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Plaats:   Bergambacht     

Datum:    25 augustus 2022 

Betreft: aanleg weg langs woning Kuipersweg 41 

Ons kenmerk:  2006006792-20222184-1 

 

 

Geachte heer Van den Hoeven, 

 

In opdracht van u heeft ons bureau een akoestisch onderzoek beoordeeld 

dat is uitgevoerd door Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. in 

verband met de reconstructie van een aantal bestaande wegen in Woerden 

en de aanleg van een nieuwe weg langs uw woning aan de Kuipersweg 41 

te Woerden. Het betreft het rapport  met de titel “Akoestisch onderzoek 

wegreconstructie/nieuwe weg Rembrandtbrug” met rapportnummer 

123497/22-009.395 van 24 juni 2022 opgesteld door Witteveen & Bos in 

opdracht van de gemeente Woerden.  

 

De aanleiding tot het beoordelen van het door Witteveen+Bos uitgevoerde 

onderzoek is dat u bang bent voor geluidsoverlast in de toekomst, 

wanneer de betreffende wegen gereconstrueerd zijn en de nieuwe weg is 

aangelegd.  

 

Het doel van het beoordelen van het door Witteveen+Bos uitgevoerde 

onderzoek is om te bepalen of dit onderzoek op de juiste wijze is 

uitgevoerd. Er is onder andere bekeken of er wellicht onvolkomenheden 

of omissies in het onderzoek zitten, of de berekeningen op de juiste wijze 

zijn uitgevoerd, of er uit is gegaan van de juiste uitgangspunten en of er 

getoetst is aan de juiste wet- en regelgeving alsmede de juiste 

geluidgrenswaarden.  

 

Hieronder zijn onze bevindingen en opmerkingen puntsgewijs 

omschreven. 
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Nieuwe weg of reconstructie Kuipersweg? 

In het onderzoek van Witteveen+Bos zijn de Hollandbaan, de Leidsestraatweg 

en de Rembrandtlaan beschouwd als te reconstrueren wegen. Het gaat immers 

om bestaande wegen die worden aangepast. De aan te leggen weg die vanaf de 

Hollandbaan richting het noorden naar de Leidsestraatweg loopt is in het 

onderzoek van Witteveen+Bos beschouwd als een ‘nieuwe weg’. Er is voor deze 

‘nieuwe weg’ dan ook getoetst aan de grenswaarden zoals die volgens de Wet 

geluidhinder gelden voor de aanleg van een nieuwe weg. Er geldt voor de 

situatie ‘nieuwe weg’ een voorkeursgrenswaarde van 48 dB en een hoogst 

toelaatbare waarde van 63 dB voor een  reeds aanwezige woning in stedelijk 

gebied. Volgens het onderzoek wordt niet voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB maar wel aan de hoogst toelaatbare waarde 

van 63 dB. De hoogste geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de 

woning aan de Kuipersweg bedraagt volgens Witteveen+Bos 58 dB in de 

toekomstige situatie.  

 

Omdat de zuidelijke helft van de aan te leggen weg over nagenoeg hetzelfde 

tracé loopt als de in de huidige situatie reeds aanwezige Kuipersweg, is het in 

feite niet correct om de gehele aan te leggen nieuwe weg als ‘nieuwe weg’ te 

beschouwen. Ter plaatse van het zuidelijke deel ligt in de huidige situatie 

namelijk al de Kuipersweg. Deze wordt als het ware vervangen door de aan te 

leggen nieuwe weg, maar omdat er op deze locatie al een weg ligt, is de aan te 

leggen weg niet als geheel nieuw te beschouwen. Het zou correcter zijn om in 

ieder geval het zuidelijke deel van de aan te leggen weg te beschouwen als een 

reconstructie van de Kuipersweg en niet als een geheel nieuwe weg. 

 

In dat geval wordt ook het toetsingskader anders. Indien er bij de aanpassing 

van een bestaande weg sprake is van een toename van de geluidsbelasting met 

1,50 dB of meer (afgerond 2 dB) dan is er sprake van een zogenaamde 

‘reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder’. Er moeten in dat geval bron- 

en overdrachtsmaatregelen onderzocht worden om de geluidsbelasting te 

verlagen, dan wel de ontstane toename van de geluidsbelasting geheel weg te 

nemen. Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet realistisch of niet 

doelmatig (op grond van het doelmatigheidscriterium) worden geacht, dan 

dienen aan de bewoner van de woning gevelmaatregelen te worden aangeboden 

om de geluidwering van de gevels van de woning te verbeteren.  

 

In het rapport van Witteveen+Bos zijn in tabel 3.1 de in dat onderzoek 

gehanteerde verkeersgegevens weergegeven: 
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Opvallend is dat er bij doorsnede 4 (betreffende de Kuipersweg) voor de huidige 

situatie geen verkeersintensiteiten zijn opgegeven. Dit is zo gedaan omdat 

Witteveen+Bos deze weg als nieuwe weg heeft beschouwd. In de feitelijke 

situatie ligt hier echter de Kuipersweg, waar in de huidige situatie wel verkeer 

rijdt.   

 

Om te kunnen bekijken of er wellicht sprake is van een reconstructie in de zin 

van de Wet Geluidhinder zijn er wel gegevens voor de huidige situatie nodig. 

Om toch een onderbouwde inschatting te kunnen maken of er sprake is van een 

reconstructie in de zin van de Wet Geluidhinder hebben wij gebruik gemaakt 

van de verkeersgegevens uit het Gemeentelijk Verkeersmodel (in plaats van de 

gegevens uit tabel 3.1 van Witteveen+Bos). Dit betreft weliswaar 

werkdaggemiddelden in plaats van weekdaggemiddelden, maar dat maakt voor 

de beschouwing of er sprake is van een reconstructie niet zoveel uit, omdat het 

hier gaat om een verhouding tussen de verkeersintensiteiten vóór en ná 

reconstructie en niet om absolute aantallen.  

 

In onderstaande figuren 1 en 2 zijn de verkeersintensiteiten gegeven voor de 

huidige situatie en de toekomstige situatie, zoals deze afkomstig zijn uit het 

Gemeentelijk Verkeersmodel.  
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Kijkende naar de te verwachten verkeersintensiteiten in de huidige situatie (jaar 

2023) en de toekomstige situatie (jaar 2036) dan valt er ten gevolge van het 

reconstrueren van de Kuipersweg een toename van de geluidsbelasting te 

verwachten van circa:  

 

10 ∗ log
(3600 + 3900)

(900 + 1100)
= 5,74 𝑑𝐵 

 

Er is dus sprake van een ‘reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder’ van 

de Kuipersweg.  

 

Uitwerking geluidsreducerende maatregelen 

Ten aanzien van de geluidsreducerende maatregelen om de geluidsniveaus ten 

gevolge van de aan te leggen weg op de woning aan de Kuipersweg 41 te 

reduceren, staat in het rapport van Witteveen+Bos het volgende geschreven: 

 

 

 

Gezien de hoge geluidsbelasting van 58 dB die de aan te leggen weg zal gaan 

veroorzaken, is dit een wel heel summiere afweging van de maatregelen. Er is 

hier sprake van een hoge geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai die 

in combinatie met de geluidsbelasting van het geluidsgezoneerde 

industrieterrein Barwoutswaarder leidt tot een gecumuleerde geluidsbelasting 

van maar liefst 65 dB op de gevel van de woning. Om in dat geval een 

binnenniveau van maximaal 33 dB te kunnen garanderen in de woning zou de 

geluidwering van de gevels minimaal 32 dB(A) moeten bedragen. Dit is erg 

ambitieus aangezien het hier om een reeds bestaande woning gaat. Beter zou 

zijn om de geluidsbelasting eerst te reduceren door middel van maatregelen 

aan de bron of in het overdrachtsgebied.  

 

Bovendien is er aan de meest geluidsbelaste gevel van de woning buitenruimte 

gelegen waar men buiten kan zitten. Het geluidsniveau ter plaatse van deze 

buitenruimte zal niet worden gereduceerd indien er slechts gevelmaatregelen 

aan de woning worden getroffen. Ook is ter plaatse van de zuidgevel een tuin 

aanwezig, waar sprake is van een hoog geluidsniveau dat niet met behulp van 

gevelmaatregelen te reduceren is. Er is dus nergens sprake van een geluidsluwe 

buitenruimte ter plaatse van de woning.  

 

Op grond van het bovenstaande lijkt ons een uitgebreider onderzoek naar de 

mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen op zijn plaats. Met behulp van een 

akoestisch rekenmodel kan worden onderzocht wat het geluidsreducerende 

effect kan zijn van het toepassen van een stiller wegdek en van het plaatsen van 

één of meerdere geluidsschermen. De bewering dat er ter plaatse van rotondes 

en kruisingen geen stil wegdek mogelijk zou zijn, vanwege de wringende 

werking van optrekkend en afremmend verkeer, klopt niet helemaal. Sommige 

soorten stille wegdekken zijn hiervoor namelijk wel geschikt. Te denken valt 

aan: SMA-NL8 of vergelijkbaar.  
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Voor maatregelen in het overdrachtsgebied valt te denken aan een 

geluidsscherm op de erfgrens van de woning of op de rand van de weg. 

Daarnaast kan gedacht worden aan het vergroten van de afstand tussen de 

woning en de weg door de weg op grotere afstand van de woning te realiseren.  

 

Ter plaatse van de erfgrens van de woning is in de huidige situatie een hekwerk 

aanwezig. Daar zou een geluidsscherm gerealiseerd kunnen worden. Zoals 

omschreven in het rapport van Witteveen+Bos zal een laag geluidsscherm 

misschien niet voldoende afscherming geven. Met een laag geluidsscherm van 

bijvoorbeeld 2,0 meter hoog kan wellicht wel de begane grond van de woning 

voldoende afgeschermd worden. Berekeningen met een akoestisch rekenmodel 

kunnen hierover uitsluitsel geven. Daarnaast geldt dat het misschien in overleg 

met de bewoner van de woning mogelijk en voor de bewoner wenselijk is om 

een hoger geluidsscherm te plaatsen. Hoe hoger het geluidsscherm, hoe meer 

afscherming er zal worden bewerkstelligd, en hoe lager de geluidsbelasting op 

de gevels van de woning zal zijn.  

 

Dat een geluidsscherm niet wenselijk zou zijn vanwege 

veiligheidsoverwegingen, namelijk zicht, gaat in de onderhavige situatie ook 

niet per se op. Indien het geluidscherm op de erfgrens van de woning geplaatst 

wordt, ter plaatse van het bestaande hekwerk, dan heeft het verkeer daar geen 

last van. Bovendien zou het te plaatsen geluidsscherm transparant kunnen zijn, 

bijvoorbeeld van (voldoende dik) glas.  

 

Andere locatie voor de nieuwe weg 

Door het tracé van de aan te leggen weg iets aan te passen is het wellicht 

mogelijk om de weg verder weg van de woning te realiseren, waarmee het 

geluidsniveau op de gevels van de woning dan ook gereduceerd zal worden. Bij 

voorkeur wordt de weg gerealiseerd ten westen van het pand aan de Kuipersweg 

38, zodat ook de afscherming van dit gebouw wordt benut. Omdat het verkeer 

op zeer korte afstand van de woning langs zal rijden en omdat er daardoor 

sprake zal zijn van een zeer hoge geluidsbelasting, dient deze optie onzes 

inziens serieus onderzocht te worden.  

 

Verkeersgegevens 

Opvallend is dat de verkeersintensiteit op de Hollandbaan volgens het 

onderzoek van Witteveen+Bos nauwelijks toeneemt (namelijk met slechts 1533 

tot 2075 mvt/etmaal), terwijl de verkeersintensiteit op de te reconstrueren 

Kuipersweg (nieuwe weg) toeneemt van circa 2000 motorvoertuigen per etmaal 

naar circa 7500 motorvoertuigen per etmaal. Waar komt al dat extra verkeer 

vandaan? Het ligt in de rede dat de verkeersintensiteit op de Hollandbaan met 

een vergelijkbare factor toe zal nemen als het verkeer op de Kuipersweg. Ons 

advies is om dit nogmaals goed te laten onderzoeken door een 

verkeersdeskundige.  

 

Toch reconstructie Hollandbaan? 

Zoals hierboven omschreven is het opvallend dat de verkeersintensiteit op de 

Hollandbaan slecht minimaal toeneemt, terwijl de verkeersintensiteit op de 

Kuipersweg wel met circa 5500 motorvoertuigen per etmaal toeneemt. Nadat 

de verkeerssituatie nader onderzocht is door een verkeerskundige, is de kans 

groot dat blijkt dat er ook voor de Hollandbaan sprake is van een reconstructie 

in de zin van de Wet geluidhinder. Er dienen in dat geval ook voor de 

Hollandbaan bron- en overdrachtsmaatregelen onderzocht te worden.  
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Geluidsluwe buitenruimte 

De geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai bedraagt na 

reconstructie/aanleg nieuwe weg 58 dB op de westgevel van de woning aan de 

Kuipersweg 41 en 53 dB op de zuidgevel vanwege alleen de Kuipersweg (na 

aftrek ex. art. 110 Wgh). De geluidsbelasting vanwege de Hollandbaan bedraagt 

56 dB op de zuidgevel (na aftrek ex. art. 110 Wgh). De geluidsbelasting vanwege 

zowel de Kuipersweg (nieuwe weg) als de Hollandbaan ligt in de toekomstige 

situatie dus hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit betekent dat er 

nergens ter plaatse van deze woning meer sprake is van een geluidsluwe 

buitenruimte waar men buiten kan zitten zonder een hoge geluidsbelasting te 

ervaren. Dit betekent dat er geen sprake meer is van een goed tot redelijk woon- 

en leefklimaat.  

 

Indien ook wordt gekeken naar de cumulatieve geluidsbelasting 

(wegverkeerslawaai en industrielawaai) dan bedraagt de geluidsbelasting 65 dB 

op de westgevel en 63 dB op de zuidgevel. Dit is een zeer hoge geluidsbelasting 

die kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten van de bewoners van de woning.  

 

Beoordeling conform methode Miedema 

De kwaliteit van het akoestisch klimaat kan beoordeeld worden conform een 

methode op basis van de geluidsklassen uit de “methode Miedema”, zie tabel 

1. 

 

Tabel 1: Beoordeling cumulatieve geluidbelasting per klasse van 5 dB(A) 

conform de methode Miedema 

  

 

Uit tabel 1 blijkt dat de geluidsbelasting ter  plaatse van de woning aan de 

Kuipersweg  41 in de toekomstige situatie in te delen is in de geluidsklasse 60-

65 dB(A), waarmee de akoestisch situatie beoordeeld kan worden als ‘tamelijk 

slecht’.  

 

Het ligt in de rede dat het noodzakelijk is om maatregelen te onderzoeken om 

de geluidsbelasting te verlagen.  

 

Trillingen 

Het akoestisch onderzoek van Witteveen+Bos gaat niet in op eventuele 

trillingshinder die eventueel te plaatse van de woning op kan treden. De weg 

komt op zeer korte afstand van de woning te liggen. Hierdoor kan er ter plaatse 

van de woning trillingshinder op gaan treden ten gevolge van de langsrijdende 

voertuigen en kan er zelfs schade aan de woning ontstaan. De trillingsniveaus 

die ter plaatse van de woning op kunnen treden dienen dus onderzocht te 

worden. Hierbij dient getoetst te worden aan de richtwaarden uit SBR-richtlijn A 

(schade aan gebouwen) en SBR-richtlijn B (hinder voor personen in gebouwen).  
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Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet,  

AV-Consulting B.V.  

Raadgevende Ingenieurs,  

 





























 

 

Bijlage A: Illustratie compleet aan te kopen panden Kuipersweg 



 

 

Project Rembrandtbrug 

Inspraaknotitie 24-11-2022 

Bijlage B: 4 Fotobladen van situaties die niet oké en onveilig zijn. 

 

Situatietekening A-ware Tapas 

Kuipersweg 34 Woerden 

 

       
2 x loading dock 

Vrachtwagens moeten vanaf de Hollandbaan rechtdoor rijden naar de Gildenweg en daar ter hoogte 

van Daggeldersweg rechtsaf gaan Touwslagersweg op en dan de parrallelweg inrijden om vervolgens 

achteruit in te steken bij de loading dock. 

* dat is in theorie mogelijk als beide loadingdocks leeg zijn 

* is er een loadingdock bezet dan lukt dat al niet meer 

* wegrijden van de noordlijke loading dock als de zuidelijke bezet is lukt niet. 

 

Een vrachtwagenchauffeur en een vrachtwagenchauffeur is niet hetzelfde vandaag de dag. 

Achteruit inparkeren is een vak apart en dat is een beperkt aantal chauffeurs toevertrouwd. 

LZV (Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie) maximale lengte 25,25 meter onmogelijk. 

           Toe te lichten! 
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Geachte heer Van den Hoeven, 

 

In opdracht van u heeft ons bureau een akoestisch onderzoek beoordeeld 

dat is uitgevoerd door Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. in 

verband met de reconstructie van een aantal bestaande wegen in Woerden 

en de aanleg van een nieuwe weg langs uw woning aan de Kuipersweg 41 

te Woerden. Het betreft het rapport  met de titel “Akoestisch onderzoek 

wegreconstructie/nieuwe weg Rembrandtbrug” met rapportnummer 

123497/22-009.395 van 24 juni 2022 opgesteld door Witteveen & Bos in 

opdracht van de gemeente Woerden.  

 

De aanleiding tot het beoordelen van het door Witteveen+Bos uitgevoerde 

onderzoek is dat u bang bent voor geluidsoverlast in de toekomst, 

wanneer de betreffende wegen gereconstrueerd zijn en de nieuwe weg is 

aangelegd.  

 

Het doel van het beoordelen van het door Witteveen+Bos uitgevoerde 

onderzoek is om te bepalen of dit onderzoek op de juiste wijze is 

uitgevoerd. Er is onder andere bekeken of er wellicht onvolkomenheden 

of omissies in het onderzoek zitten, of de berekeningen op de juiste wijze 

zijn uitgevoerd, of er uit is gegaan van de juiste uitgangspunten en of er 

getoetst is aan de juiste wet- en regelgeving alsmede de juiste 

geluidgrenswaarden.  

 

Hieronder zijn onze bevindingen en opmerkingen puntsgewijs 

omschreven. 
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Nieuwe weg of reconstructie Kuipersweg? 

In het onderzoek van Witteveen+Bos zijn de Hollandbaan, de Leidsestraatweg 

en de Rembrandtlaan beschouwd als te reconstrueren wegen. Het gaat immers 

om bestaande wegen die worden aangepast. De aan te leggen weg die vanaf de 

Hollandbaan richting het noorden naar de Leidsestraatweg loopt is in het 

onderzoek van Witteveen+Bos beschouwd als een ‘nieuwe weg’. Er is voor deze 

‘nieuwe weg’ dan ook getoetst aan de grenswaarden zoals die volgens de Wet 

geluidhinder gelden voor de aanleg van een nieuwe weg. Er geldt voor de 

situatie ‘nieuwe weg’ een voorkeursgrenswaarde van 48 dB en een hoogst 

toelaatbare waarde van 63 dB voor een  reeds aanwezige woning in stedelijk 

gebied. Volgens het onderzoek wordt niet voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB maar wel aan de hoogst toelaatbare waarde 

van 63 dB. De hoogste geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de 

woning aan de Kuipersweg bedraagt volgens Witteveen+Bos 58 dB in de 

toekomstige situatie.  

 

Omdat de zuidelijke helft van de aan te leggen weg over nagenoeg hetzelfde 

tracé loopt als de in de huidige situatie reeds aanwezige Kuipersweg, is het in 

feite niet correct om de gehele aan te leggen nieuwe weg als ‘nieuwe weg’ te 

beschouwen. Ter plaatse van het zuidelijke deel ligt in de huidige situatie 

namelijk al de Kuipersweg. Deze wordt als het ware vervangen door de aan te 

leggen nieuwe weg, maar omdat er op deze locatie al een weg ligt, is de aan te 

leggen weg niet als geheel nieuw te beschouwen. Het zou correcter zijn om in 

ieder geval het zuidelijke deel van de aan te leggen weg te beschouwen als een 

reconstructie van de Kuipersweg en niet als een geheel nieuwe weg. 

 

In dat geval wordt ook het toetsingskader anders. Indien er bij de aanpassing 

van een bestaande weg sprake is van een toename van de geluidsbelasting met 

1,50 dB of meer (afgerond 2 dB) dan is er sprake van een zogenaamde 

‘reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder’. Er moeten in dat geval bron- 

en overdrachtsmaatregelen onderzocht worden om de geluidsbelasting te 

verlagen, dan wel de ontstane toename van de geluidsbelasting geheel weg te 

nemen. Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet realistisch of niet 

doelmatig (op grond van het doelmatigheidscriterium) worden geacht, dan 

dienen aan de bewoner van de woning gevelmaatregelen te worden aangeboden 

om de geluidwering van de gevels van de woning te verbeteren.  

 

In het rapport van Witteveen+Bos zijn in tabel 3.1 de in dat onderzoek 

gehanteerde verkeersgegevens weergegeven: 
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Opvallend is dat er bij doorsnede 4 (betreffende de Kuipersweg) voor de huidige 

situatie geen verkeersintensiteiten zijn opgegeven. Dit is zo gedaan omdat 

Witteveen+Bos deze weg als nieuwe weg heeft beschouwd. In de feitelijke 

situatie ligt hier echter de Kuipersweg, waar in de huidige situatie wel verkeer 

rijdt.   

 

Om te kunnen bekijken of er wellicht sprake is van een reconstructie in de zin 

van de Wet Geluidhinder zijn er wel gegevens voor de huidige situatie nodig. 

Om toch een onderbouwde inschatting te kunnen maken of er sprake is van een 

reconstructie in de zin van de Wet Geluidhinder hebben wij gebruik gemaakt 

van de verkeersgegevens uit het Gemeentelijk Verkeersmodel (in plaats van de 

gegevens uit tabel 3.1 van Witteveen+Bos). Dit betreft weliswaar 

werkdaggemiddelden in plaats van weekdaggemiddelden, maar dat maakt voor 

de beschouwing of er sprake is van een reconstructie niet zoveel uit, omdat het 

hier gaat om een verhouding tussen de verkeersintensiteiten vóór en ná 

reconstructie en niet om absolute aantallen.  

 

In onderstaande figuren 1 en 2 zijn de verkeersintensiteiten gegeven voor de 

huidige situatie en de toekomstige situatie, zoals deze afkomstig zijn uit het 

Gemeentelijk Verkeersmodel.  
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Kijkende naar de te verwachten verkeersintensiteiten in de huidige situatie (jaar 

2023) en de toekomstige situatie (jaar 2036) dan valt er ten gevolge van het 

reconstrueren van de Kuipersweg een toename van de geluidsbelasting te 

verwachten van circa:  

 

10 ∗ log
(3600 + 3900)

(900 + 1100)
= 5,74 𝑑𝐵 

 

Er is dus sprake van een ‘reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder’ van 

de Kuipersweg.  

 

Uitwerking geluidsreducerende maatregelen 

Ten aanzien van de geluidsreducerende maatregelen om de geluidsniveaus ten 

gevolge van de aan te leggen weg op de woning aan de Kuipersweg 41 te 

reduceren, staat in het rapport van Witteveen+Bos het volgende geschreven: 

 

 

 

Gezien de hoge geluidsbelasting van 58 dB die de aan te leggen weg zal gaan 

veroorzaken, is dit een wel heel summiere afweging van de maatregelen. Er is 

hier sprake van een hoge geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai die 

in combinatie met de geluidsbelasting van het geluidsgezoneerde 

industrieterrein Barwoutswaarder leidt tot een gecumuleerde geluidsbelasting 

van maar liefst 65 dB op de gevel van de woning. Om in dat geval een 

binnenniveau van maximaal 33 dB te kunnen garanderen in de woning zou de 

geluidwering van de gevels minimaal 32 dB(A) moeten bedragen. Dit is erg 

ambitieus aangezien het hier om een reeds bestaande woning gaat. Beter zou 

zijn om de geluidsbelasting eerst te reduceren door middel van maatregelen 

aan de bron of in het overdrachtsgebied.  

 

Bovendien is er aan de meest geluidsbelaste gevel van de woning buitenruimte 

gelegen waar men buiten kan zitten. Het geluidsniveau ter plaatse van deze 

buitenruimte zal niet worden gereduceerd indien er slechts gevelmaatregelen 

aan de woning worden getroffen. Ook is ter plaatse van de zuidgevel een tuin 

aanwezig, waar sprake is van een hoog geluidsniveau dat niet met behulp van 

gevelmaatregelen te reduceren is. Er is dus nergens sprake van een geluidsluwe 

buitenruimte ter plaatse van de woning.  

 

Op grond van het bovenstaande lijkt ons een uitgebreider onderzoek naar de 

mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen op zijn plaats. Met behulp van een 

akoestisch rekenmodel kan worden onderzocht wat het geluidsreducerende 

effect kan zijn van het toepassen van een stiller wegdek en van het plaatsen van 

één of meerdere geluidsschermen. De bewering dat er ter plaatse van rotondes 

en kruisingen geen stil wegdek mogelijk zou zijn, vanwege de wringende 

werking van optrekkend en afremmend verkeer, klopt niet helemaal. Sommige 

soorten stille wegdekken zijn hiervoor namelijk wel geschikt. Te denken valt 

aan: SMA-NL8 of vergelijkbaar.  
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Voor maatregelen in het overdrachtsgebied valt te denken aan een 

geluidsscherm op de erfgrens van de woning of op de rand van de weg. 

Daarnaast kan gedacht worden aan het vergroten van de afstand tussen de 

woning en de weg door de weg op grotere afstand van de woning te realiseren.  

 

Ter plaatse van de erfgrens van de woning is in de huidige situatie een hekwerk 

aanwezig. Daar zou een geluidsscherm gerealiseerd kunnen worden. Zoals 

omschreven in het rapport van Witteveen+Bos zal een laag geluidsscherm 

misschien niet voldoende afscherming geven. Met een laag geluidsscherm van 

bijvoorbeeld 2,0 meter hoog kan wellicht wel de begane grond van de woning 

voldoende afgeschermd worden. Berekeningen met een akoestisch rekenmodel 

kunnen hierover uitsluitsel geven. Daarnaast geldt dat het misschien in overleg 

met de bewoner van de woning mogelijk en voor de bewoner wenselijk is om 

een hoger geluidsscherm te plaatsen. Hoe hoger het geluidsscherm, hoe meer 

afscherming er zal worden bewerkstelligd, en hoe lager de geluidsbelasting op 

de gevels van de woning zal zijn.  

 

Dat een geluidsscherm niet wenselijk zou zijn vanwege 

veiligheidsoverwegingen, namelijk zicht, gaat in de onderhavige situatie ook 

niet per se op. Indien het geluidscherm op de erfgrens van de woning geplaatst 

wordt, ter plaatse van het bestaande hekwerk, dan heeft het verkeer daar geen 

last van. Bovendien zou het te plaatsen geluidsscherm transparant kunnen zijn, 

bijvoorbeeld van (voldoende dik) glas.  

 

Andere locatie voor de nieuwe weg 

Door het tracé van de aan te leggen weg iets aan te passen is het wellicht 

mogelijk om de weg verder weg van de woning te realiseren, waarmee het 

geluidsniveau op de gevels van de woning dan ook gereduceerd zal worden. Bij 

voorkeur wordt de weg gerealiseerd ten westen van het pand aan de Kuipersweg 

38, zodat ook de afscherming van dit gebouw wordt benut. Omdat het verkeer 

op zeer korte afstand van de woning langs zal rijden en omdat er daardoor 

sprake zal zijn van een zeer hoge geluidsbelasting, dient deze optie onzes 

inziens serieus onderzocht te worden.  

 

Verkeersgegevens 

Opvallend is dat de verkeersintensiteit op de Hollandbaan volgens het 

onderzoek van Witteveen+Bos nauwelijks toeneemt (namelijk met slechts 1533 

tot 2075 mvt/etmaal), terwijl de verkeersintensiteit op de te reconstrueren 

Kuipersweg (nieuwe weg) toeneemt van circa 2000 motorvoertuigen per etmaal 

naar circa 7500 motorvoertuigen per etmaal. Waar komt al dat extra verkeer 

vandaan? Het ligt in de rede dat de verkeersintensiteit op de Hollandbaan met 

een vergelijkbare factor toe zal nemen als het verkeer op de Kuipersweg. Ons 

advies is om dit nogmaals goed te laten onderzoeken door een 

verkeersdeskundige.  

 

Toch reconstructie Hollandbaan? 

Zoals hierboven omschreven is het opvallend dat de verkeersintensiteit op de 

Hollandbaan slecht minimaal toeneemt, terwijl de verkeersintensiteit op de 

Kuipersweg wel met circa 5500 motorvoertuigen per etmaal toeneemt. Nadat 

de verkeerssituatie nader onderzocht is door een verkeerskundige, is de kans 

groot dat blijkt dat er ook voor de Hollandbaan sprake is van een reconstructie 

in de zin van de Wet geluidhinder. Er dienen in dat geval ook voor de 

Hollandbaan bron- en overdrachtsmaatregelen onderzocht te worden.  
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Geluidsluwe buitenruimte 

De geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai bedraagt na 

reconstructie/aanleg nieuwe weg 58 dB op de westgevel van de woning aan de 

Kuipersweg 41 en 53 dB op de zuidgevel vanwege alleen de Kuipersweg (na 

aftrek ex. art. 110 Wgh). De geluidsbelasting vanwege de Hollandbaan bedraagt 

56 dB op de zuidgevel (na aftrek ex. art. 110 Wgh). De geluidsbelasting vanwege 

zowel de Kuipersweg (nieuwe weg) als de Hollandbaan ligt in de toekomstige 

situatie dus hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit betekent dat er 

nergens ter plaatse van deze woning meer sprake is van een geluidsluwe 

buitenruimte waar men buiten kan zitten zonder een hoge geluidsbelasting te 

ervaren. Dit betekent dat er geen sprake meer is van een goed tot redelijk woon- 

en leefklimaat.  

 

Indien ook wordt gekeken naar de cumulatieve geluidsbelasting 

(wegverkeerslawaai en industrielawaai) dan bedraagt de geluidsbelasting 65 dB 

op de westgevel en 63 dB op de zuidgevel. Dit is een zeer hoge geluidsbelasting 

die kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten van de bewoners van de woning.  

 

Beoordeling conform methode Miedema 

De kwaliteit van het akoestisch klimaat kan beoordeeld worden conform een 

methode op basis van de geluidsklassen uit de “methode Miedema”, zie tabel 

1. 

 

Tabel 1: Beoordeling cumulatieve geluidbelasting per klasse van 5 dB(A) 

conform de methode Miedema 

  

 

Uit tabel 1 blijkt dat de geluidsbelasting ter  plaatse van de woning aan de 

Kuipersweg  41 in de toekomstige situatie in te delen is in de geluidsklasse 60-

65 dB(A), waarmee de akoestisch situatie beoordeeld kan worden als ‘tamelijk 

slecht’.  

 

Het ligt in de rede dat het noodzakelijk is om maatregelen te onderzoeken om 

de geluidsbelasting te verlagen.  

 

Trillingen 

Het akoestisch onderzoek van Witteveen+Bos gaat niet in op eventuele 

trillingshinder die eventueel te plaatse van de woning op kan treden. De weg 

komt op zeer korte afstand van de woning te liggen. Hierdoor kan er ter plaatse 

van de woning trillingshinder op gaan treden ten gevolge van de langsrijdende 

voertuigen en kan er zelfs schade aan de woning ontstaan. De trillingsniveaus 

die ter plaatse van de woning op kunnen treden dienen dus onderzocht te 

worden. Hierbij dient getoetst te worden aan de richtwaarden uit SBR-richtlijn A 

(schade aan gebouwen) en SBR-richtlijn B (hinder voor personen in gebouwen).  
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Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

Met vriendelijke groet,                                         

 

AV-Consulting B.V.                                       

Raadgevende Ingenieurs,                                 

 

 

 

 

 






























