootstelling
il niets installeren, liefst een professional die het na
a oop ook eer a reekt
s achts apparatuur dragen voor medische me ng il hij

echt niet doen: dat kan toch niet gezond zijn

Is niet zeker of dit el op erkkleding mag
iever geen app, te veel e tra gedoe
ampje dat goede erking beves gt

el ui ds meter di e ma kkel i jk op kl edi ng te s pel den i s , en s na chts een e terne gel ui ds meter. een a pp met compl
fo.e e medi s che i n
Addes no
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Appendix B: Lijst van onderzochte spelers tijdens de marktanalyse
Speler

Locatie

Type speler

URL

Verhaert

HQ in Kruibeke, BE

Product innovatie bureau

https://verhaert.com/

Hush City (TU Berlin)

Berlin, DE

Onderwijsinstelling, projecten naar http://www.opensourcesoundscapes.org/contact/
opensource geluidsmeting (Beyond
the noise/hush city)

SoundAppraisal

Groningen, NL

Commercieel bedrijf dat onderzoek https://www.soundappraisal.eu/
doet naar appreciatie van geluid

NoiseTube

Brussel, BE

Spin-off van VUB dat software http://www.noisetube.net/
ontwikkelt voor organiseren van
grootschalige
geluidsmetingcampagnes door gebruik van
smartphones.

Byteflies

HQ in Antwerpen, BE

Medtech bedrijf gespecialiseerd in https://www.byteflies.com/
wearable technologie

Empatica Inc

HQ in Boston, US

Medtech bedrijf gespecialiseerd in https://www.empatica.com/
wearable technologie

QuietOn

Kempele, FIN

Ontwikkelaar
wearable
noise- https://quieton.com/
cancelling
technologie,
gespecialiseerd in het filteren van
low frequency noise
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Aktiia

Neuchtal, CH

Ontwikkelaar van wearable voor https://aktiia.com/uk/
‘continu’ optisch meten van
bloeddruk

LoopEarplugs

Antwerpen, BE

Ontwikkelaar van wearable earplug https://www.loopearplugs.com/
die noise filtert en geluidsniveau
reduceert

Norsonic

Bekkevoort, BE

Leverancier mobiele en
geluids- en trillingsmeters

vaste https://norsonic.be/

Pulsar Instruments

North Yorkshire, UK

Leverancier mobiele
geluidsmeters

en

vaste https://pulsarinstruments.com/

Akron

Leuven, BE

Leverancier mobiele
geluidsmeters

en

vaste https://akron.be/

EA LAB

Ljubljana, Slovenia

Ingenieursbedrijf
ontwikkelen
(vb.NoiSee)

Dutch Sensor Systems

Almere, NL

Producent van IOT Sound Sensor,
ervaring in outdoor noise
monitoring
Ervaring met LoRaWAN netwerken

Munisense

Leiden, NL

Platform voor slimme meetnetten https://munisense.nl/
en noise monitoring stations

Smart Citizen

EU

Modulaire sensor kit, doet mee in https://smartcitizen.me/
burgerwetenschap projecten
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Appendix C: Onderzochte experimenten in mobiele context
Voorbeelden van non-invasieve medische metingen via wearable toestellen:

Verhaert levert technologie voor continue bloeddrukmeting via PPG
•
•
•
•
•

AI-gebaseerde technologie die via PPG-signalen continue bloeddrukmeting mogelijk maakt
Resulteert in een gemiddelde van 7mmHg absolute foutmarge op diastolische en systolische bloeddruk
Ontwikkeling in samenwerking met: KU Leuven, UZ Leuven en VLAIO
Stelt artsen in staat om in meer natuurlijke situaties bloeddrukgegevens te verzamelen
Europese Vereniging voor Cardiologie: veel mensen lopen risico op overleiden aan hartaandoening als gevolg van verhoogde bloeddruk

E4 wristband ontwikkeld door Empatica Inc bezig met human health monitoring adhv wearbles
•
•
•
•

GSR (galvanic skin response) sensor laat toe huidgeleidng te meten (verband met emotie/stress)
PPG Sensor waarmee Blood Volume Pulse kan bepaald worden voor hartslag/hartslagvariabiliteit
Accelerometer om bewegingen en activiteiten te identificeren
Voorbeeld: gebruikt om emotionele reacties van Nederlands en Duitse bezoekers aan een tentoonstelling
over de Tweede Wereldoorlog in kaart te brengen

Chill Band+ in Nervocity project door imec om wireless health tracking naar een hoger niveau te tillen
•
•
•
•
•
•

GSR/EDA (electro dermal activity) sensor met hoog dynamisch bereik (0.05-20µS)
PPG Sensor met dynamisch bereik van voor hartslag/hartslagvariabiliteit
Skin temperatuur wordt ook opgemeten
Accelerometer (3 assen) en gyroscoop (3-assen) om bewegingen te capteren
Interne opslag om data van meer dan 15 dagen op te slaan
Nervocity project beoogt analyse van stress te doen van mensen die in Gent wonen of werken
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Voorbeelden van mobiele geluidsmetingen:

Experimenten door Luc Dekoninck: geluidsblootstelling als proxy voor Black Carbon (BC) blootstelling
•
•

•

Fietsend door Gent met type 1 geluidsmeter
Mobile noise mapping in New York:
• Hardware van Mobisense/Asasense die werkt op autobatterij (kostprijs boven €1000/unit)
• Voor ander project aangepast naar versie op powerbank: werkt dan 4u (inherent hoog stroomverbruik)
Nu lopend: onderzoek naar apparaat dat kwalitatief een volledige dag mobiel metingen kan uitvoeren

NoisePen wearable geluidsdosismeter door Pulsar Instruments voor evaluatie van geluidsblootstelling van werknemers
•
•
•
•

•

Grote measurement range 70-140dB(A) (klasse 2 meettoestel)
Kabelvrij, eenvoudig op kleding te klikken
Batterijduur van 30u, oplaadbaar in 4u tijd
Ontworpen specifiek voor werknemers
• Voor mensen op wegenwerken/afgelegen site
• Voor shiftwerkers in fabriek
Prijs: ca. €700
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