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Geacht bestuur van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar, 

  

Op 23 mei 2017 heeft u tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep van 

project Knooppunt Hoevelaken aangegeven graag metingen te willen verrichten 

aan het geluid van de rijksweg. Het gaat daarbij om continue geluidmetingen 

gedurende een jaar zowel voor als na de bouwwerkzaamheden.  

In dat kader heeft u Rijkswaterstaat gevraagd om een financiële bijdrage hieraan 

te leveren. Middels deze brief geven wij u onze reactie op deze vraag.  

 

Het geluidonderzoek voor het project Knooppunt Hoevelaken wordt uitgevoerd 

volgens de regelgeving uit de Wet milieubeheer. Daarin staat dat de 

geluidbelasting bepaald moet worden volgens het Reken- en Meetvoorschrift 

Geluid 2012 (RMG2012). In art 3.2 van het RMG2012 wordt de rekenmethode 

SRM2 als standaard bepalingsmethode genoemd. Zoals ook in de memorie van 

toelichting op dit artikel staat, is deze methode zodanig dat voor vrijwel alle 

situaties een betrouwbaar resultaat verkregen wordt. Alleen voor heel bijzondere 

situaties kan een andere of aanvullende methode noodzakelijk zijn voor een juiste 

bepaling van het geluidsniveau. Een heel bijzondere situatie is bijvoorbeeld de 

geluidemissie van een stalen brug.  

 

Naar het oordeel van Rijkswaterstaat is er in het project Knooppunt Hoevelaken 

géén sprake van een bijzondere situatie. Met de rekenmethode kan de 

geluidbelasting dus betrouwbaar worden vastgesteld.  

 

De rekenmethode is met behulp van metingen voldoende onderbouwd zodat zowel 

de bestaande situatie als toekomstige situatie goed beoordeeld kunnen worden. 

Ook kunnen geluidbeperkende maatregelen specifiek met modellen onderzocht 

worden voordat ze toegepast worden.  

 

Om deze reden zal Rijkswaterstaat niet deelnemen aan eventuele geluidmetingen 

die door uw stichting mogelijk worden geïnitieerd, en daaruit voortvloeiend, zal 

Rijkswaterstaat ook niet financieel aan een geluidmeting bijdragen.  

 

Rijkswaterstaat hecht overigens een groot belang aan het uitvoeren van 

geluidmetingen om daarmee de werking van geluidmodellen te evalueren en waar 
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nodig bij te stellen. Deze rol is echter niet bij Rijkswaterstaat neergelegd. Het 

RIVM voert inhoudelijk het beheer van de rekenvoorschriften uit en adviseert 

daarover aan het ministerie van IenM. Het RIVM voert tevens geluidmetingen uit 

voor de validatie van de rekenresultaten in het kader van de naleving van 

geluidproductieplafonds. In dat kader worden door het RIVM op een serie locaties 

langs snelwegen permanent geluidmetingen uitgevoerd.  

 

In het meest recente RIVM Validatierapport (RIVM rapport 2016-0090)  is een 

gemiddeld verschil tussen de gemeten en berekende geluidproductie 

gerapporteerd voor het jaar 2014 op een steekproef van 45 meetlocaties van 1,8 

± 0,8 dB (hoger gemeten).  

 

De waarschijnlijk belangrijkste factoren voor de discrepanties tussen meet- en 

rekenuitkomsten langs rijkswegen hebben te maken met uitgangspunten die in 

het RMG2012 zijn vastgelegd. Ter toelichting: 

- In project Knooppunt Hoevelaken wordt de geluidbelasting van het jaar 2035 

getoetst aan de normen. Dit wordt gedaan met de in het RMG2012 

vastgelegde wettelijke aftrek art 5.11 die rekening houdt met het stiller 

worden van het verkeer in de toekomst. Dit effect wordt echter nu nog niet 

gemeten.  

- Naast het gemiddelde verschil tussen meten en modelleren ontstaan ook 

verschillen als gevolg van de leeftijd van het wegdek. In het RMG2012 is een 

wegdekcorrectieterm voorgeschreven met de gemiddelde geluideigenschappen 

gedurende de gehele gebruiksperiode. In de praktijk zal een nieuw aangelegd 

wegdek dus stiller zijn dan een wegdek wat binnenkort vervangen wordt. Dit 

effect wordt wel gemeten en kan worden gemodelleerd maar wordt niet in de 

beoordeling van de geluidbelasting meegenomen. 

 

Rijkswaterstaat kan wel op een andere wijze bijdragen aan het veilig uitvoeren 

van geluidmetingen. Indien u de metingen wilt uitvoeren volgens de standaard 

meetmethode uit het RMG2012 heeft u gegevens nodig van het verkeer 

gedurende de meetperiode. Wij kunnen u hiervoor in contact brengen met het 

NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens). 

Binnen het NDW werken verschillende overheden intensief samen aan de 

ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige databank voor 

wegverkeersgegevens. Op de A28 tussen knooppunt Hoevelaken en aansluiting 

Vathorst-Nijkerk worden continu (24/7) gegevens verzameld over 

verkeersintensiteiten, snelheden en voertuigcategorieën. Deze gegevens kunnen 

ter beschikking gesteld worden waardoor het niet nodig is om op een onveilige 

manier dicht langs de snelweg handmatig verkeerstellingen uit te voeren. 

 

Verder staan wij open voor verdere gesprekken naar aanleiding van de door u 

uitgevoerde metingen.  

 

Wij gaan ervan uit u met deze brief voldoende te hebben geinformeerd.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marjolein de Gorter-Manhoudt 

Projectmanager 


