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Terugblik 

• RWS heeft onderzocht welke maatregelen 
wettelijk minimaal nodig zijn 
 

• Verkennend onderzoek naar aanvullende 
maatregelen uitgevoerd 



Maatregelenonderzoek RWS 

• Voorwaarden voor onderzoek naar maatregelen: 
– Geluidsproductieplafond overschreden, of 
– Saneringssituatie 



Maatregelenpakket RWS 

• Onderzoek RDHV van 22 november 
– Wettelijk maatregelenpakket 
– Maatregelenpakket bij 3 dB strengere eis 
– Maatregelenpakket bij 5 dB strengere eis 

 
• 3 en 5 dB strengere eis leidt tot zeer verregaande 

en kostbare maatregelen 
• Weinig realistisch uitgangspunt 



Wettelijk maatregelenpakket RWS 



Wettelijk maatregelenpakket RWS 



Kanttekeningen 

• Wegontwerp kan nog wijzigen 
– Maatregelen wijzigen dan ook 

 

• Nog geen rekening gehouden met westelijke 
aansluiting Hoevelaken richting Amsterdam 
– Met aansluiting → mogelijk andere maatregelen 



Conclusies 

• Door maatregelen veelal afname t.o.v. GPP situatie 
• Doelmatige maatregelen niet altijd mogelijk 

– Alsnog een toename t.o.v. GPP situatie 
– Vaak met relatief lage geluidsbelastingen (≤ 55 dB) 

 

• Er resteren gebieden met relatief hoge 
geluidsbelasting 
– > 60 dB 



Aanvullende wensen 

• Doel 
– Een groot maatschappelijk effect 

 

• Door 
– Hoge geluidsbelastingen te reduceren 
– Geluidstoenamen weg te nemen 



Onderzoekswijze 

• Akoestisch rekenmodel verkregen van RWS 
– Basismodel: GPP 
– Maatregelmodel: wettelijke maatregelen 
 

• Maatregelmodel uitgebreid 
– Extra maatregelen om geluidsbelasting te reduceren 
 

• Maatregelkosten bepaald o.b.v. eenheidsprijzen 
– Enkel de aanlegkosten 
– Geen afkoop beheer en onderhoud (kan hoog bedrag zijn!) 



Optie A: aaneengesloten afscherming 

• Tussen aansluitingen 
– Hoevelaken 
– Vathorst-Corlaer 

 

• Doel 
– Reductie van circa 5 dB 
 t.o.v. GPP 



Optie B: lokale reductie hoge 
geluidsbelastingen 

• Aandacht voor woningen > 50 dB 
– Geen optie 

 

• Aandacht voor woningen > 55 dB 
– Weinig realistisch 

 

• Aandacht voor woningen > 60 dB 
– Realistisch 



Aandachtsgebieden 



Optie B: lokale reductie hoge 
geluidsbelastingen 

• B1: reduceren tot 60 dB 
– Kan leiden tot reductie van 62 naar 60 dB 

 

• B2: reduceren met minimaal 5 dB 
– Kan leiden tot reductie van 62 naar 57 dB 



Optie A 

• Scherm 
– 3 meter hoog 
– circa 5 km lang 

 
• Effect 

– circa 5 dB 
– op begane grond soms 
 groter effect 
– op verdieping soms 
 kleiner effect 



Optie A: indicatie kosten 

• Aanlegkosten aaneengesloten afscherming 
– sober: circa € 5 miljoen ex btw (€ 6 miljoen incl. btw) 
– luxer: circa € 8,4 miljoen ex btw (€ 10,2 miljoen incl. btw) 

 
 impressie sober   impressie luxe 



Optie B cluster 3: ≤ 60 dB 

3-5 woningen 
Effect 1 dB 
Lden = 60 dB 
€ 280.000 incl. btw 



Optie B cluster 3: -5 dB 

10-20 woningen 
Effect 5 dB 
Lden = 56 dB 
€ 1.420.000 incl. btw 



Optie B cluster 4: ≤ 60 dB en -5 dB 

6-10 woningen 
Effect 7-10 dB 
Lden = 55-60 dB 
€ 1.230.000 incl. btw 



Optie B cluster 2: tuinscherm 
1 woning 
Effect 1 dB 
Lden = 60 dB 
€ 120.000 incl. btw 

1 woning 
Effect ca 5 dB 
Lden = 570 dB 
€ 730.000 incl. btw 

1 woning 
Tuinscherm 
€ 24.000 incl. btw 



Totaaloverzicht 



Resumerend 

• Onderzochte maatregelpakketten: 
 
A. Aaneengesloten scherm 

 
B. Clusters 

1. Geen woningen met geluidsbelastingen hoger dan 
60 dB 

2. Streven naar merkbare verbetering van 5 dB 
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