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1 Inleiding 

De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk maken, op grond van artikel 4 van de 

Regeling geluid milieubeheer deel uit van de agglomeratie Rotterdam/Dordrecht. Op grond van titel 

11.2 van de Wet milieubeheer moeten voor deze agglomeraties de geluidsniveaus in de 

leefomgeving worden vastgesteld. Het doel hiervan is het vaststellen, het beheersen en zo nodig 

het verlagen van geluidsniveaus in de leefomgeving.  

De geluidsniveaus worden bepaald voor een beperkt aantal gedefinieerde brontypen. Dit betreft de 

effecten door weg-, rail- en luchtvaartverkeer en specifiek vastgelegde industriële activiteiten. 

Omdat luchtvaartverkeer geen rol van betekenis speelt binnen de genoemde gemeenten is dit 

aspect niet beschouwd. 

 

Onderzoek wordt specifiek uitgevoerd voor geluidsgevoelige objecten zoals bijvoorbeeld woningen, 

onderwijsgebouwen, gezondheidszorggebouwen en stiltegebieden. Om de schadelijke gevolgen 

van omgevingslawaai te bestrijden, worden volgens de Richtlijn omgevingslawaai de volgende 

instrumenten toegepast: 

- Inventariseren van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van 

geluidsbelastingkaarten voor het peiljaar 2016; 

- Vaststellen van actieplannen om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken. De 

plannen moeten vooral gericht zijn op plaatsen waar hoge blootstellingniveaus schadelijke 

effecten kunnen hebben voor de gezondheid van de mens. Ook moeten ze een goede 

geluidskwaliteit handhaven; 

- Voorlichten van het publiek over omgevingslawaai en de effecten daarvan; daarbij hoort het 

publiceren van de geluidsbelastingkaarten en het houden van inspraak over de actieplannen. 

 

In deze rapportage worden de uitgangspunten, de berekeningswijze voor het vaststellen van de 

geluidsniveaus in de leefomgeving beschreven. Daarnaast zijn de geluidsbelastingkaarten in de 

vorm van geluidscontourenkaarten, pandenkaarten en tabellen met aantallen geluidsbelaste 

objecten, gehinderden en slaapverstoorden opgenomen.  

Op de geografische kaarten gaat het om de hierna genoemde bronnen die een geluidsbelasting 

veroorzaken van meer dan 55 dB Lden of 50 dB Lnight:  

- wegverkeer (wegen en tram); 

- railverkeer (spoor en metro);  

- bedrijven.  

Op de geografische kaarten moet de ligging van de geluidscontouren Lden = 55, 60, 65, 70 en 75 dB 

en Lnight = 50, 55, 60, 65 en 70 dB voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen worden 

aangegeven. In dit project zijn voor de verschillende geluidsoorten ook de Lden = 50 dB-contour en 

Lnight = 45 dB-contour op de kaarten gepresenteerd. Op de pandenkaarten (niet wettelijk verplicht) 
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zijn de geluidsgevoelige objecten aangeduid, waarbij de kleurcodering de hoogte van de 

geluidsbelasting aangeeft in de klasse die ook op de contourenkaarten worden gepresenteerd.  

In de tabellen moet het aantal woningen dat is blootgesteld aan een geluidsbelasting binnen de 

klassen 55-59, 60–64, 65–69, 70–74 en ≥75 dB Lden en 50–54, 55–59, 60–64, 65–69 en ≥70 dB Lnight 

aangegeven voor elk brontype afzonderlijk.  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt voor de BAR-gemeenten ingegaan op de uitgangspunten 

voor het vervaardigen van de geluidsbelastingkaarten. Dit hoofdstuk is voor de drie gemeenten 

identiek van inhoud. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de voor de BAR-gemeenten opgestelde 

geluidsbelastingkaarten. Het betreft de geografische kaarten met geluidscontouren en 

pandenkaarten en de tabellen met het aantal woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen 

(per geluidsbelastingklasse). Hoofdstuk 4 bevat de resultaten. In de bijlagen zijn de geografische 

kaarten opgenomen. Hoofdstuk 1 en 2 is het algemene deel dat voor de BAR-gemeenten identiek 

is. Hoofdstuk 3 en 4 zijn toegespitst per gemeente.  
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2. Uitgangspunten 

2.1. Algemeen 

Het onderzoeksgebied betreft het grondgebied van de BAR-gemeenten, waarbinnen de in 2016 

optredende geluidsbelasting (Lden en Lnight) in kaart is gebracht. Binnen deze gemeenten is er 

sprake van een geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. 

Bij het aspect wegverkeerslawaai is tramverkeer in Barendrecht (lijn 25) en Ridderkerk (lijn 23) 

betrokken. Bij het aspect railverkeerslawaai is voor de gemeente Albrandswaard ook het 

metrolawaai betrokken. 

 

In de hierna opgenomen afbeelding is het onderzoeksgebied aangegeven. 

 

Afbeelding 1 : Projectgebied BAR-gemeenten Derde tranche geluidsbelastingkaarten. 

 

De geluidsbelasting Lden en Lnight vanwege de wegen en spoorwegen is bepaald conform 

Standaardrekenmethode 2 zoals vastgelegd in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

De geluidsbelasting Lden (in dB) vanwege een inrichting of verzameling van inrichtingen is gelijk 

gesteld aan de geluidsbelasting Letmaal (in dB(A)) vanwege die inrichting of verzameling van 

inrichtingen (industrieterrein). De geluidsbelasting Lnight vanwege een inrichting of verzameling 

van inrichtingen is gelijk gesteld aan de geluidsbelasting Lden vanwege die inrichting of 

verzameling van inrichtingen (industrieterrein) minus 10 dB.  

 

De geluidsbelasting vanwege de geluidsbronnen is voor de ligging van de geluidscontouren 

bepaald op de voorgeschreven beoordelingshoogte van 4 meter boven plaatselijk maaiveld. Voor 

het berekenen van de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige objecten is voor het overgrote deel 

van de bestemmingen ook uitgegaan van de beoordelingshoogte van 4 m. Een uitzondering 

betreft woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen waarvan de gebouwen een hoogte 

Albrandswaard 
Barendrecht 

Ridderkerk 
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hebben die kleiner is dan 4 m. De rekensoftware kan in deze gevallen geen resultaten koppelen 

aan het adrespunt zodat in die gevallen de beoordelingshoogte is afgestemd op de hoogte van 

de gebouwen. 

 

2.2. Wettelijke status geluidsbelastingkaarten 

De berekeningen uit dit project kunnen niet zonder meer worden vergeleken met in het verleden 

uitgevoerd onderzoek. Dit komt met name omdat de berekeningen voor de 

geluidsbelastingkaarten op een beoordelingshoogte van 4 m worden uitgevoerd. Voor specifiek 

onderzoek bij nieuwbouwprojecten en bij zonebeheer voor industrielawaai wordt op een andere 

(vaak hogere) beoordelingshoogte de geluidsbelasting bepaald. Daarnaast wordt in de 

geluidsbelastingkaarten voor wegverkeerslawaai de reductie van artikel 110g Wgh niet 

toegepast. Voor weg- en railverkeerslawaai zijn daarnaast gegevens voor het beoordelingsjaar 

2016 gebruik. Deze gegevens wijken af van de gegevens die bij een ‘normaal’ akoestisch 

onderzoek voor bijvoorbeeld nieuwbouwplannen worden gebruikt. 

In het kader van het geluidszonebeheer rond industrieterreinen wordt de geluidsbelasting 

beoordeeld op een hoogte van 5 m. Omdat in dit project de geluidsbelasting wordt berekend op 

een hoogte van 4 m, kunnen de resultaten uit dit project ook niet zonder meer worden vergeleken 

met de resultaten uit het zonebeheer. 

 

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de specifieke uitgangspunten per lawaaisoort. 

 

2.3. Wegverkeerslawaai 

Voor de Derde tranche geluidsbelastingkaarten is op basis van de door de gemeente 

aangeleverde digitale bestanden een 3D-model ontwikkeld. Dit betreft met name de gegevens uit 

de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige 

Topografie (BGT). De hoogte van de gebouwen is bepaald aan de hand van een koppeling tussen 

deze BAG-data en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2). Omdat de gegevens van het 

AHN2 zijn ingewonnen in 2008 is voor de nieuwbouw na 2008 de hoogte van de gebouwen 

handmatig aangepast op basis van informatie uit maps.google.nl.  

Het hoogteverloop van het maaiveld, zoals dijklichamen, taluds, e.d. is gebaseerd op een 

koppeling tussen de BGT-data en de gegevens uit het AHN2. 

Als standaard is in het rekenmodel uitgegaan van een absorberende bodem. Voor de akoestisch 

niet-absorberende gebieden, zoals watergangen, wegen, parkeerplaatsen, bedrijventerreinen 

enz, zijn bodemgebieden gedefinieerd met een bodemfactor 0 (akoestisch hard). De informatie 

omtrent deze vlakken is eveneens ontleend uit de BGT. Een uitzondering betreft de 

bodemgebieden onder significant absorberende wegdekken zoals ZOAB en Tweelaags ZOAB bij 

rijkswegen. Sinds 2012 wordt het bodemgebied onder dergelijke wegdekken gedefinieerd met 

een bodemfactor 0,5. 
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De geluidsschermen langs de (rijks)wegen zijn gebaseerd op de gegevens die van 

Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland zijn verkregen. De schermen langs de rijkswegen 

zijn aangevuld met schermen en wallen die om verschillende redenen niet in deze dataset zijn 

opgenomen. Op de laatste afbeelding in bijlage 1 is een overzicht van de in dit project betrokken 

geluidsschermen weergegeven. 

 

In de hierna opgenomen afbeelding is het ontwikkelde rekenmodel gepresenteerd. 

 

 

Afbeelding 2 : 3D-model BAR-gemeenten met gemeentegrenzen. 

 

Voor de lokale wegen in de BAR-gemeenten zijn de gegevens uit de Regionale 

VerkeersMilieuKaart gebruikt. Voor het maken van de geluidsbelastingkaarten is in de RVMK 

specifiek voor het beoordelingsjaar 2016 voor het gehele wegennet in de RVMK een variant 

doorgerekend die is gebruikt in dit project. De gegevens zijn aangeleverd door de gemeente 

Rotterdam.  

In deze gegevens voor de lokale wegen is geen informatie opgenomen voor wat betreft de 

wettelijke toegestane rijsnelheid en de wegdektypes. De wettelijk toegestane rijsnelheid is 

gebaseerd op een veld-inventarisatie. Het wegdek is in eerste instantie gebaseerd op informatie 

uit de BGT. Onder alle wegen met een open verharding is uitgegaan van een wegdek van klinkers 

in keperverband. Voor de wegen met een gesloten verharding is uitgegaan van normale 

asfaltverharding. Voor de plaatsen waar een stillere asfaltverharding is toegepast in plaats van 

een normale asfalt verharding is de informatie afkomstig van de gemeente. Op de eerste twee 

afbeeldingen in bijlage 1 is een overzicht gegeven van de wettelijk toegestane snelheid en de 

wegdektypes van de in dit project betrokken lokale wegen.  

De verkeersgegevens van de Provincialeweg N492 (Groene Kruisweg) in de gemeente 

Albrandswaard zijn afkomstig van de provincie Zuid-Holland. Deze gegevens hebben ook 

betrekking op de wettelijke toegestane rijsnelheid en het wegdektype.  
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In de berekening zijn de wegen, met uitzondering van de rijkswegen, gemodelleerd door middel 

van 1 rijlijn (geluidsbron). Voor zover deze vervangende rijlijn in de (groene) middenberm is 

gelegen, is een hard bodemgebied onder dit weggedeelte gemodelleerd. Deze aanvulling is 

noodzakelijk om de berekening uit te voeren overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012. De geluidsemissie van motorvoertuigen is gedefinieerd op grond van een akoestisch 

hard bodemgebied onder de weg. 

 

Binnen de gemeente Barendrecht en Ridderkerk is het tramverkeer op respectievelijk de lijnen 

25 en 23 relevant. Op basis van de dienstregeling, die gold in mei 2017, is het aantal bakken in 

de dag-, avond- en nachtperiode bepaald. De rijsnelheid op de trambaan is in het rekenmodel 

gemiddeld 40 km/h verondersteld. Ten zuiden van het viaduct over de Rijksweg A15 is voor 

tramlijn 25 in de gemeente Barendrecht een rijsnelheid van 30 km/h aangehouden op grond van 

afspraken met de RET.  

In de hierna opgenomen afbeelding is het in berekening betrokken wegennet inclusief de 

trambanen aangegeven. 

 

 

Afbeelding 3 : Wegennet BAR-gemeenten inclusief trambanen met gemeentegrenzen. 

 

2.4. Railverkeerslawaai 

Ook in de berekening voor railverkeerslawaai is uitgegaan van het hiervoor beschreven 

rekenmodel (zie paragraaf 2.2). Voor de geluidsbronnen zijn in dit model de spoorbanen 

ingevoerd. In dit project zijn de spoorlijnen Rotterdam – Dordrecht, de Betuweroute, de HSL en 

de beide metrobanen in de (omgeving van) de gemeente Albrandswaard betrokken.  
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Afbeelding 4 : Spoorwegennet inclusief metro met gemeentegrenzen. 

 

Alle relevante gegevens die in dit onderzoek zijn betrokken, met uitzondering van de beide 

metrobanen in Albrandswaard, zijn door ProRail aangeleverd. In deze gegevens (laatste 

aanpassing april 2017) zijn voor het peiljaar 2016 alle benodigde gegevens  opgenomen. Deze 

gegevens hebben betrekking op de intensiteit per onderscheiden voertuigcategorieën, de 

snelheid van de verschillende categorieën treinen, de bovenbouwconstructie en het aandeel 

stoppende treinen. Ook de ligging en dimensionering van de geluidsschermen is gebaseerd op 

de gegevens uit de dataset van ProRail. 

 

Voor de metrolijnen in de gemeente Albrandswaard zijn de aantallen bakken per uur in de 

dag-, avond- en nachtperiode gebaseerd op informatie uit mei 2017 op de website van de RET 

(www.RET.nl). Voor de overige gegevens (snelheid, bovenbouwconstructie en stopfractie) is 

gebruik gemaakt van de gegevens uit de Tweede tranche.  
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2.5. Industrielawaai 

Voor de berekening van de geluidsbelasting vanwege industrielawaai is eveneens is uitgegaan 

van het hiervoor beschreven rekenmodel (zie paragraaf 2.2). In deze berekening zijn voor de 

BAR-gemeenten de geluidsbronnen op de gezoneerde industrieterreinen in de berekening 

betrokken.  

 

Per gemeente is beoordeeld welke gezoneerde industrieterreinen in of in de nabijheid van de 

gemeente zijn gelegen. Per gemeente betreft het de volgende industrieterreinen: 

Albrandswaard: Botlek/Pernis, Waal-/Eemhaven; 

Barendrecht: Botlek/Pernis, Waal-/Eemhaven, Kijfhoek en het Bouwdok; 

Ridderkerk:  Kijfhoek, Aan de Noord e.a., Mercon Kloos, IHC Kinderdijk, Middelland en  

Dorpstraat, Zaag en Noord, Stormpolder en Noordrand IJsselmonde. 

Op basis van een indicatieve berekening is beoordeeld in hoeverre de verschillende 

industrieterreinen een relevante geluidsbijdrage leveren binnen de gemeentegrenzen. Voor de 

industrieterreinen ‘Middelland en Dorpstraat’ en ‘Zaag en Noord’ in de gemeente Krimpen aan 

den Lek is door de Omgevingsdienst Midden-Holland informatie aangeleverd.  

Voor de industrieterreinen Kijfhoek en Aan de Noord e.a. zijn door de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid de zonebewakingsmodellen beschikbaar gesteld. Voor Mercon Kloos 

(Alblasserdam) is geen zonebewakingsmodel beschikbaar. Op dit industrieterrein worden thans 

ook geen activiteiten meer verricht die het in stand laten van de zone rechtvaardigen. Op termijn 

komt deze zone dan ook te vervallen.  

 

Op basis van deze indicatieve berekening zijn per gemeente de volgende industrieterreinen in de 

berekening naar industrielawaai betrokken: 

Albrandswaard: Botlek/Pernis, Waal-/Eemhaven; 

Barendrecht:  Kijfhoek, Bouwdok; 

Ridderkerk Kijfhoek, Aan de Noord e.a. en Noordrand IJsselmonde. 

 

Voor de gemeente Barendrecht blijkt dat de geluidsbijdrage van de industrieterreinen 

Botlek/Pernis, Waal-/Eemhaven op het grondgebied van de gemeente Barendrecht niet relevant 

is en daarom buiten beschouwing is gelaten. Voor de gemeente Ridderkerk zijn de 

industrieterreinen Mercon Kloos, IHC Kinderdijk, Middelland en Dorpstraat, Zaag en Noord, 

Stormpolder niet relevant en zijn voor deze gemeente buiten beschouwing gelaten.  

 

In de hierna opgenomen afbeelding is de ligging van de industrieterreinen ten opzichte van de 

gemeentegrenzen weergegeven.  
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Afbeelding 5 : Grens industrieterrein en geluidszones rond industrieterrein in relatie tot gemeentegrenzen. 

 

Voor de gemeente Barendrecht is in navolging van de geluidsbelastingkaarten voor de eerste en 

tweede tranche een berekening uitgevoerd voor de diverse inrichtingen binnen de gemeente die 

niet zijn gelegen binnen een gezoneerd industrieterrein. De bedrijvenlijst met milieucategorieën  

is aangeleverd door de DCMR. Op basis van deze bedrijvenlijst is het rekenmodel (voor zover 

deze bedrijvenlijst dat toelaat) geactualiseerd.  

 

2.6. Adrescoördinaten 

Voor het bepalen van het aantal geluidsbelaste woningen en andere geluidsgevoelige 

bestemmingen is gebruik gemaakt van de adrescoördinaten uit de BAG In deze database is op 

nauwkeurige wijze de ligging van de adrescoördinaten en de functie van het gebouw vastgelegd. 

Uit de aangeleverde dataset zijn de geluidsgevoelige functies bepaald. Dit betreft de adressen 

met een woonfunctie, onderwijsfunctie en gezondheidszorgfunctie. De beide laatste functies 

worden gezien als andere geluidsgevoelige objecten.  

 

In de onderstaande tabel is per gemeente de onderverdeling in geluidsgevoelige functies en 

overige functies aangegeven. Onder overige functies (niet-geluidsgevoelig) vallen onder andere 

bedrijfs-, winkel- en kantoorfuncties. Met de aangegeven aantallen woonfuncties en andere 

geluidsgevoelige objecten uit de onderstaande tabel zijn in dit project de analyses uitgevoerd. 
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Tabel 2.5.1. : Aantal woningen en andere geluidsgevoelige functies per gemeente. 

Gemeente Totaal aantal 

Adrespunten 

Woonfuncties Andere 

geluidsgevoelige 

objecten 

Overige 

functies 

Albrandswaard 11382 10411 75 896 

Barendrecht 22279 19227 83 2969 

Ridderkerk 25275 21315 95 3865 

 

In de hierna opgenomen afbeelding is de ligging van de geluidsgevoelige adrespunten binnen de 

gemeenten weergegeven. 

 

 

Afbeelding 6 : Ligging adrespunten geluidsgevoelige bestemmingen binnen de gemeentegrenzen. 

 

Als gezondheidszorgfunctie worden in de BAG bijvoorbeeld ook tandartsen- en 

huisartsenpraktijken gerekend. Vanuit de regelgeving worden dergelijke functies niet als 

geluidsgevoelig beschouwd. Omdat deze functies niet op een eenvoudige wijze uit de beoordeling 

kunnen worden gelaten zijn deze functies in de telling van het aantal andere geluidsgevoelige 

objecten meegenomen. Deze werkwijze leidt tot een overschatting van het aantal andere 

geluidsgevoelige objecten. 

 

2.7. Geluidsgevoelige terreinen en stiltegebieden 

Geluidsgevoelige terreinen 

Geluidsgevoelige terreinen zijn standplaatsen voor woonwagens en terreinen van 

gezondheidszorggebouwen die zijn bestemd en worden gebruikt voor de zorg gerelateerd aan de 

zorg in het betreffende gezondheidszorggebouw.  
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Binnen de gemeente Albrandswaard en Barendrecht is één standplaats voor woonwagens 

gelegen binnen de gemeente Ridderkerk twee. In de gemeente Albrandswaard betreft het de 

locatie ten noorden van de Albrandswaardseweg in de kern Poortugaal. Binnen de gemeente 

Barendrecht is deze locatie gelegen op de hoek van de 3e Barendrechtseweg en de  

Achterzeedijk. In de gemeente Ridderkerk zijn deze locaties gelegen in de nabijheid van de 

Vondellaan en ten zuiden van de Rotterdamseweg.  

Binnen de gemeente Albrandswaard is op het adres Albrandswaardsedijk 74 het Deltaziekenhuis 

gelegen. Bij deze psychiatrische inrichting zijn ook terreinen aanwezig die gebruik worden ten 

dienste van de zorg in de gebouwen. 

 

Stiltegebieden 

In het zuidoostelijke deel van de gemeente Albrandswaard en in het uiterste zuidwestelijke deel 

van de gemeente Barendrecht is een stiltegebied gelegen. Dit stiltegebied is aangewezen binnen 

de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland. Op de geografische kaarten van de gemeente 

Albrandswaard en Barendrecht (cumulatieve geluidsbelasting bijlage 3) is de ligging van dit 

stilgebied aangeduid. 
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3. Geluidsbelastingkaarten 2016 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de voor de gemeente Ridderkerk opgestelde 

geluidsbelastingkaarten per geluidssoort (weg-, rail- en industrielawaai). Het betreft de 

geografische kaarten en tabellen met (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden. 

 

3.1. Geografische kaarten 

Voor de verschillende geluidssoorten weg-, rail en industrielawaai zijn kaarten opgesteld waarop 

de 50, 55, 60, 65, 70 en 75 dB-contour  Lden en 50, 55, 60, 65 en 70 dB voor Lnight is weergegeven. 

Voor wegverkeerslawaai zijn aparte kaarten gemaakt voor de lokale, provinciale  en rijkswegen 

en alle wegen tezamen. Voor railverkeerslawaai zijn kaarten gemaakt voor het spoorverkeer 

inclusief de metro. In bijlage 2 zijn de hiervoor genoemde kaarten gepresenteerd. 

 

Als laatste is ook een contourenkaart Lden gemaakt waarop de cumulatieve geluidssituatie is 

gepresenteerd. De resultaten (contouren) voor spoorweg- en industrielawaai op die kaart zijn 

genormeerd naar wegverkeerslawaai op grond van de rekenregels uit bijlage 2 van Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012. Deze normering luidt als volgt: 

- railverkeer  LRL* = 0.95 LRL - 1.40 

- industrielawaai LIL* = 1.00 LIL + 1.00 

- wegverkeer  LVL* = 1.00 LVL + 0.00 

De genormeerde geluidsbelastingen zijn vervolgens energetisch gesommeerd. In bijlage 3 zijn 

de hiervoor genoemde kaarten gepresenteerd. Op deze cumulatieve kaarten zijn eveneens de 

saneringswoningen aangeduid. Dit zijn woningen die voor de inwerkingtreding van de Wet 

geluidhinder een hoge geluidsbelasting ondervinden en waarvoor een saneringsprogramma is of 

wordt doorlopen. 

 

Op de geluidsbelastingkaarten zijn naast de geluidscontouren de volgende items opgenomen: 

- gemeentegrens; 

- gebouwen (woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen); 

- geluidsbronnen (afhankelijk van de kaarten: wegen, spoorwegen- of industriële bronnen); 

- topografische ondergrond. 

In bijlage 2 en 3 zijn de hiervoor genoemde kaarten gepresenteerd. 

 
3.2. Tabellen 

Op basis van de geluidsbelastingkaarten zijn voor de verschillende geluidssoorten weg-, rail en 

industrielawaai het aantal woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen per 

geluidsbelastingklasse voor Lden (<55, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 en >75 dB) en Lnight (<50, 50-

54, 55-59, 60-64, 65-69 en ≥70 dB) vastgesteld.  
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Op basis van het aantal woningen per geluidsbelastingklassen is per geluidssoort (weg-, rail- en 

industrielawaai) het aantal (ernstig) gehinderden en (Lden) en ernstig slaapverstoorden (Lnight) 

bepaald. Voor het aantal bewoners per woning is uitgegaan van het in artikel 6 van de Regeling 

geluid milieubeheer genoemde gemiddelde aantal van 2,2 bewoners per woning. 

Het aantal (ernstig) gehinderden (Lden) en slaapverstoorden (Lnight) per geluidssoort (weg-, rail- en 

industrielawaai) is bepaald op basis van de dosis-effectrelaties zoals opgenomen in de Regeling 

geluid milieubeheer. In de hierna opgenomen tabel zijn deze dosis-effectrelaties voor de 

verschillende bronsoorten opgenomen. 

 

Tabel : Dosis-effectrelaties (ernstig) gehinderden wegverkeer-, railverkeer en industrielawaai. 

 Percentage [%] binnen geluidsklasse 

55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB >=75 dB 

(Ernstig) gehinderden wegverkeerslawaai 

% gehinderden 21 30 41 54 61 

% ernstig gehinderden 8 13 20 30 37 

(Ernstig) gehinderden railverkeerslawaai 

% gehinderden 12 19 28 40 47 

% ernstig gehinderden 3 6 11 18 23 

(Ernstig) gehinderden industrielawaai 

% gehinderden 26 35 40 - - 

% ernstig gehinderden 11 17 24 - - 

 

Tabel : Dosis-effectrelaties slaapverstoorden wegverkeer-, railverkeer en industrielawaai. 

 Percentage [%] binnen geluidsklasse 

50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB >=70 dB 

Slaapverstoorden wegverkeerslawaai 

% slaapverstoorden 7 10 13 18 20 

Slaapverstoorden railverkeerslawaai 

% slaapverstoorden 3 5 6 8 10 

Slaapverstoorden industrielawaai 

% slaapverstoorden 7 10 13 18 20 

 

In de hierna opgenomen tabellen zijn de aantallen woningen, (ernstig) gehinderden en 

slaapverstoorden voor de bronsoorten wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai 

opgenomen.  

De genoemde aantallen voor wegverkeerslawaai hebben uitsluitend betrekking op het 

wegverkeer van alle wegen tezamen. De onderverdeling in stedelijke (lokale), provinciale en 

rijkswegen is alleen inzichtelijk gemaakt in de tabellen die aan Polka worden aangeleverd.  
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Wegverkeerslawaai Ridderkerk 

 

Tabel 3.1.1 Aantal woningen en (ernstig) gehinderden per geluidsbelastingklasse Lden. 

Geluidsbelastingklasse Lden 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB ≥75 dB 

Aantal woningen 4.579 3.318 655 4 0 

Aantal gehinderden 2.115 2.190 591 5 0 

Aantal ernstig gehinderden 806 949 288 3 0 

 

Tabel 3.1.2 Aantal woningen en slaapverstoorden per geluidsbelastingklasse Lnight. 

Geluidsbelastingklasse Lnight 50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB ≥70 dB 

Aantal woningen 3.764 1.096 4 0 0 

Aantal slaapverstoorden 580 241 1 0 0 

 

Tabel 3.1.3 Aantal andere geluidsgevoelige bestemmingen per geluidsbelastingklasse Lden. 

Geluidsbelastingklasse Lden 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB ≥75 dB 

Aantal andere 

geluidsgevoelige 

bestemmingen 

18 24 18 0 0 

 

Tabel 3.1.4 Aantal andere geluidsgevoelige bestemmingen per geluidsbelastingklasse Lnight. 

Geluidsbelastingklasse Lnight 50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB ≥70 dB 

Aantal andere 

geluidsgevoelige 

bestemmingen 

16 26 0 0 0 

 

Tabel 3.1.5 Aantal geluidsgevoelige terreinen per geluidsbelastingklasse Lden. 

Geluidsbelastingklasse Lden 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB ≥75 dB 

Aantal geluidsgevoelige 

terreinen 
6 0 2 0 0 

 

Tabel 3.1.6 Aantal geluidsgevoelige terreinen per geluidsbelastingklasse Lnight. 

Geluidsbelastingklasse Lnight 50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB ≥70 dB 

Aantal geluidsgevoelige 

terreinen 
0 2 0 0 0 
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Railverkeerslawaai Ridderkerk 

 

Tabel 3.2.1 Aantal woningen en (ernstig) gehinderden per geluidsbelastingklasse Lden. 

Geluidsbelastingklasse Lden 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB ≥75 dB 

Aantal woningen 1 0 0 0 0 

Aantal gehinderden 0 0 0 0 0 

Aantal ernstig gehinderden 0 0 0 0 0 

 

Tabel 3.2.2 Aantal woningen en slaapverstoorden per geluidsbelastingklasse Lnight. 

Geluidsbelastingklasse Lnight 50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB ≥70 dB 

Aantal woningen 0 0 0 0 0 

Aantal slaapverstoorden 0 0 0 0 0 

 

Tabel 3.2.3 Aantal andere geluidsgevoelige bestemmingen per geluidsbelastingklasse Lden. 

Geluidsbelastingklasse Lden 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB ≥75 dB 

Aantal andere 

geluidsgevoelige 

bestemmingen 

0 0 0 0 0 

 

Tabel 3.2.4 Aantal andere geluidsgevoelige bestemmingen per geluidsbelastingklasse Lnight. 

Geluidsbelastingklasse Lnight 50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB ≥70 dB 

Aantal andere 

geluidsgevoelige 

bestemmingen 

0 0 0 0 0 

 

Tabel 3.2.5 Aantal geluidsgevoelige terreinen per geluidsbelastingklasse Lden. 

Geluidsbelastingklasse Lden 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB ≥75 dB 

Aantal geluidsgevoelige 

terreinen 
0 0 0 0 0 

 

Tabel 3.2.6 Aantal geluidsgevoelige terreinen per geluidsbelastingklasse Lnight. 

Geluidsbelastingklasse Lnight 50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB ≥70 dB 

Aantal geluidsgevoelige 

terreinen 
0 0 0 0 0 
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Industrielawaai Ridderkerk 

 

Tabel 3.3.1 Aantal woningen en (ernstig) gehinderden per geluidsbelastingklasse Lden. 

Geluidsbelastingklasse Lden 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB ≥75 dB 

Aantal woningen 51 0 0 0 0 

Aantal gehinderden 29 0 0 0 0 

Aantal ernstig gehinderden 12 0 0 0 0 

 

Tabel 3.3.2 Aantal woningen en slaapverstoorden per geluidsbelastingklasse Lnight. 

Geluidsbelastingklasse Lnight 50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB ≥70 dB 

Aantal woningen 0 0 0 0 0 

Aantal slaapverstoorden 0 0 0 0 0 

 

Tabel 3.3.3 Aantal andere geluidsgevoelige bestemmingen per geluidsbelastingklasse Lden. 

Geluidsbelastingklasse Lden 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB ≥75 dB 

Aantal andere 

geluidsgevoelige 

bestemmingen 

0 0 0 0 0 

 

Tabel 3.3.4 Aantal andere geluidsgevoelige bestemmingen per geluidsbelastingklasse Lnight. 

Geluidsbelastingklasse Lnight 50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB ≥70 dB 

Aantal andere 

geluidsgevoelige 

bestemmingen 

0 0 0 0 0 

 

Tabel 3.3.5 Aantal geluidsgevoelige terreinen per geluidsbelastingklasse Lden. 

Geluidsbelastingklasse Lden 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB 70-74 dB ≥75 dB 

Aantal geluidsgevoelige 

terreinen 
0 0 0 0 0 

 

Tabel 3.3.6 Aantal geluidsgevoelige terreinen per geluidsbelastingklasse Lnight. 

Geluidsbelastingklasse Lnight 50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB ≥70 dB 

Aantal geluidsgevoelige 

terreinen 
0 0 0 0 0 
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4. Evaluatie resultaten 

In het voorliggende rapport zijn de geografische kaarten en de tabellen opgenomen waarmee de 

gemeente voldoet aan haar wettelijke verplichting geluidskaarten op te stellen. 

 

In bijlage 5 zijn voor de dag- en de nachtperiode de verschilkaarten gepresenteerd. Op deze 

kaarten zijn voor het lokaal wegverkeer en het cumulatieve wegverkeer de verschillen tussen de 

tweede en de derde tranche in beeld gebracht. Deze veranderingen zijn in beeld gebracht voor 

de woningen met een geluidsbelasting Lden groter dan of gelijk aan 55 dB en Lnight groter dan of 

gelijk aan 50 dB. In de onderstaande beschouwing zijn de meest in het oog springende verschillen 

verklaard.  

 

Een relatief grote toename van de geluidsbelasting is aan de orde in Bolnes en rond het centrum 

van Ridderkerk. Binnen de kern Bolnes is deze toename het gevolg van een verandering van het 

wegennetwerk in de RVMK ten opzichte van de Tweede tranche. De rekentechnische toename 

van de geluidsbelasting wordt veroorzaakt door een verdere detaillering (toename) van het aantal 

wegen in de RVMK.  

Langs de Koolmees, de Karper, de Erasmuslaan en de route Schoutstraat/Willem Dreesweg (30 

km-wegen) is de toename van de geluidsbelasting met name het gevolg van de wijze waarop het 

busverkeer in de RVMK is betrokken. Op deze wegen is naast een verhoging van de 

verkeersintensiteit ook hoger aandeel middelzwaar vrachtverkeer (bussen) in de RVMK 

betrokken.  

Uit de vergelijking van de gegevens voor de Willemstraat, de Reijerweg en de Bachstraat in de 

kern Slikkerveer blijkt dat in de huidige verkeersgegevens een hoog aandeel zwaar vrachtverkeer 

is opgenomen in de RVMK. De geluidsbelasting neemt als gevolg van deze wijziging significant 

toe. 

 

De afnames van 1 tot 2 dB zijn veelal berekend langs de lokale wegen met een klinkerverharding.  

In de derde tranche is dit wegdektype ingevoerd als ‘klinkers in keperverband’. Op basis van 

meetresultaten is geconstateerd dat een dergelijk verband een lagere geluidsemissie veroorzaakt 

waardoor een (rekentechnische) afname van de geluidsbelasting is berekend. 
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Bijlage 1 Overzichtskaart rijsnelheid, wegdektypes en geluidsschermen 

 

 



 

 

 

Bijlage 2 Geluidscontouren wegverkeer-, railverkeer en industrielawaai (Lden en Lnight) 



 

 

 

Bijlage 3 Geluidscontouren cumulatief (Lden) 
  



 

 

 

Bijlage 4 Pandenkaarten wegverkeer-, railverkeer en industrielawaai (Lden en Lnight) 



 

 

 

Bijlage 5 Pandenkaarten verschil 2e tranche lokaal en cumulatief wegverkeer (Lden en Lnight) 



 

 

 

 

 

 

 

 


