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Onderwerp: Asfalteren van de Vondellaan 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over het asfalteren van de Vondellaan. Wij 
hebben een afweging gemaakt ten aanzien van het type asfalt dat geplaatst wordt. De keuze voor 
een bepaald type asfalt heeft een directe relatie met de in verschillende programma’s 
geformuleerde milieudoelstellingen ten aanzien van geluid. Wij vinden het belangrijk om u 
deelgenoot te maken van de afweging die wij gemaakt hebben.  
 
Waarom wordt de Vondellaan opnieuw geasfalteerd? 
Voor het programma verhardingen staat de Vondellaan op de nominatie voor groot onderhoud. De 
deklaag is versleten en dient vervangen te worden. Daarbij diende een keuze gemaakt te worden 
ten aanzien van het type asfalt.  
 
Welke milieuaspecten spelen er? 
In de Milieuvisie 2006-2014 is als doel gesteld om het aantal geluidsgehinderden waar mogelijk te 
verminderen. In het Actieplan Geluid is deze ambitie ook overgenomen. In het actieplan worden 
maatregelen benoemd om dit doel te realiseren. Daarbij is de volgende formulering opgenomen: 
‘Toepassen van dunne deklagen/stil asfalt bij herasfaltering indien er sprake is van overschrijding 
van de plandrempel’. 
 
De Wet Geluidhinder (Wgh) gaat voor wegverkeerslawaai voor binnenstedelijke wegen uit van een 
plandrempel van 68 dB. Dit betekent dat de maximale geluidbelasting op de woning niet hoger mag 
zijn dan 68 dB. De geluidbelastingkaarten geven voor de woningen aan de Vondellaan een 
rekentechnische waarde van 69 dB. Dit betekent een overschrijding met 1 dB.  
 
Welke deklagen kunnen worden aangebracht? 
Op de Vondellaan is zoals is beschreven sprake van een rekenkundige overschrijding van 1 dB. 
Daarnaast gelden de vastgestelde beleidskaders ten aanzien van geluidreductie door toepassing 
van stil asfalt. Gelet op deze twee aspecten is onderzocht welke deklaag op de Vondellaan kan 
worden toegepast. Het gaat daarbij om een Steen Mastiek Asfalt (SMA) deklaag of een grotere 
geluidsreducerende deklaag (ZSA). Bij een SMA deklaag is een geluidreductie van 1.1 dB ten 
opzichte van een traditioneel deklaag te behalen. Bij een ZSA deklaag is in theorie een grotere 
reductie (2,5 tot 4,5 Db) te behalen. 
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Vergelijking van de twee deklagen 
Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende deklagen is onderzoek 
gedaan naar de werking van de genoemde deklagen. Daarbij zijn zowel de milieutechnische 
aspecten als de civieltechnische aspecten onderzocht. 
 
Verschil in geluidsreductie 
Uit de monitoring van de deklagen in andere gemeenten, die met subsidie van het toenmalige 
ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) enkele jaren geleden zijn 
aangelegd blijkt dat de milieutechnische eigenschappen van de dunne geluidsreducerende 
deklagen snel achteruit gaan. De beheerders die van het ministerie subsidie hebben 
gekregen hebben de verplichting om een aantal geluidsmetingen na aanleg te doen. De momenten 
zijn direct na aanleg, twee jaar na aanleg, vijf jaar na aanleg, acht jaar na aanleg en elf jaar na 
aanleg. Op dit moment zijn de eerste resultaten van vijf jaar na aanleg beschikbaar. Hieruit blijkt 
dat de dunne geluidsreducerende deklagen ongeveer drie jaar na aanleg op gelijk niveau komen 
van de deklagen van SMA. Daarna lopen de lijnen gelijk. Na drie jaar maakt het dus geen verschil 
meer of er een dunne geluidsreducerende deklaag is aangebracht of een deklaag van SMA. 
 
Civieltechnische vergelijking 
Daarnaast is er een vergelijking te maken van de civieltechnische eigenschappen. SMA heeft 
betere civieltechnische eigenschappen. Concreet betekent dit dat SMA minder snel materiaal 
verliest en een veel langere levensduur heeft. Er is minder sprake van zogenaamde rafeling 
(verlies van materiaal). Dunne geluidsreducerende deklagen slijten sneller. Dit heeft een verhoging 
van de geluidsproductie als gevolg. Dunne geluidreducerende deklagen dienen ook regelmatig met 
een ZOAB cleaner gereinigd te worden om de geluidsreducende eigenschappen van het materiaal 
zo optimaal mogelijk te houden. Een ZSA deklaag is ook gevoelig voor vorst schade. Het 
onderhoud is dus veel minder duurzaam dan bij een SMA deklaag. Ook is een zeer stil asfalt 
deklaag veel duurder om aan te leggen. 
 
De conclusie 
Gelet op de vergelijking tussen de verschillende deklagen hebben wij uiteindelijk gekozen voor een 
SMA deklaag. Uit het onderzoek blijkt dat deze deklaag na drie jaar dezelfde geluidsreducerende 
werking heeft als een zeer stil asfalt deklaag. Civieltechnisch is de SMA deklaag duurzamer en zijn 
de kosten voor zowel aanleg als onderhoud veel gunstiger dan bij een ZSA deklaag.  
 
Metingen aan de Vondellaan 
De verwachting is dat bij de vervanging van de deklaag van de Vondellaan door SMA de 
omwonenden de nieuwe deklaag als zeer geluidsreducerend ervaren. Dit mede vanwege het feit 
dat de huidige deklaag veel rafeling vertoont. Omdat wij het belangrijk vinden om de situatie ter 
plekke daadwerkelijk te monitoren laten wij metingen doen naar de geluidsreductie. Dit doen wij op 
twee verschillende mannieren.  
 
Ten eerste is de mobiele geluidmeetpost van de DCMR ingezet. Op dit moment wordt de totale 
geluidhinder langs de Vondellaan gemeten. Na de uitgevoerde reconstructie van de weg wordt de 
meting met de geluidmeetpost herhaald. Deze metingen van DCMR geven een goed beeld van de 
totale geluidhinder langs de Vondelllaan. 
 
Omdat de metingen van de DCMR een beeld geven van de totale geluidshinder langs de 
Vondellaan wordt ook nog een andere methode toegepast. Deze methode geeft meer inzicht in de 
daadwerkelijke akoestische eigenschappen van de nieuwe deklaag. 
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Een ingenieursbureau meet de akoestische eigenschappen van zowel de bestaande als de nieuwe 
deklaag en maakt daarvan een analyse. De verkeersbewegingen worden hierin ook mee genomen. 
De nieuwe deklaag zal ook vergeleken worden met bekende geluidsreducerende deklagen. De 
uitkomsten van dit onderzoek worden met uw raad gedeeld.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele        mw.A. Attema 


