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 INLEIDING 
In opdracht van Boskalis is door VANKEULEN advies een onderzoek uitgevoerd naar 
een geluidsitua=e ten zuiden van de N>?@ (A.C. de Graafweg) bij Opmeer tussen de 
Pade en Breestraat. 

In figuur @ is de loca=e van het wegdeel en bebouwing weergegeven. 

 

 
Figuur ': Ligging van de te onderzoeken loca5e. 

Op deze loca=e ligt een groot aantal geluidgevoelige bestemmingen in de vorm van 
woningen. 

In een eerder onderzoek ["] is gekeken naar bovenweNelijke maatregelen in het kader 
van het ac=eplan van de provincie Noord-Holland [$]. In dit ac=eplan wordt een 
zogenaamde plandrempel gehanteerd van QR dB (zie H>.?). Dit wordt in het 
onderhavige onderzoek als één van de criteria gehanteerd. 

In de wijk zijn al een geluidscherm en een geluidwal aangelegd waarmee rekening is 
gehouden bij met name de homogeniteitsanalyses. 

Het onderhavige onderzoek betreV een nadere beschouwing de volgende 
geluidtechnische parameters: 

• Het geluidtechnische effect van de vijver bij de Pade. 

• Homogeniteit van de hoogte van geluidemissie van de N>?@. 

• Het effect van Whisstones bij het westelijk deel van de N>?@. 

• Het effect van een geluidscherm bij het oostelijk deel van de N>?@. 

• Het effect van de geluidreducerende deklaag. 

• Doelma=gheidsbepaling van de twee voorgestelde geluidreducerende 
maatregelen. 
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 BEKNOPT WETTELIJK KADER

 Wet geluidhinder 
Een belangrijke basis voor de ruimtelijke afweging in het kader van het aspect geluid 
is de Wet geluidhinder (Wgh) [%]. Deze wet biedt geluidgevoelige func=es zoals 
woningen bescherming tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai, spoorweglawaai 
en industrielawaai door middel van zonering. 

 Zones langs wegen 
Langs wegen bevinden zich op grond van ar=kel [? van de Wgh geluidzones 
waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde weNelijke normen dient te voldoen. De 
breedte van de geluidzone van een weg is a\ankelijk van het aantal rijstroken en van 
de binnen- of buitenstedelijke ligging (zie begrippenlijst). De zone wordt gemeten 
vanaf de kant van de weg en is gelegen vanuit de as van de weg. De breedte van de 
geluidzones staan in tabel @ weergegeven. 

Tabel ': Zonebreedten aan weerszijden van een weg. 

aantal rijstroken 
breedte van de geluidzone [m] 

buitenstedelijk gebied binnenstedelijk gebied 

5 of meer 600 350 

3 of 4 400 350 

1 of 2 250 200 

 

In de Wgh is opgenomen dat de geluidbelas=ng per afzonderlijke weg bepaald dient 
te worden. Het is te overwegen dat wegen die in elkaars verlengde liggen ook samen 
worden meegenomen in de beoordeling. 

 Geluidbelasting 
De geluidbelas=ng wordt in de Wgh uitgedrukt in Lden (zie begrippenlijst in Bijlage A). 

In de Wgh is bepaald in ar=kel @@]g dat op de berekende resultaten een aVrek 
toegepast mag worden. De reden hiertoe is de verwach=ng dat in de toekomst de 
geluidemissie van het verkeer zal afnemen. De hoogte van de aVrek hangt af van de 
rijsnelheid en hoogte van deze aVrek is geregeld in ar=kel R.? van het Reken- en 
meetvoorschriV geluid >]@> [&]. De toe te passen aVrek bedraagt:  

• > dB voor wegen waarvoor de representa=ef te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen [] km/h of meer bedraagt. 

• ` dB voor de overige wegen waaronder ook de R] km/h-wegen. 

 

Op >] mei >]@? is ar=kel R.? van het RMG >]@> gewijzigd. De wijziging betreV een 
verruiming van de aVrek voor wegen met een snelheid van [] km/h of meer voor 
nieuwe situa=es. Met nieuwe situa=es wordt bedoeld de aanleg van een nieuwe weg 
of aanleg nieuwe woningen binnen de zone van een bestaande of tegelijk met de 
woningen aan te leggen nieuwe weg. Hierdoor bedraagt de aVrek voor wegen met 
een representa=ef te achten snelheid voor lichte motorvoertuigen van [] km/h of 
meer: 

• R dB indien de geluidbelas=ng vanwege de weg zonder toepassing van 
ar=kel @@]g Wgh `Q dB is. 

• ? dB indien de geluidbelas=ng vanwege de weg zonder toepassing van 
ar=kel @@]g Wgh `[ dB is. 

• > dB voor alle andere geluidbelas=ngen. 

• > dB bij het bepalen van een verschil in geluidbelas=ng, tenzij een hogere 
waarde is vastgesteld waarbij de hierboven genoemde aVrek van R dB of 
? dB is gehanteerd, dan geldt dezelfde aVrek. 
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Voor wegen waarvoor de representa=ef te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen minder bedraagt dan [] km/h, blijV de aVrek ` dB. 

Alvorens de aVrek toe te passen dient eerst afgerond te worden op hele dB's, waarbij 
halve eenheden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal. Bij het bepalen 
van de geluidwering van de gevels blijV de aVrek ] dB. 

 Actieplan 
In het ac=eplan van de provincie Noord-Holland [$] staat: 

…Op grond van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai ["] die in Nederland is 
opgenomen in de Wet milieubeheer, moeten Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland een AcCeplan geluid opstellen voor haar provinciale wegen. Dit acCeplan 
is gebaseerd op de in FGHI opgestelde EU-geluidbelasCngkaart, waarop de 
geluidssituaCe in FGHL langs de provinciale wegen in beeld gebracht is.  

De richtlijn verplicht ons om voor het acCeplan een zogenaamde plandrempel 
vast te stellen. Deze plandrempel treedt niet in de plaats van de bestaande 
weNelijke grenswaarden voor het geluid van het wegverkeer, maar geeO aan 
boven welke waarde wij maatregelen overwegen, rekening houdend met 
doelmaCgheid en technische mogelijkheden. 

In voorliggend acCeplan is gekozen voor het toepassen van sCl asfalt een 
gedifferenCeerde plandrempel van LG dB buitenstedelijk en LT dB 
binnenstedelijk. Deze plandrempel is tot stand gekomen nadat eerder drie andere 
plandrempels beschouwd zijn. Door het uitspreken van een hogere ambiCe dan 
de eerder onderzochte plandrempels is voor deze nieuwe, gedifferenCeerde 
plandrempel (LG/LT dB) gekozen. Met deze keuze voor deze nieuwe plandrempel 
kent het AcCeplan geluid FGHY – FGFF een hoger ambiCeniveau dan de eerdere 
acCeplannen… 

 Doelmatigheid 
De Regeling doelmaCgheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (DMC) ['] is een 
weNelijke regeling voor de afweging van geluidsmaatregelen voor wegverkeer en 
railverkeer. Het toepassen van de regeling is verplicht bij het afwegen van 
maatregelen voor hoofdwegen en voor het afwegen van saneringsmaatregelen. De 
regeling mag ook vrijwillig worden toegepast voor het afwegen van 
geluidreducerende maatregelen in andere situa=es. Voor de afweging van 

maatregelen is kwalita=ef aangesloten bij de genoemde regeling. Maatregelen 
worden in de volgende volgorde getroffen: 

@. Bronmaatregelen zoals geluidarm wegdek. 

>. Daarna overdrachtsmaatregelen zoals een geluidscherm of een diffractor. 

R. En tot slot maatregelen om de geluidwerendheid van de gevel te verbeteren 
bij de ontvanger. 

 

Twee belangrijke factoren bij een doelma=gheidsafweging zijn: 

@. Baten: de effec=viteit van de maatregel uitgedrukt in een geluidreduc=e op 
de geluidsbelas=ng voor alle bijeen gelegen geluidsgevoelige objecten die 
een relevante verlaging van de geluidsbelas=ng ondervinden. 

>. Kosten: de kosten voor het treffen van een geluidbeperkende maatregel. 

 

Een geluidbeperkende maatregel is doelma=g, indien de baten opwegen tegen de 
kosten van de maatregel voor het cluster waar de maatregel voor bedoeld is. 
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 UITGANGSPUNTEN EN NADERE DEFINITIES 

 Rekenmodel 
De geluidbelas=ng op de gevels is berekend met het programma Geomilieu versie 
v>]>@.@ en bepaald conform Standaard-rekenmethode II van het Reken- en 
MeetvoorschriV Geluid van >]@> [&]. 

Het gehanteerde model is gebaseerd op een bestaand geluidmodel van de N>?@ ["]. In 
figuur > staat een RD-impressie van het geluidmodel. 

 

 
Figuur =: >D-impressie van het gehanteerde geluidmodel. 

 Overige invoergegevens 
Het geluidmodel is opgebouwd met behulp van diverse openbare bronnen van digitale 
data zoals TOP@] vectorkaarten via PDOK [(]. Het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN) [)] en Google Maps is gebruikt voor de bepaling van de hoogte van de 

bestaande gebouwen en het terrein. Voor de ligging en status van gebouwen is 
gebruik gemaakt van het BasisregistraCes Adressen en Gebouwen (BAG) [*]. 

Als bodemfactor Bf is voor de harde bodemgebieden (wegen, bestra=ng, water etc.) 
de waarde van ] en voor zachte bodemgebieden (groenstroken, tuinen etc.). 

 Homogeniteit 
3.3.1 Spatiële homogeniteit 

Spa=ële homogeniteit is gedefinieerd als het gebrek aan significante veranderingen in 
de geluidniveaus als op min of meer gelijke afstand van de bron door een wijk wordt 
gegaan. Bij voldoende homogeniteit zijn er geen plaatsen met significant meer of 
minder geluid dan elders in de wijk. 

Naast de absolute hoogte van de geluidniveaus is de homogeniteit ervan ook een 
kwaliteitsmaat van de geluidsitua=e in de wijk. De situa=e is voldoende spa=eel 
homogeen is als de verschillen niet groter dan R dB zijn. 

 

3.3.2 Temporele homogeniteit 

Temporele homogeniteit is gekoppeld aan de spa=ële homogeniteit. Echter hier gaat 
het niet om veranderingen in geluidniveaus tussen loca=es onderling, maar om 
veranderingen in =jd op één loca=e. Verstoringen in de temporele homogeniteit leidt 
vaak tot klachten (het bekende aan-uit-effect aan het eind van een geluidscherm). 

De spa=ële en temporele homogeniteit zijn orthogonale grootheden. Maar toch kan 
de ene uit de andere worden bepaald met behulp van het onderliggende geluidmodel 
(zie HR.@). Daarom kan op basis van berekeningen volgens de Wgh [%], welke uitgaan 
van sta=onaire omstandigheden waarin =jd (-veranderlijkheid) geen parameter is, 
toch de temporele homogeniteit worden bepaald. 

Ook hierbij wordt een verschil van R dB of meer als significant beschouwd. 
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 RESULTATEN VAN DE BEREKENINGEN

 Effect van de vijver I 
In figuur R staat de vijver met de eerstelijns bebouwing weergegeven. De vijver ligt 
ingesloten in de driehoek N241 – Pade – Koekoeksbloem. 

 

 
Figuur >: Loca5es van de vijver en de eerstelijns bebouwing. 

In het algemeen kan gesteld worden dat een waterpartij geluid reflecteert. Dat wordt 
veroorzaakt door het grote verschil in dichtheid (impedantie) tussen water en lucht. 
Daarom wordt in de rekenmodellen voor geluid water als een hard reflecterend 
oppervlak ingevoerd. 

Bij grotere afstanden is het effect van reflecties moeilijk analytisch te voorspellen. Op 
kleinere afstanden gedraagt geluid zich min of meer als licht; op grotere afstanden 

echter niet meer. De bekende wet van Snellius (hoek van inval = hoek van 
terugkaatsing) geldt dan niet meer. 

Het geluidtechnische effect van de betreffende waterpartij kan relatief eenvoudig 
bepaald worden door in het model op de locatie van de waterpartij een zacht 
bodemgebied te leggen om daarmee de vijver “uit te zetten”. 

Het verschil in berekeningen met vijver en met zacht bodemgebied op de plaats van 
de vijver geeV het numerieke effect van mogelijk reflec=es weer. 

Uit de berekeningen volgt dat het effect van de vijver maximaal @ dB bedraagt. Het 
lage berekende effect wordt naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de diepere 
ligging van de vijver ten opzichte van de N>?@. Het directe geluid is daarmee naar alle 
waarschijnlijkheid dominant. 

 Homogeniteit 
Op basis van de geluidafstraling (emissie) van de N>?@ zijn de contouren van gelijke 
geluidbelas=ng (immissie) berekend. Hiermee is de spa=ële homogeniteit bepaald. 

In figuur ? staan de contouren zoals berekend op basis van een groot aantal 
rasterpunten op gelijke afstanden van de N>?@. Tevens zijn op een aantal punten de 
geluidniveaus weergegeven. 
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Figuur D: De contouren en enkele geluidniveaus vanwege de N=D'. 

Uit figuur ? blijkt dat het verloop van de contouren geen grote verschillen vertoont. 
Er is dus geen sprake van een spa=ële inhomogeniteit. Aan de grenzen van de wijk 
verlopen de contouren enigszins hetgeen veroorzaakt wordt doordat daar vrij zicht is 
op de N>?@ en in het tussendeel niet vanwege het geluidscherm en de geluidwal. 

Indien er gekeken wordt naar de spa=ële homogeniteit dan is er, in dit geval, nergens 
een loca=e waar er sprake van een overschrijding van R dB of meer. 

Ook blijkt dat op de loca=es waar woningen staan nergens de plandrempel (zie H>.?) 
wordt overschreden. 

Indien gekeken wordt naar de temporele homogeniteit dan is er, in dit geval, nergens 
een loca=e waar er sprake van een overschrijding van R dB of meer. 

 Geluidreducerend asfalt 
Geluidreducerend asfalt wordt als een bronmaatregel beschouwd. Dit houdt in dat er 
geen plaatsen zijn waar meer geluid kan ontstaan zoals door ongewenste reflec=es 
aan geluidschermen. 

Ook is het guns=ge effect van geluidreducerend asfalt overal in de wijk vergelijkbaar. 
Een nadeel van dit soort asfalt is de kortere levensduur. Daarom is hier gekozen voor 
een SMA pG+. Dit mengsel paart een guns=ge geluidreduc=e aan een lange 
levensduur. 

De geluidreduc=e van SMA pG+ is ongeveer R dB. Dat komt overeen met een halvering 
van het verkeer. Door de guns=ge klank ervan is de subjec=eve geluidreduc=e nog 
enkele dB’s hoger. 

 Maatregel westzijde 
Als (bovenweNelijke) maatregel aan de westzijde vanaf de Pade rich=ng oost tot aan 
het bestaande geluidscherm zijn Whisstones nader geanalyseerd en ingevoerd in het 
geluidmodel. Whisstones ["+] bestaan uit verschillend afgestemde quasi-oneindig 
lange resonatoren achter elkaar geplaatst vlak naast de weg. Hierdoor wordt het 
geluid naar boven afgebogen (diffrac=e). Dit wordt daarom ook wel een diffractor 
genoemd. 

In figuur ` staat een schema=sche weergaven van dit diffrac=eprincipe. 

 

 
Figuur F: AHuiging (diffrac5e) door verschillende resonatoren in de Whisstone. 

Bij de berekeningen is uitgegaan van een dubbele rij Whisstones en van de 
modeleringsadviezen van de leverancier ?Silence [""]. 
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Uit de berekeningen van de leverancier blijkt dat het effect van Whisstone op de 
eerstelijns bebouwing @ à > dB bedraagt. Het contourverloop aan de westzijde wordt 
daarmee homogener in =jd en plaats. 

Echter indien een meer realis=sche omgeving in het model wordt opgenomen dan is 
het effect kleiner dan @ dB. 

 Maatregel oostzijde 
Als (bovenweNelijke) maatregel aan de oostzijde vanaf de Breestraat rich=ng west tot 
aan de bestaande geluidwal is een [` cm hoog geluidscherm nader geanalyseerd en 
ingevoerd in het geluidmodel. Dit begroeibare geluidscherm (kokosscherm) bevindt 
zich tussen fietspad en rijbaan. De hoogte ervan is bepaald door andere eisen dan 
geluid. 

 
Figuur M: Voorbeeld van een begroeibaar kokosscherm (hoogte is niet representa5ef). 

Uit de berekeningen blijkt dat het effect van het geluischerm op de eerstelijns 
bebouwing bij een =ental woningen maximaal > dB bedraagt op de begane grond, 
maximaal @ dB op de @ste verdieping en ongeveer ] dB op de >de verdieping. De >de 
verdieping “kijkt” over het geluidscherm direct op de weg waardoor dit geluidscherm 
daar geen effect heeV. 

Het contourverloop aan de oostzijde wordt daarmee homogener in =jd en plaats. 

 Doelmatigheid van de	maatregelen 
4.6.1 Geluidreducerend asfalt 

De dichtheid van de bebouwing in de betreffende wijk maakt dat geluidreducerend 
asfalt (SMA pG+) in een dergelijk geval al=jd doelma=g is. 

 

4.6.2 Diffractor 

De diffractor heeV een lengte van >]] m. De kosten hiervan zijn rela=ef hoog. De 
geluidreduc=e bij de omliggende woningen is volgens opgave van de leverancier 
?Silence @ tot > dB  

Het aantal reduc=epunten is hoger dan het aantal maatregelpunten. De diffractor 
wordt dan als doelma=g beoordeeld. Maar indien er uitgegaan wordt van meer 
realis=sche berekeningen (zie H?.?) dan is er vrijwel geen guns=g effect en is de 
diffractor hier niet doelma=g. 

 

4.6.3 Kokosscherm 

Het kokosscherm heeV een lengte van [` m en een hoogte van ],[` m. Hiermee zijn 
de kosten rela=ef laag. De baten zijn echter ook beperkt omdat het effect van het 
scherm alleen op de begane grond bij een =ental woningen maximaal > dB bedraagt 
(zie H?.`). 

Toch is het aantal reduc=epunten veel hoger dan het aantal maatregelpunten. Het 
kokosscherm wordt als doelma=g beoordeeld. 

 Andere maatregelen 
4.7.1 Verhogen bestaand geluidscherm met 1 m 

Door het bestaande geluidscherm op de te hogen met @ m (zie figuur [) gaan de 
geluidbelas=ngen achter dat scherm omlaag. 
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Figuur P: Verhoging van het bestaande geluidscherm met ' m. 

Uit berekeningen volgt dat deze vermindering minder dan @ dB bedraagt. Omdat het 
effect klein is, zal de homogeniteit wel enigszins toenemen. 

Echter de situa=e was al goed met betrekking tot de absolute waarden (deze zijn lager 
dan de plandrempel; zie H?.>) en de homogeniteit (beter dan R dB). Een @ m hoger 
scherm voor @ dB of minder is daarmee geen goede investering. 

 
4.7.2 Geluidscherm verder van de weg 

In figuur p staat een voorstel met een geluidscherm op enige afstand van de N>?@. Aan 
dit geluidscherm is niet gerekend omdat de loca=e ervan geluidtechnisch zeer 
onguns=g is. Een geluidscherm moet zo dicht mogelijk bij de bron (weg) staan of bij 
de ontvanger (woning). 

Het verwachte effect van dit geluidscherm is daarmee verwaarloosbaar. 

 
Figuur Q: Een voorstel voor een geluidscherm op enige afstand van de N=D'. 

4.7.3 Effect van de vijver II 

In de vijver is een fontein. Geadviseerd wordt om deze fontein, zodra de 
omstandigheden het toelaten, weer aan te zeNen. Het geluid van de fontein wordt 
doorgaans als aangenaam ervaren en het maskeert een deel van het omgevingsgeluid. 
Er wordt de laatste =jd veel onderzoek gedaan op dit gebied. 

Verder worden de “geluidgaten” tussen de passerende voertuigen opgevuld waardoor 
deze minder opvallend zijn. Dit effect is vergelijkbaar met de eerder beschreven 
temporele (in-) homogeniteit (zie H?.>). 

Uiteraard treden deze twee psychofysische effecten alleen daar in de wijk op waar de 
fontein goed hoorbaar is. 
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