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Samenvatting 

 
In opdracht van de gemeente Ridderkerk is door KuiperCompagnons een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar de geluidsbelastingen die de woningen aan de Clara Wichmannstraat, Christine 

Mohrmannstraat, Aletta Jacobsstraat, Van der Waalsstraat, Lorentzstraat en Van Leeuwen-

hoekstraat in de wijk Het Zand ondervinden ten gevolge van het verkeer op de Rotterdamse-

weg. 

 

Het gemeentelijk beleid is er op gericht de leef- en woonkwaliteit in de woonwijken te bewaken 

(duurzaamheidsgedachte). De gemeente Ridderkerk wil optreden bij aantoonbare geluidspro-

blemen door functieverlies bij de door haar beheerde geluidsbeperkende voorzieningen.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het in het 1996 vastgestelde beleid van de ge-

meente, dat éénmaal in de 10 jaar, door middel van een akoestisch onderzoek, wordt vastge-

steld of met bestaande geluidsscherm en de bestaande geluidswal met -schermen nog wordt 

voldaan aan de oorspronkelijke beoogde maximale geluidsniveaus in de wijk Het Zand.   

 

De geluidswal tussen de Rotterdamseweg en de desbetreffende woningen in de wijk Het Zand 

is aangelegd in 1990. Bij een in 2001 uitgevoerd onderzoek van adviesbureau RBOI, bleek dat 

de geluidswal op sommige plaatsen flink was verzakt. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn op 

de geluidswal geluidsschermen (variërend in hoogte) geplaatst. De extra geluidsschermen zijn 

aangebracht om de geluidsbelasting (dosismaat Letmaal) bij de woningen in de wijk Het Zand te 

beperken tot maximaal 50
1
 dB(A) in 2011.  

 

Sinds 1995 zijn de nodige wijzigingen doorgevoerd in de wettelijk voorgeschreven rekenmetho-

de voor het bepalen van de geluidsbelastingen (standaardrekenmethode 2). Deze wijzigingen 

zijn mede van invloed op de hoogte van de berekende geluidsbelasting bij de woningen.  

Naast de wijzigingen in de beoordelingsvoorschriften, spelen ook wijzigingen in de normstelling, 

het verkeersaanbod en de huidige hoogte van de geluidswal met -schermen een rol bij de bere-

kende hoogte van de geluidsbelastingen.  

 

In dit onderzoek zijn de geluidsbelastingen bepaald voor het jaar 2015 (huidige situatie) en 

2025 (verwachte toekomstige situatie). 

 

Uit het onderzoek volgt dat de geluidsbelasting (dosismaat Letmaal) in 2015 bij de woningen in de 

wijk Het Zand varieert van ca. 47 tot 59 dB(A). Dit betekent dat de waarde van 53
2
 dB(A) met 

maximaal 6 dB(A) wordt overschreden. De geconstateerde overschrijding is niet zo zeer toe te 

schrijven aan de verzakking van de geluidswal of de groei van het verkeer op de Rotterdamse-

weg, maar is een gevolg van:  

- Een ca. 2 dB(A) lagere afscherming, als gevolg van de aangepaste beoordelingsregels 

voor een geluidsscherm op een geluidswal; 

- Een 2 tot 5 dB(A) lagere afscherming, doordat de werkelijke hoogte van de geluidswal en 

geluidsschermen ca. 1 meter lager is dan de hoogte die is aangehouden in het akoestisch 

onderzoek uitgevoerd in 2001. 

 

                                                      
1
 Geluidsbelasting na aftrek van 3 dB(A) in verband met het stiller worden van het verkeer 

2
 Geluidsbelasting zonder aftrek van 3 dB(A) in verband met het stiller worden van het verkeer 
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Uit voorliggend onderzoek volgt dat de geluidsbelasting (dosismaat Letmaal) in 2025 bij de wonin-

gen aan de wijk Het Zand in 2025 zal variëren van ca. 46 tot 58 dB(A). De toename van de ge-

luidsbelasting, door de groei van het verkeer in de periode 2015-2025 en een verdere verzakking 

van de geluidswal (inclusief de hierop aanwezige geluidsschermen) met 0,1 tot 0,3 meter, zal in 

zijn geheel worden gecompenseerd door de effecten van invoering van stillere banden en stren-

gere geluideisen aan wegvoertuigen. Per saldo is er echter in 2025 nog steeds sprake van een 

overschrijding van de waarde van 53 dB(A) met maximaal 5 dB(A). 

 

Om de overschrijding bij de woningen weg te nemen dient minimaal één van de volgende maat-

regelen te worden gerealiseerd: 

- Een uitbreiding (verhoging en verlenging) van de bestaande geluidsschermen op de ge-

luidswal. De geluidsschermen op de geluidswal dienen de volgende afmetingen te bezit-

ten (van noord naar zuid): 

o Plaatsen nieuw geluidsscherm met een lengte van ca. 60 meter en een hoogte 

van +4,25 meter ten opzichte van NAP, aansluitend op het bestaande geluids-

scherm; 

o Handhaven van een deel van het bestaande geluidsscherm aan de noordzijde 

over een lengte van ca. 70 meter met een hoogte van +4,25 meter ten opzichte 

van NAP; 

o Verhogen/vervangen van een deel vaan het bestaande geluidsscherm over ca. 

160 meter met een hoogte van +5,00 meter ten opzichte van NAP; 

o Verhogen/vervangen van een deel vaan het bestaande geluidsscherm over ca. 

20 meter met een hoogte van +5,25 meter ten opzichte van NAP; 

o Plaatsen nieuw geluidsscherm met een lengte van ca. 110 meter en een hoog-

te van +5,25 meter ten opzichte van NAP; 

o Plaatsen nieuw geluidsscherm met een lengte van ca. 230 meter en een hoog-

te van +4,75 meter ten opzichte van NAP; 

o Plaatsen nieuw geluidsscherm met een lengte van ca. 150 meter en een hoog-

te van +4,50 meter ten opzichte van NAP; 

o Verhogen/vervangen van het bestaande geluidsscherm over ca. 175 meter met 

een hoogte van +4,50 meter ten opzichte van NAP; 

- Het aanbrengen van het geluidsreducerende wegdek bestaande uit SMA-NL8G (lengte 

ca. 1.125 m/oppervlakte ca. 12.500 m
2
) op de Rotterdamseweg, tussen de kruisingen met 

de Vlietlaan en Industrieweg, gecombineerd met een verhoging en verlenging van de ge-

luidsschermen op de geluidswal ter hoogte van de woningen in de wijk Het Zand. De ge-

luidsschermen op de geluidswal dienen de volgende afmetingen te bezitten (van noord 

naar zuid): 

o Handhaven van het bestaande geluidsscherm aan de noordzijde met een leng-

te van ca. 250 meter en een hoogte van +4,25 meter ten opzichte van NAP; 

o Plaatsen nieuw geluidsscherm met een lengte van ca. 125 meter en een hoog-

te van +4,25 meter ten opzichte van NAP; 

o Plaatsen nieuw geluidsscherm met een lengte van ca. 365 meter en een hoog-

te van +4,00 meter ten opzichte van NAP; 

o Verhogen/vervangen van het bestaande geluidsscherm over ca. 175 meter met 

een hoogte van +4,00 meter ten opzichte van NAP. 
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Indien de vervanging van het wegdek plaatsvindt in combinatie met groot onderhoud kunnen de 

totale extra investeringskosten beperkt blijven. De kosten voor het verhogen van de schermen als 

mede het plaatsen van een nieuw schermdeel zullen aanzienlijk zijn. De kosten zijn mede afhan-

kelijk van de constructieve mogelijkheden om de bestaande schermen op de wallen te verhogen. 
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1. Inleiding 

In opdracht van de gemeente Ridderkerk is door KuiperCompagnons een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar de geluidsbelastingen die de woningen aan de Clara Wichmannstraat, Christine 

Mohrmannstraat, Aletta Jacobsstraat, Van der Waalsstraat, Lorentzstraat en Van Leeuwen-

hoekstraat in de wijk Het Zand ondervinden ten gevolge van het verkeer op de Rotterdamse-

weg. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het in het gemeentelijk beleid dat er op gericht is de 

leef- en woonkwaliteit in de woonwijken te bewaken (duurzaamheidsgedachte). De gemeente 

Ridderkerk wil optreden bij aantoonbare geluidsproblemen door functieverlies bij de door haar 

beheerde geluidsbeperkende voorzieningen. 

 

De geluidswal tussen de Rotterdamseweg en de woningen in de wijk Het Zand is oorspronkelijk 

aangelegd in 1990. Bij een in 2001 uitgevoerd onderzoek bleek dat de geluidswal op sommige 

plaatsen flink was verzakt. Naar aanleiding van het destijds uitgevoerde akoestisch onderzoek
3
 

zijn op de geluidswal geluidsschermen (variërend in hoogte) geplaatst. De extra geluidsscher-

men zijn aangebracht om de geluidsbelasting (dosismaat Letmaal) bij de woningen in de wijk Het 

Zand te beperken tot maximaal 50
4
 dB(A) in 2011.  

 

Sinds 2001 zijn de nodige wijzigingen doorgevoerd in de wettelijk voorgeschreven rekenmetho-

de voor het bepalen van de geluidsbelastingen (standaardrekenmethode 2). Deze wijzigingen 

zijn mede van invloed op de hoogte van de berekende geluidsbelasting bij de woningen.  

Naast de wijzigingen in de beoordelingsvoorschriften, spelen ook wijzigingen in de normstelling, 

het verkeersaanbod en de huidige hoogte van de geluidswal met -schermen een rol bij de bere-

kende geluidsbelastingen. In hoofdstuk 2 ‘Beoordelingssystematiek’ en 3 ‘Uitgangspunten’ van 

deze rapportage wordt hierop nader ingegaan. 

 

In dit onderzoek zijn de geluidsbelastingen bepaald voor het jaar 2015 (huidige situatie) en 

2025 (verwachte toekomstige situatie). Indien er in 2015 sprake was van een overschrijding van 

de waarde van 53
3
 dB(A) is onderzocht welke maatregelen in aanmerking komen om ook in 

2025 te kunnen voldoen aan de waarde van 53 dB(A). De in dit onderzoek gehanteerde beoor-

delingswaarde van 53 dB(A) (zonder de toepassing van de in 1995 geldende aftrek van 3 dB(A) 

in verband met het stiller worden van het verkeer) is onderbouwd in hoofdstuk 2 ‘Beoordelings-

systematiek’. 

 

De resultaten en conclusies van het onderzoek worden behandeld in hoofdstuk 4 ‘Resultaten en 

conclusies’ van dit onderzoek. 

                                                      
3 

Rapportage ‘geluidswal rotterdamseweg - akoestisch onderzoek’ d.d. 4 september 2001 met nummer 
198.10080.00 van rboi adviesbureau voor ruimtelijk beleid, ontwikkeling en inrichting - rotterdam bv 
4
 Geluidsbelasting na aftrek van 3 dB(A) in verband met het stiller worden van het verkeer 
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2. Wijzigingen in regelgeving en beoordelingsmethodes 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijzigingen van de wettelijke voorschriften voor het bepalen 

van de geluidsbelasting tussen en 2001 en 2015 en de invloed die dit heeft op de hoogte van de 

berekende geluidsbelastingen, conform de standaardrekenmethode 2. 

 

Naar aanleiding van de geconstateerde verschillen, tussen de in 2001 en in 2015 geldende voor-

schriften, wordt aangegeven op welke wijze hiermee in voorliggend onderzoek is omgegaan. 

 

 

2.1. Dosismaat 

Per 1 januari 2007 is de in de Wet geluidhinder opgenomen beoordelingsgrootheid (de dosis-

maat) voor de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai gewijzigd van Letmaal in 

dB(A) naar Lden in dB.  

 

De geluidsbelasting Letmaal in dB(A) is de hoogste van de volgende 2 waarden: 

- De geluidsbelasting gedurende dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 

- De geluidsbelasting gedurende de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) + 10. 

 

De geluidsbelasting Lden in dB is het gemiddelde van de volgende 3 waarden: 

- De geluidsbelasting gedurende de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 

- De geluidsbelasting gedurende de avondperiode (19.00 - 23.00 uur) + 5; 

- De geluidsbelasting gedurende de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) + 10. 

 

Voor beide beoordelingsgrootheden geldt dat zij betrekking hebben op een langtijdgemiddelde 

geluidsniveau, waarbij pieken in geluid, zoals de spitsperiode, worden uitgemiddeld. 

 

De normstelling van 50 dB(A) (dosismaat Letmaal) is in het gemeentelijk beleid vastgelegd als 

maximale geluidsbelasting voor de woningen in de wijk Het Zand. 

 

Om een goede c.q. eerlijke vergelijking te maken tussen het geluidsniveau in dB(A) waarvan in 

2001 sprake was en de huidige dosismaat in dB staan de volgende werkwijzen ter beschikking: 

- De geluidsbelasting van 50 dB(A), conform de wettelijke voorschriften, omrekenen naar 

een beoordelingsgrootheid in dB (dosismaat Lden); 

- De huidige geluidsniveaus bepalen in de dosismaat Letmaal in dB(A). 

 

In het eerste geval wordt het beoogde geluidsniveau van 50 dB(A) omgerekend in een waarde 

in dB. Hierbij wordt getalswaarde in dB(A) verlaagd met het onafgeronde verschil tussen de 

onafgeronde geluidsbelasting in dB(A) en de onafgeronde heersende geluidsbelasting in dB. 

Feitelijk wordt in deze situatie voor elke berekende geluidsbelasting (per woning en per bouw-

laag) een nieuwe toetswaarde bepaald. Dit betekent dat er niet, zoals in geval van het hanteren 

van de dB(A)-waarde sprake is van één toetsingsniveau voor alle woningen en bouwlagen, 

maar van een per woning per bouwlaag verschillend toetsingsniveau.  

Voor de Rotterdamseweg is het verschil in geluidsbelasting, uitgedrukt in dB(A) en dB, gemid-

deld ca. 1,1 (= geluidsbelasting in dB(A) - geluidsbelasting in dB). De toetswaarde van 50 dB(A) 

komt daarmee overeen met een toetswaarde van ca. 48,9 dB. 
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In het tweede geval wordt uitgegaan van de ‘oude’ dosismaat in dB(A). 

 

Beide werkwijzen leveren exact dezelfde beoordelingsuitkomst (= verschil in geluidsbelasting bij 

de woning en de toetswaarde) op. De bij de woningen bepaalde verschillen in geluidsbelasting 

ten opzichte van de toetswaarde (uitgedrukt in dB(A) of dB) zijn even groot.  

 

Om zaken niet complexer te maken dan noodzakelijk, is daarom in het huidige onderzoek de 

geluidsbelasting bepaald in de dosismaat Letmaal in dB(A). 

 

 

2.2. Reken- en meetvoorschrift 

De geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai zijn in 2001 en in het huidige on-

derzoek berekend conform de standaardrekenmethode 2. Hierbij is echter gebruik gemaakt van 

verschillende reken- en meetvoorschriften. 

 

Het is gebruikelijk de reken- en meetvoorschriften periodiek te actualiseren, zodat de berekende 

waarden (zonder correcties) goed blijven overeenstemmen met de werkelijkheid. Sinds de in-

werkingtreding van de Wet geluidhinder per 1 januari 1982 zijn de volgende voorschriften van 

kracht geweest voor de bepaling van de geluidsbelasting van het wegverkeer: 

- Reken- en meetvoorschrift verkeerslawaai - regeling van 22 mei 1981 (hierna RMV1981); 

- Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaai 2002 - regeling van 27 maart 2002 (hierna 

RMW2002); 

- Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 - regeling van 12 december 2006 (hierna 

RMG2006); 

 

Op dit moment is het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 - regeling van 12 juni 2012 (hierna 

RMG2012) van kracht. 

 

In de tussenliggende perioden zijn er vaak nog (beperkte) aanpassingen doorgevoerd in de 

geldende voorschriften. 

 

De in 2001 bepaalde geluidsbelastingen in de wijk Het Zand zijn vastgesteld met het destijds 

geldende reken- en meetvoorschrift RMV1981. Het huidige onderzoek is gebaseerd op het 

RMG2012. De belangrijkste verschillen tussen beide voorschriften zijn: 

- Gewijzigde geluidproductie (emissie) voor personen- en vrachtverkeer; 

- Gewijzigde methode voor het bepalen van het afschermende effect van een geluids-

scherm op een geluidswal; 

- Gewijzigde representatieve periode. 

 

Hierna wordt nader ingegaan op de verschillen en de invloed hiervan op de berekende geluids-

belasting bij de woningen in de wijk Het Zand. 
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2.2.1. Geluidproductie (emissie) personen- en vrachtverkeer 

 

De hoeveelheid geluid die een gemiddelde personen- of vrachtauto produceert verandert in de 

tijd en wordt mede beïnvloed door Europese regelgeving waarbij eisen worden gesteld aan de 

geluidsproductie van het voertuig en de banden. 
 

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen worden de volgende categorieën motorvoertuigen 

onderscheiden: 

a. categorie lv (lichte motorvoertuigen): motorvoertuigen op drie of meer wielen, met 

uitzondering van de in categorie mv en categorie zv bedoelde motorvoertuigen; 

b. categorie mv (middelzware motorvoertuigen): gelede en ongelede autobussen, als-

mede andere motorvoertuigen die ongeleed zijn en voorzien van een enkele achter-

as waarop vier banden zijn gemonteerd; 

c. categorie zv (zware motorvoertuigen): gelede motorvoertuigen, alsmede motorvoer-

tuigen die zijn voorzien van een dubbele achteras, met uitzondering van autobussen. 

 

Sinds 2002 is het niet meer verplicht om motoren als een afzonderlijke voertuigcategorie in 

beschouwing te nemen. Achterliggende reden is dat motoren in het algemeen geen relevante 

bijdrage aan het gemiddelde geluidsniveau leveren. Met het laten vervallen van de verplichting 

motoren in de berekening te betrekken wordt overigens geen uitspraak gedaan over de hinder-

lijkheid van sommige motoren. Door bepaald rijgedrag en de staat van onderhoud kunnen mo-

toren soms als bijzonder hinderlijk worden ervaren. 

 

In het RMG2012 is in artikel 3.5 een extra aftrek geïntroduceerd op de geluidsemissie voor we-

gen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 kilometer per 

uur of meer bedraagt. Deze aftrek wordt ook wel de ‘stille banden’ aftrek genoemd. 

 

De aftrek betreft een aanpassing van de wegdekcorrectie vooruitlopend op de effecten van 

invoering van stillere banden en strengere geluideisen aan wegvoertuigen. Het artikel regelt een 

verlaging van de wegdek-correctieterm met 1 dB of 2 dB. Dit betekent in de praktijk dat het een 

extra geluidsreductie oplevert, omdat een lagere wegdekcorrectie een hogere geluidreductie 

oplevert. Er is besloten dat de Europese geluideisen aan banden worden aangescherpt en over 

5 tot 10 jaar zullen de effecten hiervan merkbaar zijn. Besluitvorming over aanscherping van de 

geluideisen aan wegvoertuigen is in voorbereiding. Hierdoor is het mogelijk een nauwkeurige 

voorspelling te doen van de effecten. Daarbij zijn zowel optimistische als pessimistische scena-

rio’s mogelijk. De aftrek is gebaseerd op een midden-scenario, tussen optimistisch en pessimis-

tisch in. Er is gekozen voor een aanpassing van de wegdekcorrectie, omdat de effecten afhan-

kelijk zijn van het type wegdek. De stillere banden zijn extra stil op wegdeksoorten met een 

relatief gladde toplaag. Op wegdeksoorten met vrij grove steensoorten in de toplaag, zoals 

ZOAB en tweelaags ZOAB, is de geluidreductie minder. Datzelfde geldt voor uitgeborsteld be-

ton en geoptimaliseerd uitgeborsteld beton en elementenverhardingen, zoals straatstenen en 

oppervlakbewerking. Om die reden is onderscheid gemaakt tussen deze wegdekken (reductie 1 

dB) en alle overige wegdekken (reductie 2 dB). Tweelaags ZOAB fijn, dat is tweelaags ZOAB 

met een fijne toplaag, valt onder de overige wegdekken.  
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Voor de Rotterdamseweg, waar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur geldt en de 

verharding uit SMA-NL11 bestaat, bedraagt de aftrek 2 dB. Deze aftrek wordt automatisch ver-

werkt in de berekende geluidsbelastingen.  

 

In de figuren 1, 2 en 3 is de geluidsemissie weergegeven voor lichte, middelzware en zware 

motorvoertuigen bij verschillende snelheden op het referentie wegdek. Hierbij is de invloed van 

de aftrek ex artikel 3.5 van het RMG2012 afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. 

 

Door de introductie van zwaardere motoren en bredere banden is, ondanks de strengere Euro-

pese geluideisen, de geluidsemissie van lichte motorvoertuigen tussen 1981 en 2012 toegeno-

men. Voor middelzware en zware motorvoertuigen is wel sprake van een duidelijke afname van 

de geluidsemissie. 

 

Per saldo is de huidige emissie
5
 (RMG2012 zonder toepassing aftrek ex artikel 3.5) van het 

vrachtverkeer (incl. bussen), ten opzichte van 1981 (RMV 1981), afgenomen met ca. 1,3 tot 1,4 

dB bij een snelheid van 80 km/uur en het referentie wegdek. Daar tegen over staat een toena-

me van de geluidsemissie van personenauto’s met ca. 2,5 dB.  

De wijziging in totale geluidsemissie hangt mede samen met de verhouding tussen het perso-

nen- en vrachtverkeer. Hoe groter het aandeel vrachtverkeer hoe groter de afname zal zijn.  

 

Figuur 1 Geluidsemissie lichte motorvoertuigen op referentiewegdek 

 

 

  

                                                      
5
 Gebaseerd op emissiemetingen in 2009 en 2010 
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Figuur 2 Geluidsemissie middelzware motorvoertuigen op referentiewegdek 

 

 

Figuur 3 Geluidsemissie zware motorvoertuigen op referentiewegdek 
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Voor de situatie van de Rotterdamseweg is, door het hoge aandeel vrachtverkeer, de geluids-

emissie bij hetzelfde verkeersaanbod per saldo met ca. 1,5 dB afgenomen (emissie 2012
6
 - 

emissie 1981). Het gaat hierbij om de afname van de geluidsemissie van vrijstromend verkeer. 

Dit betekent dat (hinder)effecten van optrekken en afremmen van het (vracht)verkeer in de om-

geving van kruispunten hierin niet is meegenomen. 

 

2.2.2. Afscherming geluidswal met geluidsscherm 

 

Het geluidsreducerende effect van een geluidswal is 2 dB lager dan van een geluidsscherm met 

een gelijke hoogte op dezelfde locatie. Een geluidswal houdt het geluid dus minder goed tegen. 

Om het afschermende effect van de wal te verbeteren werd in het verleden vaak een geluids-

scherm met beperkte hoogte op de wal geplaatst.  

 

Ten tijde van de geluidsonderzoeken in 1985 en 2001 was het Reken- en meetvoorschrift ver-

keerslawaai uit 1981 (RMV1981) van kracht. In dit voorschrift was geregeld dat een geluids-

scherm op een wal hoger diende te zijn dan 0,5 meter om dezelfde functionaliteit als een geheel 

geluidsscherm te bezitten. In 2002 is deze eis aangescherpt en diende het scherm minimaal 

dezelfde hoogte te hebben als de hoogte van de wal. In 2006 is hier aan toegevoegd dat een 

geluidsscherm met een hoogte van 3,5 meter op een wal altijd functioneert als een geluids-

scherm ongeacht de hoogte van de wal. 

 

Bij aanleg in 1990 was alleen sprake van een geluidswal. Op basis van het onderzoek in 2001 

is de wal uitgebreid met een in hoogte variërend geluidsscherm (gemiddeld ca. 0,3 tot 1,0 me-

ter). In relatie tot de hoogte van de wal (ca. 2,32 tot 4,11 meter ten opzichte van lokaal maai-

veld) voldoet het geluidsscherm, op grond van de huidige inzichten, niet meer aan de afscher-

mingseisen die gelden voor een geluidsscherm. Dit betekent dat wal-scherm combinatie dient te 

worden beoordeeld als geluidswal in plaats van een geluidsscherm. Dit heeft tot gevolg dat er 

sprake is van een maximaal ca. 1,9 dB geringere geluidsafscherming dan in 2001 was beoogd. 

 

2.2.3. Representatieve periode 

 

Met de inwerkingtreding van het RMW2002 en de hierin opgenomen toelichting worden de ge-

luidsbelastingen gebaseerd op de verkeersgegevens voor de gemiddelde weekdag. Tot die tijd 

was het gebruikelijk om de geluidsbelasting te baseren op de gegevens voor de gemiddelde 

werkdag. De gemiddelde weekdagintensiteit is in het algemeen lager dan de gemiddelde werk-

dagintensiteit. Daarnaast is het aandeel vrachtverkeer op de gemiddelde weekdag lager dan op 

de gemiddelde werkdag. Het gebruik van gegevens voor de gemiddelde weekdag resulteert in 

een lagere geluidsbelasting dan bij gebruik van gegevens voor de gemiddelde werkdag. Voor 

de situatie van de Rotterdamseweg bedraagt het verschil in geluidsbelasting ca.0,6 dB (= ge-

luidsbelasting gemiddelde werkdag - geluidsbelasting gemiddelde weekdag). 

 

Vanuit het oogpunt van de oorspronkelijk (2001) beoogde geluidsniveaus zijn de geluidsbelas-

tingen in het huidige onderzoek gebaseerd op de gemiddelde werkdaggegevens.  

 

                                                      
6
 De aftrek van 2 dB ex artikel 3.5 van het RMG2012 is hierbij niet verwerkt. 
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2.3. Aftrek in verband met stiller worden verkeer 

Bij de beoordeling van de geluidsbelastingen op grond van de Wet geluidhinder is het op grond 

van het huidige artikel 110g (voor 2006 artikel 103) verplicht een aftrek toe te passen in verband 

met het stiller worden van het verkeer.  

 

De verwachting is dat auto’s en vrachtauto’s in de toekomst stiller worden. Enerzijds komt dit 

door aanscherping van Europese geluideisen aan voertuigen en aan banden. Anderzijds groeit 

het aandeel hybride en elektrisch aangedreven auto’s. Deze auto’s zijn met name in het stad-

verkeer extra stil door het ontbreken van geluidafstraling door de motor en het uitlaatsysteem. 

Bij hogere snelheden wordt het bandengeluid dominant en is het effect van de hybride en elek-

trisch aangedreven auto’s geringer. 

 

De aftrek wordt toegepast, omdat het wenselijk is te voorkomen dat nu moet worden geïnves-

teerd in kostbare geluidreducerende maatregelen aan de infrastructuur of aan woningen die 

later niet meer nodig zijn. 

 

De huidige aftrek wijkt af van de aftrek, zoals deze in respectievelijk 2001 van toepassing was. 

De aftrek, die in de verschillende situaties van toepassing is of is geweest sinds de inwerking-

treding van de Wet geluidhinder op 1 januari 1982, is samengevat in tabel 1. 

 
Tabel 1 Aftrek in verband met stiller worden verkeer met ingang van 

Aftrek in verband met stiller worden verkeer 

(huidig wettelijk regime) 
2014 2012 2007 2002 1990 1981 

wegen met een representatieve snelheid voor 

lichte motorvoertuigen ≥ 70 km/uur en geluids-

belasting zonder toepassing van artikel 110g 

van de Wet geluidhinder 56 dB 

3 2 2 2 3 5 

wegen met een representatieve snelheid voor 

lichte motorvoertuigen ≥ 70 km/uur en geluids-

belasting zonder toepassing van artikel 110g 

van de Wet geluidhinder 57 dB 

4 2 2 2 3 5 

wegen met een representatieve snelheid voor 

lichte motorvoertuigen ≥ 70 km/uur en overige 

geluidsbelasting 

2 2 2 2 3 5 

overige wegen 5 5 5 5 5 5 

bij toepassing van artikel 3.2 en 3.3 van het 

Bouwbesluit 2012 en de artikelen 111b, 2e en 

3e lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder 

(bepaling binnenwaarde) 

0 0 0 0 0 0 

 

Toelichting wijziging aftrek in de loop der jaren 

De aanpassing van de aftrek in 1990 heeft te maken met de grootschalige toepassing van het 

geluidreducerende ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) op rijkswegen. De aanpassing van de aftrek 

in 2002 heeft te maken met de op dat moment geconstateerde verlaging van de emissie voor 

rijkswegen. Voor gemeentelijke en provinciale wegen is in 2002 geen significante afname van 

de geluidsemissie geconstateerd ten opzichte van de situatie 1981. 
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Met betrekking tot de Rotterdamseweg kan worden vastgesteld, dat de aftrek in de periode 

1981-2002 is verlaagd van 5 naar 2 dB, maar dat hier in de praktijk geen of een beperkte afna-

me is opgetreden van de geluidsemissie. Feitelijk is hier dus sprake geweest van een aan-

scherping van de normen met ca. 3 dB. 

 

Op 28 mei 2014 is een tijdelijke wijziging (tot 1 juli 2018) van de aftrek ex artikel 3.4 Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012 doorgevoerd. Deze wijziging heeft betrekking op het voorkomen 

van tijdelijke belemmeringen voor woningbouwplannen in de periode tot 1 juli 2018 (het voor-

ziene tijdstip voor inwerkingtreding van Swung-2). De relatie met een verwachting dat het ver-

keer ook daadwerkelijk stiller zal gaan worden is daarmee geheel losgelaten.  

N.B. In het kader van Swung-2 zal een versoepeling van de maximale ontheffingswaarde voor 

woningbouw langs rijkswegen worden doorgevoerd met maximaal 5 dB. 

  

Zoals in paragraaf 2.2.1. is toegelicht is er met de inwerking van het RMG2012 een tweede 

aftrek (artikel 3.5 RMG2012) geïntroduceerd die grotendeels hetzelfde regelt als de aftrek in 

verband met het stiller worden van het verkeer (artikel 3.4 RMG2012). De stapeling van aftrek-

ken heeft voornamelijk tot doel om nieuwe ontwikkelingen binnen het huidige normstelsel van 

de Wet geluidhinder mogelijk te maken.  

 

Voor rijkswegen, waarvoor de regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer, is een aftrek in 

verband met het stiller worden van het verkeer (artikel 3.4 RMG2012) niet meer van toepassing. 

Een vergelijkbare aftrek met artikel 3.5 RMG2012 is wel van toepassing. Feitelijk kan dus wor-

den vastgesteld dat op termijn (5 tot 10 jaar) alleen deze reducties haalbaar worden geacht. 

 

 

2.4. Gehanteerde beoordelingssystematiek 

Bij de aanleg van de geluidswal in 1990 heeft men beoogd een geluidsbelasting (dosismaat 

Letmaal) van 50 dB(A)
7
, ten gevolge van het verkeer op de Rotterdamseweg, in de woonwijk Het 

Zand te waarborgen. Dit kwam destijds over een met een werkelijk berekend/optredend  ge-

luidsniveau van 55
8
 dB(A). 

 

Omdat er formeel geen norm is voor de geluidsbelasting in de wijk is in 2001 gekozen voor een 

maximale geluidsbelasting (dosismaat Letmaal) van 50 dB(A)
9
. Dit kwam in 2001 eveneens over 

een met een werkelijk berekend geluidsniveau van 53 dB(A) in de wijk. 

 

Gelet op de in 2001 gehanteerde uitgangspunten is het legitiem om voor de beoordeling van de 

optredende geluidsbelastingen in de wijk Het Zand aan te sluiten op een werkelijk berekend 

geluidsniveau van 53 dB(A) (= toetswaarde) uitgedrukt in de dosismaat Letmaal en gebaseerd op 

de gemiddelde verkeersgegevens voor de werkdag.  

 

  

                                                      
7 

 Geluidsbelasting na aftrek van 5 dB(A) in verband met het stiller worden van het verkeer 
8
  Geluidsbelasting zonder de toepassing van de aftrek in verband met het stiller worden van het verkeer 

9
  Geluidsbelasting na aftrek van 3 dB(A) in verband met het stiller worden van het verkeer 
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Een keuze voor de ongecorrigeerde geluidsbelastingen (dus zonder de toepassing van de af-

trek ex artikel 3.4 RMG2012 in verband met het stiller worden van het verkeer) sluit het beste 

aan bij de beleving van bewoners. Zij ervaren immers het werkelijk optredende geluidsniveau 

en niet het gecorrigeerde geluidsniveau, dat van belang is bij de toetsing aan de grenswaarden 

uit de Wet geluidhinder. Daarnaast wordt (sinds 2012) bij de berekening van de geluidsbelas-

ting van rijkswegen, op grond van de Wet milieubeheer, de aftrek voor het stiller worden van het 

verkeer niet meer meegenomen. Bij de berekening van geluidsbelasting van rijkswegen wordt 

wel de ‘stille banden’ aftrek meegenomen (zie paragraaf 2.2.1 ‘Geluidproductie (emissie) perso-

nen- en vrachtverkeer’). 

 

Voor de ‘stille banden’ aftrek van 2 dB geldt dat hierbij vooruit wordt gelopen op het daadwerke-

lijk effect. In 2012 was de inschatting dat dit effect over 5 tot 10 jaar (2017 tot 2022) merkbaar 

zou worden. Inmiddels zal slechts een (beperkt) deel van de aftrek daadwerkelijk zijn gereali-

seerd. Dit betekent dat de feitelijke geluidsbelasting hoger ligt dan nu wordt berekend. De aftrek 

wordt namelijk automatisch verwerkt in de berekende geluidsbelastingen.  

 

De verwachting is dat over 10 jaar (2025) de reductie van 2 dB, ten opzichte van de geluids-

emissie gebaseerd op metingen in 2009 en 2010, wel zal zijn gerealiseerd.  

Bij de bepaling van de huidige (2015) geluidsbelastingen zijn de berekende waarden met 2 dB 

opgehoogd om de feitelijk optredende geluidsbelasting vast te stellen. 

Bij de bepaling van de toekomstige geluidsbelasting (2025), die van belang is voor het treffen 

van aanvullende maatregelen, is wel rekening gehouden met de ‘stille banden’ aftrek. Dit om 

onnodige investeringen te voorkomen. 
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3. Uitgangspunten 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten beschreven, die zijn gehanteerd bij het uitvoeren 

van het akoestisch onderzoek. 

 

3.1. Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens voor het jaar 2015 zijn gebaseerd op door het Waterschap Hollandse 

Delta uitgevoerde verkeerstellingen in de periode 1 tot en met 9 september 2015 op de weg-

vakken tussen: 

- Industrieweg en Vlietlaan (telpunt Y035150); 

- Vlietlaan en N915-zuid (telpunt Y0135160); 

- N915-Zuid en N915-Noord (telpunt Y035170). 

 

De verkeerstellingen zijn uitgevoerd per richting, waarbij onderscheid is gemaakt in de catego-

rieën ‘Licht’, ‘Middelzwaar’ en ‘Zwaar’ verkeer en de tijdsperiodes ’07.00-19.00 uur’, ’19.00-

23.00 uur’ en ’23.00-07.00’ uur. De resultaten van de verkeerstellingen per richting per dag zijn 

opgenomen in bijlage 1. 

 

De verkeersintensiteit in 2025 is bepaald door de intensiteiten 2015 te verhogen met een ver-

wachte verkeersgroei van:  

- 0,31% per jaar voor het wegvak tussen de Industrieweg en Vlietlaan; 

- 0,44% per jaar voor het wegvak tussen Vlietlaan en de N915-Zuid; 

- 0,68% per jaar voor het wegvak tussen de N915-Zuid en N915-Noord 

 

De groeipercentages zijn gebaseerd op de gemiddelde verkeersgroei in de periode 2015-2026, 

zoals deze voor de Rotterdamseweg volgt uit de regionale verkeersmodellen van de Stadsregio 

Rotterdam.  

 

De beschikbare verkeerstellingen (gemiddelde werkdag) laten de volgende ontwikkeling van het 

verkeer zien op het wegvak van de Rotterdamseweg tussen de Vlietlaan en de N915-Zuid: 

- 1994: 14.500 motorvoertuigen per etmaal; 

- 2008: 18.000 motorvoertuigen per etmaal; 

- 2015: 18.800 motorvoertuigen per etmaal. 

 

De werkelijke verkeersgroei in de periode 1994-2015 en 2008-2015 bedroeg respectievelijk 

gemiddeld ca. 1,2% en 0,6% per jaar.  

 

Uit de verkeerstellingen volgt een totale werkdagintensiteit 2015 (beide richtingen samen) van: 

- 12.644 motorvoertuigen voor het wegvak tussen de Industrieweg en Vlietlaan; 

- 18.811 motorvoertuigen voor het wegvak tussen de Vlietlaan en N915-Zuid; 

- 9.074 motorvoertuigen voor het wegvak tussen de N915-Zuid en N915-Noord. 

 

De verwachte totale werkdagintensiteit (beide richtingen samen) in 2025 bedraagt:  

- 13.040 motorvoertuigen voor het wegvak tussen de Industrieweg en Vlietlaan; 

- 19.401 motorvoertuigen voor het wegvak tussen de Vlietlaan en N915-Zuid; 

- 9.710 motorvoertuigen voor het wegvak tussen de N915-Zuid en N915-Noord. 
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In tabel 5.1 (wegvak Industrieweg - Vlietlaan), 5.2 (wegvak Vlietlaan - N915-Zuid) en 5.3 (weg-

vak N915-Zuid - N915-Noord) is een overzicht opgenomen van de verkeersverdeling en -

samenstelling voor de gemiddelde werkdag (beide richtingen samen), zoals volgt uit de ver-

keerstellingen in 2015. Deze gegevens zijn eveneens representatief voor het jaar 2025.  
 

Tabel 5.1: Verkeersverdeling en -samenstelling voor de gemiddelde werkdag  Rotterdamsweg (Industrieweg-Vlietlaan) 

Weekdag uur LV MV ZV 

7:00 - 19:00 6,82% 75,03% 18,10% 6,87% 

19:00 - 23:00 2,66% 88,48% 7,88% 3,64% 

23:00 - 7:00 0,94% 67,26% 22,07% 10,67% 

Etmaal   75,89% 17,31% 6,80% 

 

Tabel 5.2: Verkeersverdeling en -samenstelling voor de gemiddelde werkdag  Rotterdamsweg (Vlietlaan - N915-Zuid) 

Weekdag uur LV MV ZV 

7:00 - 19:00 6,62% 80,29% 14,34% 5,37% 

19:00 - 23:00 3,07% 90,39% 6,84% 2,77% 

23:00 - 7:00 1,04% 75,59% 17,36% 7,05% 

Etmaal   81,14% 13,67% 5,19% 

 

Tabel 5.3: Verkeersverdeling en -samenstelling voor de gemiddelde werkdag  Rotterdamsweg (N915-Zuid - N915-

Noord) 

Weekdag uur LV MV ZV 

7:00 - 19:00 6,67% 77,99% 16,41% 5,60% 

19:00 - 23:00 3,03% 89,63% 7,73% 2,64% 

23:00 - 7:00 0,97% 72,66% 19,12% 8,22% 

Etmaal   78,99% 15,57% 5,44% 

 

Voor de berekening van de geluidsbelasting zijn de gegevens aangevuld met de ter plaatse 

geldende maximumsnelheid (80 km/uur) en aanwezige verharding (SMA-NL11).  

Een overzicht van de in het onderzoek gebruikte verkeersgegevens voor 2015 en 2025 is op-

genomen in bijlage 2.  

 

 

3.2. Hoogtemeting geluidswal en -schermen 

Door de gemeente Ridderkerk is op 7 t/m14 april en op 18 april 2016 de actuele hoogte van de 

geluidswal alsmede de hoogte van de geluidsschermen op de wal ingemeten. Daarnaast is de 

hoogte van het maaiveld gemeten aan de voet van de geluidswal (zijde Het Zand) en langs de 

Rotterdamseweg.  
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Uit de metingen blijkt dat geluidswal en de daarop aanwezige geluidsschermen zijn verzakt ten 

opzichte van de aanlegsituatie in 2001/2002. De vastgestelde verzakking van het noordelijke 

scherm (bovenzijde geluidsschermen op de wal ter hoogte van de woningen aan Clara Wich-

mannstraat) is ca. 0,1 meter. Het gedeelte van de geluidswal zonder scherm en het gedeelte 

van de geluidswal waarop het zuidelijk gelegen scherm bevind ( ten hoogte Van der Waals-

straat) zijn ca. 0,3 meter verzakt.  

De gemiddelde verzakking per jaar van de geluidswal in de periode 2001-2015 is beperkter van 

omvang (verzakking 0,1 tot 0,3 meter) dan de verzakking die is opgetreden in de periode 1990-

2001 (verzakking ca. 0,1 tot 1,4 meter). De verwachting is dat door zettingen van de wal ook in 

de toekomst een verdere verzakking van de wal en schermen op de wal zal optreden. Deze 

verzakking zal niet meer bedragen dan de verzakking in de periode 2001-2016. 

 

3.3. Rekenmethode 

De geluidsbelastingen zijn berekend met een computersimulatiemodel gebaseerd op de Stan-

daardrekenmethode 2 als bedoeld in artikel 3.2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 

(RMG2012). In het computersimulatiemodel zijn de geografische en akoestische gegevens van 

objecten, bronnen en beoordelingspunten ingevoerd. 

 

In het onderzoek is voor de berekeningen gebruik gemaakt van het door DGMR Raadgevende 

Ingenieurs B.V. ontwikkelde overdrachtsmodel Geomilieu V3.11 module RMW-2012. 

 

 

3.4. Computersimulatiemodel 

Ten behoeve van de berekening van de geluidsbelasting bij de woningen in de wijk Het Zand is 

een computersimulatiemodel opgesteld. Het rekenmodel is gebaseerd op de GBKN van de ge-

meente Ridderkerk. De in het model opgenomen hoogte (maaiveld en bebouwing) is gebaseerd 

op informatie uit het actueel hoogtebestand Nederland (AHN2).  

 

De geluidswal en de geluidsschermen zijn op basis van de hoogtemeting van de gemeente 

Ridderkerk opgenomen in het computersimulatiemodel voor de huidige situatie (2015). Voor de 

toekomstige situatie (2025) is rekening gehouden met een extra verzakking van de geluidswal 

(inclusief schermen) met 0,1 meter ten hoogte van het noordelijk gelegen geluidsscherm en 0,3 

meter ten hoogte van de geluidswal zonder geluidsscherm en de geluidswal met daarop de 

zuidelijke geluidsscherm.  

 

Een 2D-weergave van het computersimulatiemodel is opgenomen in bijlage 3. De in het compu-

tersimulatiemodel opgenomen gegevens zijn opgenomen en weergegeven in bijlage 2. In figuur 

1 is een 3D-weergave opgenomen van het computersimulatiemodel.  

 

De ligging van de toets- c.q. beoordelingspunten is opgenomen in bijlage 4. In het onderzoek is 

in overeenstemming met het in 2001 uitgevoerde akoestisch onderzoek een beoordelingshoog-

te aangehouden van 4,5 meter. Tevens is er in dit onderzoek een extra beoordelingshoogte 

ingevoerd op 1,5 meter.  
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Figuur 1: 3D-weergave computersimulatiemodel  

 

3.5. Uitgangspunten maatregelen 

Bij het uitwerken van de mogelijke bronmaatregelen (geluidsarm wegdek) en geluidschermen is 

rekening gehouden met onderstaande uitgangspunten. 

 

Bronmaatregelen 

Ten aanzien van het toepassen van een geluidsreducerende verharding, zoals een dunne dek-

laag, is van belang dat deze, in verband met een hoge slijtage, niet kan worden toegepast op 

plaatsen waar sprake is van optrekkend, afremmend en wringend verkeer. Het asfalt zou dan elke 

2 tot 3 jaar vervangen moeten worden, hetgeen vanuit vervoerskundig en financieel oogpunt op 

overwegende bezwaren stuit. Het gaat hierbij om wegvakken aansluitend op kruisingen, opstel-

stroken bij kruispunten en scherpe bochten. 

 

In samenwerking tussen verschillende provincies is het verhardingstype SMA-NL8G+ ontwik-

keld. SMA-NL8G+ is een voor geluid geoptimaliseerde SMA-NL8 door het percentage holle 

ruimte te vergroten ten opzichte van het standaardmengsel. De ontwerp holle ruimte voor SMA-

NL8G+ bedraagt 8%. Voor het standaardmengsel 4 à 5%. SMA-NL8G+ is in tegenstelling tot 

dunne deklagen wel geschikt om te worden toegepast op kruisingen. 
 

Geluidsschermen 

Het verhogen van de geluidsschermen op de geluidswal is om constructieve redenen slechts in 

beperkte mate mogelijk. Het geheel vervangen van de schermen leidt tot een kapitaalsvernieti-

ging. Het is mogelijk om op de geluidswal, in de opening tussen het noordelijke en zuidelijke 

scherm voor de woningen in de wijk Het Zand, een extra geluidsscherm te plaatsen.  
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4. Resultaten en conclusies 

In dit hoofdstuk worden de geluidsbelastingen die de woningen in de wijk Het Zand ondervinden 

door het verkeer op de Rotterdamseweg en de mogelijke maatregelen om de geluidsbelasting te 

verlagen tot de toetswaarde van 53 dB(A) beschreven.  

 

4.1. Geluidsbelasting 2015 

Uit het onderzoek volgt dat de geluidsbelasting (dosismaat Letmaal) bij de woningen in de wijk Het 

Zand varieert van ca. 47 tot 59 dB(A). In deze waarden is, zoals beschreven in paragraaf 2.4 ‘Ge-

hanteerde beoordelingssystematiek’, de aftrek van 2 dB voor ‘stille banden’ niet verwerkt.   

 

Dit betekent dat de toetswaarde van 53 dB(A) met maximaal 6 dB(A) wordt overschreden. De 

toetswaarde wordt alleen overschreden op de 1
e
-verdieping. De overschrijding doet zich voor bij 

vrijwel alle woningen in de wijk Het Zand, die gelegen zijn direct achter de geluidswal. De over-

schrijding is toe te schrijven aan de volgende factoren: 

- Een ca. 2 dB(A) lagere afscherming als gevolg van de aangepaste beoordelingsregels voor 

een geluidsscherm op een geluidswal; 

- Een <1 dB(A) lagere afscherming door het verzakken van de geluidswal en de geluids-

schermen op de wal; 

- Een 2 tot 5 dB(A) lagere afscherming doordat de effectieve hoogte van de geluidswal en 

geluidsschermen in werkelijkheid lager is dan de hoogte die is aangehouden in het akoes-

tisch onderzoek uitgevoerd in 2001. In het huidige onderzoek is voor de hoogte van het 

maaiveld ter plaatse van de woningen en de Rotterdamseweg uitgegaan van de werkelijke 

hoogtes, zoals opgenomen in het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2). In het in 2001 

uitgevoerde akoestisch onderzoek is (waarschijnlijk) uitgegaan van de maaiveldhoogtes, 

zoals destijds gemeten, aan de voet van de wal. Feitelijk ligt de Rotterdamseweg ca. 0,8 

meter hoger dan de voet van de wal aan de wegzijde. De woningen in de wijk het Zand lig-

gen ca. 1,0 meter hoger dan de voet van de wal aan de woningzijde. In figuur 2 en 3 is een 

doorsnede opgenomen van de verschillende situaties.  

 

Tegenover de lager afschermende werking staat per saldo een ca. 1 dB(A) lagere geluidsemissie 

van het verkeer op de Rotterdamseweg door het stiller worden van het vrachtverkeer.  

 

 
Figuur 2  Werkelijk hoogteverloop              Figuur 3 Hoogteverloop onderzoek 2001  
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De berekende geluidsbelastingen op de in het onderzoek betrokken beoordelingspunten zijn op-

genomen in bijlage 7. 

 

In verband met de geconstateerde overschrijding is een onderzoek verricht naar de maatregelen 

die in aanmerking komen om de overschrijding ten opzichte van de toetswaarde van 53 dB(A) 

weg te nemen. De maatregelen worden afgestemd op de verwachte geluidsbelasting in 2025. 

 

4.2. Geluidsbelasting 2025 

4.2.1. Zonder aanvullende geluidsreducerende of -beperkende maatregelen 

 

Uit het onderzoek volgt dat de geluidsbelasting (dosismaat Letmaal) bij de woningen in 2025 zal 

variëren van ca. 46 tot 58 dB(A). In deze waarden is, zoals beschreven in paragraaf 2.4 ‘Gehan-

teerde beoordelingssystematiek’, de aftrek van 2 dB(A) voor ‘stille banden’ wel verwerkt.  

 

De toename van de geluidsbelasting, door de groei van het verkeer en een verdere verzakking 

van de geluidswal (inclusief de hierop aanwezige geluidsschermen) met respectievelijk 0,1 en 0,3 

meter, zal in zijn geheel worden gecompenseerd door de effecten van invoering van stillere ban-

den en strengere geluideisen aan wegvoertuigen. Per saldo is er echter in 2025 nog steeds 

sprake van een overschrijding van de toetswaarde van 53 dB(A) met maximaal 5 dB(A). 

 

De berekende geluidsbelastingen op de in het onderzoek betrokken beoordelingspunten zijn op-

genomen in bijlage 7. 

 

Onderzocht is welke maatregelen in aanmerking komen om de overschrijding weg te nemen. De 

onderzochte maatregelen bestaan uit: 

- de vervanging van het bestaande wegdek op de Rotterdamseweg, tussen de kruisingen 

met de Vlietlaan en de Industrieweg, door het geluidsreducerende SMA-NL8G+; 

- een verhoging en uitbreiding van de geluidsschermen op de geluidswal; 

- een combinatie van beide maatregelen. 

  

4.2.2. Met een geluidsreducerend wegdek bestaande uit SMA-NL8G+ 

 

Het huidige wegdek van de Rotterdamseweg bestaat ter hoogte van de woningen in de wijk Het 

Zand uit SMA-NL11. In het onderzoek is onderzocht wat het effect is van een vervanging van de 

verharding, tussen de kruisingen met de Vlietlaan en industrieweg (lengte ca. 1.125 m/oppervlakte 

ca. 12.459 m
2
), door het geluidsreducerende SMA-NL8G+. In figuur 4 alsmede in bijlage 5 is een 

weergave opgenomen waarop het wegvak met de onderzochte geluidarme verhardingen is aan-

gegeven.  

 

De berekende geluidsbelastingen met een verharding van SMA-NL8G+ zijn opgenomen in bijlage 

8. Uit de in bijlage 8 opgenomen resultaten volgt dat de geluidsbelasting in 2025 met toepassing 

van SMA-NL8G+ bij de woningen in de wijk Het Zand afgerond maximaal 56 dB(A) bedraagt. De 

maximale geluidsreductie bedraagt ca. 3 dB(A). Bij meer dan de helft van de beoordelingspunten 

vindt een overschrijding plaats van de toetswaarde van 53 dB(A). 
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Figuur 4: Weergave wegvak met SMA-NL8G+ 

 

Indien de vervanging van het wegdek plaatsvindt in combinatie met groot onderhoud kunnen de 

totale extra investeringskosten beperkt blijven.  

4.2.3. Met aangepaste geluidsschermen op de geluidswal 

 

In het onderzoek is nagegaan in welke mate de geluidsschermen op de geluidswal dienen te 

worden opgehoogd en/of verlengd om de geluidsbelasting te verlagen tot maximaal 53 dB(A).  

 

In de huidige situatie zijn er op het zuidelijke en noordelijk deel van de geluidswal geluids-

schermen aanwezig. Tussen beide schermdelen is een opening aanwezig van ca. 490 meter. 

Om de geluidsbelasting bij de woningen ter hoogte van de opening te kunnen verlagen tot de 

toetswaarde van 53 dB(A) is het noodzakelijk om in de opening tussen de bestaande geluids-

schermen extra (nieuwe) geluidsschermen te plaatsen. Daarnaast dient aan de noordzijde het 

bestaande geluidsscherm te worden verlengd en dient het bestaande geluidsscherm groten-

deels te worden verhoogd. Ook het bestaande geluidsscherm aan de zuidzijde die in zijn geheel 

te worden verhoogd.Bij de realisatie van de geluidsschermen is het noodzakelijk uit te gaan van 

grotere hoogte van ca. 0.1 en 0,3 meter in verband met de verwachte toekomstige zettingen. 

In figuur 3 en in bijlage 6.1 is een weergave opgenomen van de geluidsschermen die noodzakelijk 

zijn om de geluidsbelasting in 2025 in de wijk te verlagen tot de toetswaarde van 53 dB(A).  

 

De berekende geluidsbelastingen met de aangepaste geluidsschermen is opgenomen in bijlage 7. 

Uit de in bijlage 7 opgenomen resultaten volgt dat de geluidsbelasting in 2025 met verho-

ging/verlenging van de geluidsschermen bij de woningen in de wijk Het Zand maximaal 53 dB(A) 

bedraagt. De maximale geluidsreductie bedraagt bij deze variant ca. 7 dB(A). 
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Figuur 5: Weergave aangepaste geluidsschermen in 2025 (geel = nieuw geluidscherm l= 60 m/h= +4,25 m t.o.v. NAP, 

groen= te handhaven deel bestaand geluidscherm l= 70 m/h= +4,25 m t.o.v. NAP, oranje= verhogen bestaand geluids-

scherm l=160 m/h= +5,25 m t.o.v. NAP, rood= verhogen bestaand geluidsscherm l=20 m/h= +5,00 m t.o.v. NAP, paars= 

nieuw geluidscherm l= 110 m/h= + 5,25 m t.o.v. NAP, roze= nieuw geluidscherm l= 230 m/h= + 4,75 m t.o.v. NAP, donker 

paars= nieuw geluidscherm l= 150 m/h= + 4,50 m t.o.v. NAP en donker blauw= verhogen bestaand geluidsscherm l=175 

m/h= +4,50 m t.o.v. NAP) 

 

De kosten van het verhogen van de schermen als het mede het plaatsen van een nieuw scherm-

deel zullen aanzienlijk zijn. De hoogte van de kosten zijn mede afhankelijk van de constructieve 

mogelijkheden om de bestaande schermen op de wallen te verhogen. 

4.2.4. Met geluidsreducerend wegdek bestaande uit SMA-NL8G+ en aangepaste ge-

luidsschermen op de geluidswal 

 

In het onderzoek is ten slotte nagegaan wat het effect is indien de aanleg van het geluidsredu-

cerende wegdek bestaande uit SMA-NL8G+ wordt gecombineerd met een verhoging en verlen-

ging van de geluidsschermen op de geluidswal ter hoogte van de woningen in de wijk Het Zand. 

 

Ook in deze variant is het noodzakelijk om in de opening tussen de bestaande schermdelen 

een nieuwe geluidsschermen te plaatsen. Daarnaast dient het bestaande geluidsscherm aan de 

zuidzijde te worden verhoogd. Bij de realisatie van de geluidsschermen is het noodzakelijk uit te 

gaan van grotere hoogte van ca. 0.1 en 0,3 meter in verband met de verwachte toekomstige 

zetting. In figuur 6 en bijlage 6.2 is een weergave opgenomen van de te handhaven en te wijzigen 

geluidsschermen in 2025. 
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Figuur 6: Weergave aangepaste geluidsschermen in 2025 (geel = nieuw geluidscherm l= 60 m/h= +4,25 m t.o.v. NAP, 

groen= te handhaven deel bestaand geluidscherm l= 70 m/h= +4,25 m t.o.v. NAP, oranje= verhogen bestaand geluids-

scherm l=160 m/h= +5,25 m t.o.v. NAP, rood= verhogen bestaand geluidsscherm l=20 m/h= +5,00 m t.o.v. NAP, paars= 

nieuw geluidscherm l= 110 m/h= + 5,25 m t.o.v. NAP, roze= nieuw geluidscherm l= 230 m/h= + 4,75 m t.o.v. NAP, donker 

paars= nieuw geluidscherm l= 150 m/h= + 4,50 m t.o.v. NAP en donker blauw= verhogen bestaand geluidsscherm l=175 

m/h= +4,50 m t.o.v. NAP) 

 

De berekende geluidsbelastingen met een verharding van SMA-NL8G+ en de aangepaste ge-

luidsschermen is opgenomen in bijlage 7. Uit de in bijlage 7 opgenomen resultaten volgt dat de 

geluidsbelasting in 2025 met toepassing van SMA-NL8G+ en een verhoging/verlenging van de 

geluidsschermen op de geluidswal bij de woningen in de wijk Het Zand afgerond maximaal 53 

dB(A) bedraagt. De maximale geluidsreductie bedraagt ca. 8 dB(A). 
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Bijlage 1  Uitwerking verkeerstellingen 2015
Kanaal 1 Kanaal 2 Totaal

Telpunt : Y035150

Straatnaam : Rotterdamse weg BeginJaar : 2011

Locatie : Rotterdamseweg periode van : 1 sep 2015

Wijk : Geen T/m : 8 sep 2015

Telpunt Y035150 Y035150 Y035150

Max. snelheid 80 80 80

Telnaam 20154-09 20154-09 20154-09

Apparaat M660 M660 M660

IntSpec SPD*LEN SPD*LEN SPD*LEN

Start 2-09-15 [00:00] 2-09-15 [00:00] 2-09-15 [00:00]

Eind 8-09-15 [23:00] 8-09-15 [23:00] 8-09-15 [23:00]

KanaalInfo Industrieweg richting Vlietlaan Vlietlaan richting Industrieweg

Kanaal 1 2 Totaal

Gemiddeld aantal voertuigen

Zondag 2165 2311 4476

Maandag 5886 6116 12002

Dinsdag 6155 6434 12589

Woensdag 6237 6713 12950

Donderdag 6172 6576 12748

Vrijdag 6309 6621 12930

Zaterdag 3956 4005 7961

Gemiddelden

Etmaal (weekdag) 5269 5539 10808

Werkdag 6152 6492 12644

Weekenddag 3060 3158 6218

07-19 uur (werkdag) 5049 5302 10351

19-23 uur (werkdag) 693 653 1346

23-07 uur (werkdag) 410 537 947

Voertuigcategorie ri Vlietlaan ri Industrieweg Totaal

Werkdagen gemiddelden Werkdagen gemiddelden

Licht 4900 4694 9594 Licht 79,65% 72,29% 75,88%

Middel 859 1331 2189 Middel 13,96% 20,50% 17,31%

Zwaar 393 468 860 Zwaar 6,39% 7,21% 6,80%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 6152 6493 12643 Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

07-19 uur (werkdagen) gemiddeld 07-19 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 3982 3784 7766 Licht 78,88% 71,37% 75,03%

Middel 749 1124 1874 Middel 14,84% 21,20% 18,10%

Zwaar 317 394 711 Zwaar 6,28% 7,43% 6,87%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 5048 5302 10351 Uur 6,84% 6,80% 6,82%

19-23 uur (werkdagen) gemiddeld 19-23 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 648 543 1191 Licht 93,51% 83,15% 88,48%

Middel 31 75 106 Middel 4,47% 11,49% 7,88%

Zwaar 14 35 49 Zwaar 2,02% 5,36% 3,64%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 693 653 1346 Uur 2,82% 2,51% 2,66%

23-07 uur (werkdagen) gemiddeld 23-07 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 270 367 637 Licht 65,85% 68,34% 67,27%

Middel 78 132 209 Middel 19,02% 24,58% 22,07%

Zwaar 62 38 101 Zwaar 15,12% 7,08% 10,67%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 410 537 947 Uur 0,83% 1,03% 0,94%

Prognose 2025 6345 6697 13040

groei 2015 - 2025 per jaar 0,31%



Bijlage 1  Uitwerking verkeerstellingen 2015
Kanaal 1 Kanaal 2 Totaal

Telpunt : Y035160

Straatnaam : Rotterdamse weg BeginJaar : 2011

Locatie : Rotterdamseweg periode van : 1 sep 2015

Wijk : Geen T/m : 8 sep 2015

Telpunt Y035160 Y035160 Y035160

Max. snelheid 80 80 80

Telnaam 2015-09 2015-09 2015-09

Apparaat M660 M660 M660

IntSpec SPD*LEN SPD*LEN SPD*LEN

Start 2-09-15 [00:00] 2-09-15 [00:00] 2-09-15 [00:00]

Eind 8-09-15 [23:00] 8-09-15 [23:00] 8-09-15 [23:00]

KanaalInfo richting A15/N915 richting Vlietlaan

Kanaal 1 2 Totaal

Gemiddeld aantal voertuigen

Zondag 4296 4238 8534

Maandag 9057 8719 17776

Dinsdag 9539 9268 18807

Woensdag 9725 9579 19304

Donderdag 9574 9249 18823

Vrijdag 9983 9361 19344

Zaterdag 7310 6669 13979

Gemiddelden

Etmaal (weekdag) 8498 8155 16652

Werkdag 9576 9235 18811

Weekenddag 5803 5454 11256

07-19 uur (werkdag) 7585 7356 14941

19-23 uur (werkdag) 1143 1167 2309

23-07 uur (werkdag) 848 712 1560

Voertuigcategorie

Werkdagen gemiddelden Werkdagen gemiddelden

Licht 7786 7478 15263 Licht 81,31% 80,97% 81,14%

Middel 1267 1305 2571 Middel 13,23% 14,13% 13,67%

Zwaar 523 453 976 Zwaar 5,46% 4,90% 5,19%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 9576 9236 18810 Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

07-19 uur (werkdagen) gemiddeld 07-19 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 6107 5889 11996 Licht 80,51% 80,06% 80,29%

Middel 1059 1084 2143 Middel 13,96% 14,74% 14,34%

Zwaar 419 383 802 Zwaar 5,52% 5,21% 5,37%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 7585 7356 14941 Totaal 6,60% 6,64% 6,62%

19-23 uur (werkdagen) gemiddeld 19-23 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 1038 1050 2088 Licht 90,89% 89,97% 90,39%

Middel 72 86 158 Middel 6,30% 7,37% 6,84%

Zwaar 32 31 64 Zwaar 2,80% 2,66% 2,77%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 1142 1167 2310 Totaal 2,98% 3,16% 3,07%

23-07 uur (werkdagen) gemiddeld 23-07 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 641 539 1180 Licht 75,59% 75,60% 75,59%

Middel 136 135 271 Middel 16,04% 18,93% 17,36%

Zwaar 71 39 110 Zwaar 8,37% 5,47% 7,05%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 848 713 1561 Totaal 1,11% 0,96% 1,04%

Prognose 2025 9877 9526 19401

groei 2015 - 2025 per jaar 0,310%



Bijlage 1  Uitwerking verkeerstellingen 2015
Kanaal 1 Kanaal 2 Totaal

Telpunt : Y035170

Straatnaam : Rotterdamse weg BeginJaar : 2011

Locatie : Rotterdamseweg periode van : 1 sep 2015

Wijk : Geen T/m : 8 sep 2015

Telpunt Y035170 Y035170 Y035160

Max. snelheid 80 80 80

Telnaam 2015-09 2015-09 2015-09

Apparaat M660 M660 M660

IntSpec SPD*LEN SPD*LEN SPD*LEN

Start 2-09-15 [00:00] 2-09-15 [00:00] 2-09-15 [00:00]

Eind 8-09-15 [23:00] 8-09-15 [23:00] 8-09-15 [23:00]

KanaalInfo richting N915-zuid richting N915-noord

Kanaal 1 2 Totaal

Gemiddeld aantal voertuigen

Zondag 2378 1890 4268

Maandag 5233 3396 8629

Dinsdag 5566 3433 8999

Woensdag 5762 3651 9413

Donderdag 5481 3617 9098

Vrijdag 5803 3426 9229

Zaterdag 3958 2351 6309

Gemiddelden

Etmaal (weekdag) 4883 3109 7992 88,08%

Werkdag 5569 3505 9074

Weekenddag 3168 2120 5288

07-19 uur (werkdag) 4472 2797 7268

19-23 uur (werkdag) 654 446 1100

23-07 uur (werkdag) 444 262 705

Voertuigcategorie

Werkdagen gemiddelden Werkdagen gemiddelden

Licht 4502 2666 7167 Licht 80,83% 76,06% 78,98%

Middel 802 611 1413 Middel 14,40% 17,43% 15,57%

Zwaar 266 228 494 Zwaar 4,78% 6,50% 5,44%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 5570 3505 9074 Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

07-19 uur (werkdagen) gemiddeld 07-19 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 3591 2077 5668 Licht 80,32% 74,26% 77,99%

Middel 676 517 1193 Middel 15,12% 18,48% 16,41%

Zwaar 204 203 407 Zwaar 4,56% 7,26% 5,60%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 4471 2797 7268 Totaal 6,69% 6,65% 6,67%

19-23 uur (werkdagen) gemiddeld 19-23 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 592 394 986 Licht 90,52% 88,34% 89,64%

Middel 43 42 85 Middel 6,57% 9,42% 7,73%

Zwaar 19 10 29 Zwaar 2,91% 2,24% 2,64%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 654 446 1100 Totaal 2,94% 3,18% 3,03%

23-07 uur (werkdagen) gemiddeld 23-07 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 318 195 513 Licht 71,78% 74,43% 72,66%

Middel 82 52 135 Middel 18,51% 19,85% 19,12%

Zwaar 43 15 58 Zwaar 9,71% 5,73% 8,22%

Tweewieler 0 0 0 Tweewieler 0,00% 0,00% 0,00%

Overig 0 0 0 Overig 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal 443 262 706 Totaal 0,99% 0,93% 0,97%

Prognose 2025 5961 3751 9710

groei 2015 - 2025 per jaar 0,68%



 

 

  

  

  

 



 

 

Bijlage 2 

Overzicht verkeersgegevens 2015 en 2025 
  



 

 

  

  

  

 



    

0
1

0
2

03

0
4

0
5

06

Akoestisch onderzoek

Geluidsbelasting ten gevolge van verkeer Rotterdamseweg

Woningen wijk Het Zand

Bijlage 2- Weergave ligging/nummering wegen

KuiperCompagnons

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Geluidswal en scherm Rotterdamseweg - Het Zand (2015/2025) - 2015 - werkdag] , Geomilieu V3.11
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Bijlage 2: Overzicht verkeersgegevens 2015 en 2025

Snelheid   Werkdag

Identificatie Wegvak Verharding [km/h] 2015 Uur-% LV-% MV-% ZV-% Uur-% LV-% MV-% ZV-% Uur-% LV-% MV-% ZV-%

01 Rotterdamseweg (A15 - N915) SMA-NL11 80 3505 6,65 74,26 18,48 7,26 3,18 88,34 9,42 2,24 0,93 74,43 19,85 5,73

02 Rotterdamseweg (N915 - Vlietlaan) SMA-NL11 80 9236 6,64 80,06 14,74 5,21 3,16 89,97 7,37 2,66 0,96 75,60 18,93 5,47

03 Rotterdamseweg (Vlietlaan - Industrieweg) SMA-NL11 80 6493 6,80 71,37 21,20 7,43 2,51 83,15 11,49 5,36 1,03 68,34 24,58 7,08

04 Rotterdamseweg (N915-Noord - N915-Zuid) SMA-NL11 80 5570 6,69 80,32 15,12 4,56 2,94 90,52 6,57 2,91 0,99 71,78 18,51 9,71

05 Rotterdamseweg (Vlietlaan - N915) SMA-NL11 80 9576 6,60 80,51 13,96 5,52 2,98 90,89 6,30 2,80 1,11 75,59 16,04 8,37

06 Rotterdamseweg (Vlietlaan - N915) SMA-NL11 80 6152 6,84 78,88 14,84 6,28 2,82 93,51 4,47 2,02 0,83 65,85 19,02 15,12

Snelheid   Werkdag

Identificatie Wegvak Verharding [km/h] 2025 Uur-% LV-% MV-% ZV-% Uur-% LV-% MV-% ZV-% Uur-% LV-% MV-% ZV-%

01 Rotterdamseweg (A15 - N915) SMA-NL11 80 3751 6,65 74,26 18,48 7,26 3,18 88,34 9,42 2,24 0,93 74,43 19,85 5,73

02 Rotterdamseweg (N915 - Vlietlaan) SMA-NL11 80 9526 6,64 80,06 14,74 5,21 3,16 89,97 7,37 2,66 0,96 75,60 18,93 5,47

03 Rotterdamseweg (Vlietlaan - Industrieweg) SMA-NL11 80 6697 6,80 71,37 21,20 7,43 2,51 83,15 11,49 5,36 1,03 68,34 24,58 7,08

04 Rotterdamseweg (N915-Noord - N915-Zuid) SMA-NL11 80 5961 6,69 80,32 15,12 4,56 2,94 90,52 6,57 2,91 0,99 71,78 18,51 9,71

05 Rotterdamseweg (Vlietlaan - N915) SMA-NL11 80 9877 6,60 80,51 13,96 5,52 2,98 90,89 6,30 2,80 1,11 75,59 16,04 8,37

06 Rotterdamseweg (Vlietlaan - N915) SMA-NL11 80 6345 6,84 78,88 14,84 6,28 2,82 93,51 4,47 2,02 0,83 65,85 19,02 15,12

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
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Bijlage 3 

Weergave computersimulatiemodel (excl. toets- c.q. beoordelingspunten) 
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Bijlage 3 - Weergave computersimulatiemodel
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Geluidswal en scherm Rotterdamseweg - Het Zand (2015/2025) - 2015 - werkdag] , Geomilieu V3.11

  

102000 103000

432000

431000

430000

  

  

Hulplijn

  

Hoogtelijn

  

Scherm

  

Kruising

  

Gebouw

  

Bodemgebied

  
Weg

  

  

0 m

  

500 m

schaal = 1 : 12500



 

 

  

  

  

 



 

 

Bijlage 4 

Ligging toets- c.q. beoordelingspunten 
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Bijlage 4.1 - Weergave ligging toets- cq beoordelingspunten

KuiperCompagnons

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Geluidswal en scherm Rotterdamseweg - Het Zand (2015/2025) - 2015 - werkdag] , Geomilieu V3.11
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Bijlage 4.2 - Weergave ligging toets- cq beoordelingspunten
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Geluidswal en scherm Rotterdamseweg - Het Zand (2015/2025) - 2015 - werkdag] , Geomilieu V3.11
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Bijlage 5 

Weergave wegvak met SMA-NL8G+ 



 

 

  

  

  

 



    

Akoestisch onderzoek

Geluidsbelasting ten gevolge van verkeer Rotterdamseweg

Woningen wijk Het Zand

Bijlage 5 - Weergave wegvak met SMA-NL8G+

KuiperCompagnons

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Geluidswal en scherm Rotterdamseweg - Het Zand (2015/2025) - 2025 - werkdag -  bronmaatregelen SMA-NL8G+] , Geomilieu V3.11
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Bijlage 6 

Weergave uitbreiding en verhoging geluidsschermen zonder/met wegdek SMA-NL8G+ 



 

 

  

  

  

 



    

Akoestisch onderzoek

Geluidsbelasting ten gevolge van verkeer Rotterdamseweg

Woningen wijk Het Zand

Bijlage 6.1 - Weergave verhoogde en verlengde geluidsschermen

- Geel: nieuw scherm l= 60 m/h=+4,25 m tov NAP

- Groen: bestaand scherm l= 70 m/h= +4,25 m tov NAP

- Oranje: bestaand scherm verhogen l= 160 m/h= +5,00 m tov NAP

- Rood: bestaand scherm verhogen l= 20 m/h= +5,25 m tov NAP

- Paars: nieuw scherm l= 110 m/h= +5,25 m tov NAP

- Roze: nieuw scherm l = 230 m /h= +4,75 m tov NAP

- Donker paars: nieuw scherm l= 150 m/h= +4,50 m tov NAP

- Donker blauw: bestaand scherm verhogen l= 175 m/h= +4,50 m tov NAP

KuiperCompagnons

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Geluidswal en scherm Rotterdamseweg - Het Zand (2015/2025) - 2025 - werkdag - verhoogde/verlengde geluidsschermen] , Geomilieu V3.11
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Akoestisch onderzoek

Geluidsbelasting ten gevolge van verkeer Rotterdamseweg

Woningen wijk Het Zand

Bijlage 6.2 - Weergave verhoogde en verlengde geluidsschermen

- Groen: bestaand scherm l= 250 m/h= +4,25 m tov NAP

- Geel: nieuw scherm l= 125 m/h= +4,25 m tov NAP

- Oranje: nieuw scherm l= 365 m/h= +4,00 m tov NAP

- Rood: bestaand scherm verhogen l= 175 m/h= +4,00 m tov NAP

KuiperCompagnons

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Geluidswal en scherm Rotterdamseweg - Het Zand (2015/2025) - 2025 - werkdag - SMA-NL8G+ verhoogde/verlengde geluidsschermen] , Geomilieu V3.11
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Bijlage 7 

Geluidsbelastingen zonder en met maatregelen 



 

 

  

  

  

 



Bijlage 7  Samenvatting geluidsbelasting (Letmaal) 2015 en 2025 t.g.v. Rotterdamseweg - zonder en met toepassing aftrek 2 dB ivm 'stille banden'

Effect Effect Effect

Naam Adres Hoogte

Letmaal 

zonder 

stille 

banden

Effect 

stille 

banden

Letmaal 

met stille 

banden

Letmaal 

zonder 

stille 

banden

Effect 

stille 

banden

Letmaal 

met stille 

banden

Letmaal 

zonder 

stille 

banden

Effect 

stille 

banden

Letmaal 

met stille 

banden

Letmaal 

zonder 

stille 

banden

Effect 

stille 

banden

Letmaal 

met stille 

banden

Letmaal 

zonder 

stille 

banden

Effect 

stille 

banden

Letmaal 

met stille 

banden SMA-NL8G+

aanpassing 

scherm

aanpassing 

scherm (incl. 

Salem) en 

SMA-NL8G+

[m] dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

001_A Clara Wichmannstraat 56 1,5 52,44 0,00 52,44 52,79 2,00 50,79 50,23 2,00 48,23 50,83 2,00 48,83 50,21 2,00 48,21 -2,56 -1,96 -2,58

001_B Clara Wichmannstraat 56 4,5 55,92 0,00 55,92 56,47 2,00 54,47 54,25 2,00 52,25 54,68 2,00 52,68 54,26 2,00 52,26 -2,22 -1,79 -2,21

002_A Clara Wichmannstraat 53 1,5 51,02 0,00 51,02 51,37 2,00 49,37 49,01 2,00 47,01 49,57 2,00 47,57 49,00 2,00 47,00 -2,36 -1,80 -2,37

002_B Clara Wichmannstraat 53 4,5 54,91 0,00 54,91 55,36 2,00 53,36 52,99 2,00 50,99 53,44 2,00 51,44 52,99 2,00 50,99 -2,37 -1,92 -2,37

003_A Clara Wichmannstraat 52 1,5 51,52 0,00 51,52 51,83 2,00 49,83 49,71 2,00 47,71 50,20 2,00 48,20 49,70 2,00 47,70 -2,12 -1,63 -2,13

003_B Clara Wichmannstraat 52 4,5 55,26 0,00 55,26 55,62 2,00 53,62 53,48 2,00 51,48 53,88 2,00 51,88 53,48 2,00 51,48 -2,14 -1,74 -2,14

004_A Clara Wichmannstraat 49 1,5 51,95 0,00 51,95 52,25 2,00 50,25 50,32 2,00 48,32 50,71 2,00 48,71 50,30 2,00 48,30 -1,93 -1,54 -1,95

004_B Clara Wichmannstraat 49 4,5 55,24 0,00 55,24 55,58 2,00 53,58 53,55 2,00 51,55 54,22 2,00 52,22 53,54 2,00 51,54 -2,03 -1,36 -2,04

005_A Clara Wichmannstraat 47 1,5 52,07 0,00 52,07 52,42 2,00 50,42 50,60 2,00 48,60 50,94 2,00 48,94 50,59 2,00 48,59 -1,82 -1,48 -1,83

005_B Clara Wichmannstraat 47 4,5 55,21 0,00 55,21 55,54 2,00 53,54 53,37 2,00 51,37 54,16 2,00 52,16 53,36 2,00 51,36 -2,17 -1,38 -2,18

006_A Christine Mohrmannstraat 16 1,5 49,18 0,00 49,18 49,47 2,00 47,47 47,04 2,00 45,04 48,40 2,00 46,40 47,03 2,00 45,03 -2,43 -1,07 -2,44

006_B Christine Mohrmannstraat 16 4,5 52,48 0,00 52,48 52,83 2,00 50,83 50,36 2,00 48,36 51,60 2,00 49,60 50,35 2,00 48,35 -2,47 -1,23 -2,48

007_A Aletta Jacobsstraat 45 1,5 49,41 0,00 49,41 49,71 2,00 47,71 47,92 2,00 45,92 48,65 2,00 46,65 47,91 2,00 45,91 -1,79 -1,06 -1,80

007_B Aletta Jacobsstraat 45 4,5 52,58 0,00 52,58 52,86 2,00 50,86 50,92 2,00 48,92 51,65 2,00 49,65 50,92 2,00 48,92 -1,94 -1,21 -1,94

008_A Aletta Jacobsstraat 44 1,5 48,60 0,00 48,60 48,83 2,00 46,83 47,20 2,00 45,20 47,88 2,00 45,88 47,20 2,00 45,20 -1,63 -0,95 -1,63

008_B Aletta Jacobsstraat 44 4,5 51,37 0,00 51,37 51,62 2,00 49,62 49,74 2,00 47,74 50,48 2,00 48,48 49,74 2,00 47,74 -1,88 -1,14 -1,88

009_A van der Waalsstraat 48 1,5 51,27 0,00 51,27 51,68 2,00 49,68 49,46 2,00 47,46 49,43 2,00 47,43 49,43 2,00 47,43 -2,22 -2,25 -2,25

009_B van der Waalsstraat 48 4,5 56,47 0,00 56,47 56,85 2,00 54,85 54,40 2,00 52,40 55,23 2,00 53,23 54,39 2,00 52,39 -2,45 -1,62 -2,46

010_A van der Waalsstraat 43 1,5 49,30 0,00 49,30 49,66 2,00 47,66 47,19 2,00 45,19 48,08 2,00 46,08 47,18 2,00 45,18 -2,47 -1,58 -2,48

010_B van der Waalsstraat 43 4,5 56,58 0,00 56,58 56,97 2,00 54,97 54,45 2,00 52,45 55,21 2,00 53,21 54,44 2,00 52,44 -2,52 -1,76 -2,53

011_A Van der Waalsstraat 40 1,5 51,16 0,00 51,16 51,82 2,00 49,82 49,16 2,00 47,16 49,49 2,00 47,49 48,68 2,00 46,68 -2,66 -2,33 -3,14

011_B Van der Waalsstraat 40 4,5 55,90 0,00 55,90 56,33 2,00 54,33 53,63 2,00 51,63 54,50 2,00 52,50 53,53 2,00 51,53 -2,70 -1,83 -2,80

012_A Van der Waalsstraat 35 1,5 49,00 0,00 49,00 49,43 2,00 47,43 47,20 2,00 45,20 47,62 2,00 45,62 47,18 2,00 45,18 -2,23 -1,81 -2,25

012_B Van der Waalsstraat 35 4,5 54,14 0,00 54,14 54,59 2,00 52,59 52,13 2,00 50,13 52,74 2,00 50,74 52,04 2,00 50,04 -2,46 -1,85 -2,55

013_A Van der Waalsstraat 32 1,5 51,51 0,00 51,51 52,29 2,00 50,29 49,85 2,00 47,85 49,14 2,00 47,14 49,28 2,00 47,28 -2,44 -3,15 -3,01

013_B Van der Waalsstraat 32 4,5 57,35 0,00 57,35 58,13 2,00 56,13 55,43 2,00 53,43 55,09 2,00 53,09 54,96 2,00 52,96 -2,70 -3,04 -3,17

014_A Van der Waalsstraat 33 1,5 49,87 0,00 49,87 50,17 2,00 48,17 48,25 2,00 46,25 48,33 2,00 46,33 48,25 2,00 46,25 -1,92 -1,84 -1,92

014_B Van der Waalsstraat 33 4,5 53,61 0,00 53,61 53,93 2,00 51,93 51,65 2,00 49,65 52,34 2,00 50,34 51,65 2,00 49,65 -2,28 -1,59 -2,28

015_A Van der Waalsstraat 31 1,5 51,80 0,00 51,80 52,65 2,00 50,65 50,12 2,00 48,12 49,26 2,00 47,26 49,35 2,00 47,35 -2,53 -3,39 -3,30

015_B Van der Waalsstraat 31 4,5 57,71 0,00 57,71 58,72 2,00 56,72 55,94 2,00 53,94 55,27 2,00 53,27 54,98 2,00 52,98 -2,78 -3,45 -3,74

016_A Van der Waalsstraat 30 1,5 48,16 0,00 48,16 49,24 2,00 47,24 46,46 2,00 44,46 45,76 2,00 43,76 45,29 2,00 43,29 -2,78 -3,48 -3,95

016_B Van der Waalsstraat 30 4,5 52,26 0,00 52,26 53,02 2,00 51,02 50,21 2,00 48,21 50,19 2,00 48,19 49,50 2,00 47,50 -2,81 -2,83 -3,52

017_A Lorentzstraat 74 1,5 47,36 0,00 47,36 48,12 2,00 46,12 45,57 2,00 43,57 45,55 2,00 43,55 44,71 2,00 42,71 -2,55 -2,57 -3,41

017_B Lorentzstraat 74 4,5 50,04 0,00 50,04 51,03 2,00 49,03 48,43 2,00 46,43 48,28 2,00 46,28 47,44 2,00 45,44 -2,60 -2,75 -3,59

018_A Lorentzstraat 76 1,5 49,73 0,00 49,73 50,49 2,00 48,49 47,82 2,00 45,82 47,43 2,00 45,43 46,86 2,00 44,86 -2,67 -3,06 -3,63

018_B Lorentzstraat 76 4,5 53,06 0,00 53,06 54,05 2,00 52,05 51,32 2,00 49,32 50,99 2,00 48,99 50,25 2,00 48,25 -2,73 -3,06 -3,80

019_A Lorentzstraat 55 1,5 51,30 0,00 51,30 52,15 2,00 50,15 49,61 2,00 47,61 48,90 2,00 46,90 48,61 2,00 46,61 -2,54 -3,25 -3,54

019_B Lorentzstraat 55 4,5 55,13 0,00 55,13 56,09 2,00 54,09 53,42 2,00 51,42 53,16 2,00 51,16 52,36 2,00 50,36 -2,67 -2,93 -3,73

020_A Lorentzstraat 48 1,5 52,25 0,00 52,25 53,15 2,00 51,15 50,58 2,00 48,58 48,79 2,00 46,79 49,05 2,00 47,05 -2,57 -4,36 -4,10

020_B Lorentzstraat 48 4,5 56,64 0,00 56,64 57,83 2,00 55,83 55,08 2,00 53,08 54,43 2,00 52,43 53,64 2,00 51,64 -2,75 -3,40 -4,19

021_A Lorentzstraat 47 1,5 52,41 0,00 52,41 53,38 2,00 51,38 50,73 2,00 48,73 49,15 2,00 47,15 49,16 2,00 47,16 -2,65 -4,23 -4,22

021_B Lorentzstraat 47 4,5 57,11 0,00 57,11 58,25 2,00 56,25 55,45 2,00 53,45 54,95 2,00 52,95 54,06 2,00 52,06 -2,80 -3,30 -4,19

Werkdag 2025 met 

verhoging/verlenging 

geluidschermen en SMA-

NL8G+

Werkdag 2015 Werkdag 2025 Werkdag 2025 met SMA-NL8G+

Werkdag 2025 met 

verhoging/verlenging 

geluidsschermen op wal
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Bijlage 7  Samenvatting geluidsbelasting (Letmaal) 2015 en 2025 t.g.v. Rotterdamseweg - zonder en met toepassing aftrek 2 dB ivm 'stille banden'

Effect Effect Effect

Naam Adres Hoogte

Letmaal 

zonder 

stille 

banden

Effect 

stille 

banden

Letmaal 

met stille 

banden

Letmaal 

zonder 

stille 

banden

Effect 

stille 

banden

Letmaal 

met stille 

banden

Letmaal 

zonder 

stille 

banden

Effect 

stille 

banden

Letmaal 

met stille 

banden

Letmaal 

zonder 

stille 

banden

Effect 

stille 

banden

Letmaal 

met stille 

banden

Letmaal 

zonder 

stille 

banden

Effect 

stille 

banden

Letmaal 

met stille 

banden SMA-NL8G+

aanpassing 

scherm

aanpassing 

scherm (incl. 

Salem) en 

SMA-NL8G+

[m] dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Werkdag 2025 met 

verhoging/verlenging 

geluidschermen en SMA-

NL8G+

Werkdag 2015 Werkdag 2025 Werkdag 2025 met SMA-NL8G+

Werkdag 2025 met 

verhoging/verlenging 

geluidsschermen op wal

022_A Lorentzstraat 40 1,5 53,30 0,00 53,30 54,17 2,00 52,17 51,49 2,00 49,49 50,30 2,00 48,30 49,99 2,00 47,99 -2,68 -3,87 -4,18

022_B Lorentzstraat 40 4,5 57,23 0,00 57,23 58,45 2,00 56,45 55,63 2,00 53,63 55,10 2,00 53,10 54,23 2,00 52,23 -2,82 -3,35 -4,22

023_A Van Leeuwenhoekstraat 121 1,5 50,92 0,00 50,92 51,90 2,00 49,90 49,20 2,00 47,20 48,46 2,00 46,46 47,49 2,00 45,49 -2,70 -3,44 -4,41

023_B Van Leeuwenhoekstraat 121 4,5 57,55 0,00 57,55 58,96 2,00 56,96 56,11 2,00 54,11 55,11 2,00 53,11 54,13 2,00 52,13 -2,85 -3,85 -4,83

025_A Van Leeuwenhoekstraat 106 1,5 54,05 0,00 54,05 54,76 2,00 52,76 52,14 2,00 50,14 51,13 2,00 49,13 51,00 2,00 49,00 -2,62 -3,63 -3,76

025_B Van Leeuwenhoekstraat 106 4,5 57,52 0,00 57,52 59,06 2,00 57,06 56,18 2,00 54,18 54,70 2,00 52,70 53,56 2,00 51,56 -2,88 -4,36 -5,50

026_A Van Leeuwenhoekstraat 105 1,5 52,44 0,00 52,44 53,33 2,00 51,33 50,75 2,00 48,75 50,22 2,00 48,22 48,93 2,00 46,93 -2,58 -3,11 -4,40

026_B Van Leeuwenhoekstraat 105 4,5 57,58 0,00 57,58 59,27 2,00 57,27 56,35 2,00 54,35 53,37 2,00 51,37 52,44 2,00 50,44 -2,92 -5,90 -6,83

027_A Van Leeuwenhoekstraat 90 1,5 52,46 0,00 52,46 53,43 2,00 51,43 50,81 2,00 48,81 49,82 2,00 47,82 48,55 2,00 46,55 -2,62 -3,61 -4,88

027_B Van Leeuwenhoekstraat 90 4,5 58,86 0,00 58,86 60,00 2,00 58,00 57,06 2,00 55,06 53,48 2,00 51,48 52,38 2,00 50,38 -2,94 -6,52 -7,62

029_A Van Leeuwenhoekstraat 89 1,5 52,13 0,00 52,13 53,24 2,00 51,24 50,50 2,00 48,50 48,84 2,00 46,84 47,42 2,00 45,42 -2,74 -4,40 -5,82

029_B Van Leeuwenhoekstraat 89 4,5 58,99 0,00 58,99 60,40 2,00 58,40 57,47 2,00 55,47 53,93 2,00 51,93 52,99 2,00 50,99 -2,93 -6,47 -7,41

030_A Van Leeuwenhoekstraat 88 1,5 51,39 0,00 51,39 52,44 2,00 50,44 49,82 2,00 47,82 48,97 2,00 46,97 47,39 2,00 45,39 -2,62 -3,47 -5,05

030_B Van Leeuwenhoekstraat 88 4,5 57,68 0,00 57,68 59,32 2,00 57,32 56,35 2,00 54,35 53,07 2,00 51,07 52,00 2,00 50,00 -2,97 -6,25 -7,32

030A_A Van Leeuwenhoekstraat 88 1,5 52,13 0,00 52,13 53,40 2,00 51,40 50,83 2,00 48,83 48,79 2,00 46,79 47,56 2,00 45,56 -2,57 -4,61 -5,84

031_A Van Leeuwenhoekstraat 87 1,5 49,96 0,00 49,96 50,92 2,00 48,92 48,25 2,00 46,25 47,31 2,00 45,31 45,71 2,00 43,71 -2,67 -3,61 -5,21

031_B Van Leeuwenhoekstraat 87 4,5 56,29 0,00 56,29 57,78 2,00 55,78 54,82 2,00 52,82 51,72 2,00 49,72 50,48 2,00 48,48 -2,96 -6,06 -7,30

031A_A Van Leeuwenhoekstraat 87 1,5 51,61 0,00 51,61 52,77 2,00 50,77 50,25 2,00 48,25 48,63 2,00 46,63 47,27 2,00 45,27 -2,52 -4,14 -5,50

032_A Van Leeuwenhoekstraat 86 1,5 50,98 0,00 50,98 51,98 2,00 49,98 49,36 2,00 47,36 48,09 2,00 46,09 46,72 2,00 44,72 -2,62 -3,89 -5,26

032_B Van Leeuwenhoekstraat 86 4,5 56,78 0,00 56,78 58,37 2,00 56,37 55,47 2,00 53,47 52,69 2,00 50,69 51,79 2,00 49,79 -2,90 -5,68 -6,58

033_A Van Leeuwenhoekstraat 85 1,5 50,30 0,00 50,30 51,38 2,00 49,38 48,68 2,00 46,68 47,38 2,00 45,38 45,95 2,00 43,95 -2,70 -4,00 -5,43

033_B Van Leeuwenhoekstraat 85 4,5 56,33 0,00 56,33 57,76 2,00 55,76 54,86 2,00 52,86 52,35 2,00 50,35 51,19 2,00 49,19 -2,90 -5,41 -6,57

034_A Van Leeuwehoekstraat 84 1,5 50,53 0,00 50,53 51,61 2,00 49,61 48,99 2,00 46,99 47,79 2,00 45,79 46,42 2,00 44,42 -2,62 -3,82 -5,19

034_B Van Leeuwehoekstraat 84 4,5 56,81 0,00 56,81 58,32 2,00 56,32 55,62 2,00 53,62 53,17 2,00 51,17 52,45 2,00 50,45 -2,70 -5,15 -5,87

035_A Van Leeuwehoekstraat 83 4,5 56,71 0,00 56,71 58,32 2,00 56,32 55,57 2,00 53,57 53,48 2,00 51,48 52,55 2,00 50,55 -2,75 -4,84 -5,77

035A_A Van Leeuwehoekstraat 83 1,5 51,21 0,00 51,21 52,17 2,00 50,17 49,60 2,00 47,60 48,88 2,00 46,88 47,41 2,00 45,41 -2,57 -3,29 -4,76

036_A Van Leeuwehoekstraat 82 1,5 50,64 0,00 50,64 51,61 2,00 49,61 48,92 2,00 46,92 48,66 2,00 46,66 46,88 2,00 44,88 -2,69 -2,95 -4,73

036_B Van Leeuwehoekstraat 82 4,5 56,66 0,00 56,66 58,25 2,00 56,25 55,43 2,00 53,43 53,23 2,00 51,23 52,23 2,00 50,23 -2,82 -5,02 -6,02

37_A Van Leeuwenhoekstraat 81 1,5 50,61 0,00 50,61 51,54 2,00 49,54 48,87 2,00 46,87 48,57 2,00 46,57 46,95 2,00 44,95 -2,67 -2,97 -4,59

37_B Van Leeuwenhoekstraat 81 4,5 57,16 0,00 57,16 58,84 2,00 56,84 55,85 2,00 53,85 53,63 2,00 51,63 52,48 2,00 50,48 -2,99 -5,21 -6,36

37a_A Van Leeuwenhoekstraat 81 1,5 51,54 0,00 51,54 52,51 2,00 50,51 50,38 2,00 48,38 49,34 2,00 47,34 48,33 2,00 46,33 -2,13 -3,17 -4,18

38_A Van Leeuwenhoekstraat 80 1,5 51,68 0,00 51,68 52,70 2,00 50,70 50,45 2,00 48,45 49,43 2,00 47,43 48,44 2,00 46,44 -2,25 -3,27 -4,26

38_B Van Leeuwenhoekstraat 80 4,5 58,88 0,00 58,88 60,37 2,00 58,37 57,66 2,00 55,66 55,17 2,00 53,17 54,79 2,00 52,79 -2,71 -5,20 -5,58

maximum 58,99 0,00 58,99 60,40 2,00 58,40 57,66 2,00 55,66 55,27 2,00 53,27 54,98 2,00 52,98 -1,63 -0,95 -1,63

gemiddelde 53,32 0,00 53,32 54,19 2,00 52,19 51,65 2,00 49,65 51,01 2,00 49,01 50,20 2,00 48,20 -2,53 -3,18 -3,99

minimum 47,36 0,00 47,36 48,12 2,00 46,12 45,57 2,00 43,57 45,55 2,00 43,55 44,71 2,00 42,71 -2,99 -6,52 -7,62
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