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We wonen in Nederland met veel mensen op een kleine oppervlakte. Ruimte en stilte worden 

steeds schaarser terwijl de behoefte daaraan toeneemt. De provincie gaat daar wat aan doen. 

Dit is geen gemakkelijke opgave; ons leven speelt zich immers af in een wereld vol geluid 

en zonder geluid is dit leven zelfs moeilijk voorstelbaar. Maar er zijn wel grenzen aan wat 

we met ons allen aanvaardbaar vinden. Het is de kunst een evenwicht te vinden tussen rust 

en stilte enerzijds en geluid en levendigheid anderzijds. Daarbij komt dat de aandacht voor 

geluid niet langer alleen uitgaat naar de directe leefomgeving maar ook naar onze natuur- en 

recreatiegebieden.

De provincie gaat voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur. Voor het milieu 

betekent dit schone lucht en bodem, goede grondwaterkwaliteit, stilte waar nodig en een 

veilige woonomgeving. Gelderland doet dit niet alleen, maar samen met inwoners, het 

bedrijfsleven en andere overheden.

In het Gelders Milieu Plan (GMP) staat dat de Gelderse inwoners vanaf 2010 in hun 

woonomgeving niet meer blootgesteld mogen worden aan een te hoge geluidsbelasting door 

verkeer op provinciale wegen. De provincie heeft hier al veel aan gedaan, soms vanwege 

wettelijke regelingen, soms met het oog op de toekomst. In juni 2007 stelden Gedeputeerde 

Staten de zogenaamde geluidsbelastingkaarten langs provinciale wegen vast. Deze kaarten 

geven een beeld over de geluidsbelasting langs een wegvak. 

Milieu en mobiliteit gaan de komende periode (2008-2012) de zogenaamde “hotspots” 

aanpakken. Dit gebeurt bij voorkeur door onze provinciale wegen, daar waar mogelijk, te 

voorzien van een geluidsreducerend wegdek. Hierbij ligt de focus op de meest drukke wegen, 

maar als zich kansen voordoen op de minder drukke wegen dan zullen wij die ook benutten. 

Het Actieplan Geluid dat nu voor u ligt biedt praktische hulpmiddelen om uit oogpunt van 

geluid, het woon- en leefklimaat langs provinciale wegen in Gelderland te verbeteren en te 

beschermen.

Annelies van der Kolk Marijke van Haaren

Gedeputeerde Klimaat en Milieu Gedeputeerde Verkeer en vervoer

Voorwoord
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Op grond van Europese wetgeving die in Nederland is vertaald in de Wet geluidhinder, 

moeten Gedeputeerde Staten een actieplan geluid opstellen voor haar provinciale wegen. 

In de 1e tranche heeft het actieplan betrekking op de drukste provinciale wegen of delen 

daarvan (met meer dan 6 miljoen voertuigen bewegingen in 2006). Het actieplan is 

opgesteld nadat eerst een inventarisatie is uitgevoerd naar de geluidsbelastingen op 

woningen langs deze wegen. De resultaten van deze inventarisatie zijn vastgelegd in de 

geluidsbelastingkaarten die op 26 juni 2007 door ons zijn vastgesteld. 

Voor het actieplan moeten wij een plandrempel vaststellen. Dit is de grens van de 

geluidsbelasting op woningen waarvan wij vinden dat deze maximaal toelaatbaar is.

Overeenkomstig het Gelders Milieuplan 3 en het Provinciaal Verkeers en VervoersPlan 2, 

hebben wij de plandrempel voor situaties waar mensen wonen vastgesteld op 63 dB. Voor 

stilte en rust in stille – en stiltegebieden (natuur- en recreatiegebieden) op 40 dB. Uit de 

geluidsbelastingkaarten blijkt dat bij een groot aantal woningen de geluidsbelasting meer 

bedraagt dan deze drempelwaarde.

De belangrijkste en meest eff ectieve maatregel is het toepassen van stil asfalt (bij regulier 

grootonderhoud) aan de weg. Afhankelijk van de beschikbare fi nanciële middelen kan naar 

verwachting in de periode 2008-2012 het aantal geluidsbelaste situaties (Hotspots) met circa 

80% afnemen.  

Door het treff en van (geluidsreducerende) maatregelen aan te laten sluiten bij het onderhoud 

aan de wegen is er sprake van beperkte meerkosten t.o.v. de reguliere onderhoudskosten.

Wij verwachten daarnaast een signifi cante beperking van de geluidsemissie door algemeen 

bronbeleid (stillere auto’s en banden) waarvoor VROM en de EU verantwoordelijk zijn.

  Samenvatting
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 1.1. Inleiding

In de Wet geluidhinder (Wgh) is voorgeschreven dat er, op basis van de gepresenteerde 

geluidsbelastingkaarten, door de agglomeraties (gemeenten met tezamen meer dan 250.000 

inwoners) en de andere aangewezen actoren zoals NS, Rijk provincie en gemeenten), 

actieplannen moeten worden opgesteld. Het actieplan is een beleidsdocument dat zowel 

het beleid beschrijft ter beperking van de geluidsbelasting (L
den

 en L
night

) als de voorgenomen 

maatregelen, in de eerstvolgende vijf jaar. De minister van Verkeer en Waterstaat en de 

provincies stellen deze op voor (delen van) rijks- en provinciale wegen, hoofdspoorwegen en 

voor Schiphol.

Wij stellen het actieplan op voor de provinciale wegen binnen de provincie Gelderland.

Volgens de Wgh moet het actieplan gaan over ’prioritaire problemen’. Van een prioritair 

probleem is sprake als een ’relevante grenswaarde’ is overschreden. Bij de implementatie in 

de Nederlandse wetgeving is het begrip ’relevante grenswaarde’ vertaald in plandrempel. De 

agglomeratiegemeenten en de andere aangewezen actoren bepalen zelf welke plandrempel 

ze in hun actieplan aanhouden en vaststellen. Ze kunnen ook per categorie van gevallen 

verschillende plandrempels aanwijzen. De waarden van deze plandrempels worden 

in het actieplan vastgelegd. Tevens wordt in het actieplan het beleid weergegeven om 

overschrijdingen van de plandrempels ongedaan te maken. Het actieplan geeft daarom 

inzicht in de voorgenomen maatregelen in de komende vijf jaar inclusief het te verwachten 

eff ect van de maatregelen. Onder eff ect wordt hier verstaan de vermindering van het aantal 

(ernstig) gehinderden. Het actieplan moet zich niet alleen richten op woningen en andere 

geluidsgevoelige gebouwen, maar ook op de stille en stilte gebieden.

 1.2. Wettelijk kader

De Europese Richtlijn 2002/49/EG is gericht op de evaluatie en de beheersing van 

omgevingslawaai. Deze richtlijn wordt aangehaald als de Richtlijn omgevingslawaai. In 

Nederland is de richtlijn in 2004 ingevoerd in hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder. Dit 

hoofdstuk van de Wgh is van toepassing op omgevingslawaai waaraan mensen worden 

blootgesteld en richt zich vooral op het vaststellen, beheersen en waar nodig verlagen 

van geluidsniveaus in de leefomgeving. Het toepassinggebied beperkt zich tot een 

aantal gedefi nieerde brontypen, te weten weg- en railverkeer en luchtvaart en specifi eke 

vastgelegde industriële activiteiten.

Om de schadelijke gevolgen van omgevingslawaai te bestrijden, worden de volgende 

instrumenten toegepast:

• inventariseren van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van 

geluidsbelastingkaarten; 

• vaststellen van actieplannen om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken; 

de plannen moeten vooral gericht zijn op plaatsen waar hoge blootstellingniveaus 

schadelijke eff ecten kunnen hebben voor de gezondheid van de mens, wij noemen dat 

“hotspots geluid”; ook moeten ze een goede geluidskwaliteit handhaven; 

• voorlichten van het publiek over omgevingslawaai en de eff ecten daarvan; daarbij hoort 

het publiceren van de geluidsbelastingkaarten en het houden van inspraak over de 

actieplannen.

 1 Waarom een actieplan geluid
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Voor het ter inzage leggen van de actieplannen is voorts Hoofdstuk 3, afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) van belang. Daarnaast is ook de Inspraakverordening van 

toepassing.

De verplichting om geluidsbelastingkaarten en een actieplan op en vast te stellen is 

onderverdeeld in verschillende fasen “de zogeheten tranches”. In onderstaand schema is een 

overzicht gegeven van deze tranches.

1e tranche 2007-2012 2e tranche 2012-2017

Geluidsbelastingkaarten in 2007  Geluidsbelastingkaarten in 2012

Actieplannen in 2008 Actieplannen in 2013

Agglomeraties met een bevolking van  Agglomeraties met een bevolking van

meer dan 250.000 personen; meer dan 100.000 personen;

Wegen waarop jaarlijks meer dan 6 miljoen maal  Wegen waarop jaarlijks meer dan 3 miljoen maal

een voertuig zal passeren; een voertuig zal passeren;

Hoofdspoorwegen waarop jaarlijks meer dan  Hoofdspoorwegen waarop jaarlijks meer dan 

60.000 maal een trein zal passeren; 30.000 maal een trein zal passeren;

Burgerluchthavens waarop jaarlijks meer dan  Burgerluchthavens waarop jaarlijks meer dan 

50.000 vliegtuigbewegingen plaatsvinden met uitsluiting  50.000 vliegtuigbewegingen plaatsvinden met

van oefenvluchten met lichte vliegtuigen. uitsluiting van oefenvluchten met lichte vliegtuigen.

Inrichtingen volgens de Wet milieubeheer die  Inrichtingen volgens de Wet milieubeheer die meer 

meer dan 55dB Lden produceren dan 55dB L
den

 produceren

In deze tranche zijn geen agglomeraties  Agglomeraties in deze tranche zijn:

binnen Gelderland aangewezen Apeldoorn, Arnhem, Ede, Nijmegen

Bevoegde instantie

De provincie Gelderland is beheerder en eigenaar van haar provinciale N-wegen en een aantal 

A-wegen, zie voor het overzicht bijlage 1. Volgens de Wet geluidhinder is de provincie als 

zodanig verantwoordelijk voor de geluidsbelasting van deze wegen.

Geluidgevoelige bestemmingen

Volgens de Wet geluidhinder zijn onder andere woningen, scholen, ziekenhuizen als 

geluidsgevoelig aan te merken.

 

 1.3. Het proces 

Voorafgaand aan het actieplan is een geluidskaart opgesteld en vastgesteld (vastgesteld op 

26 juni 2007). Deze geluidskaart beschrijft de situatie in 2006. Het actieplan borduurt hierop 

verder met een beschrijving van de voorgenomen relevante maatregelen, het beleid ter 

beperking van de geluidsbelasting en de voorgenomen te treff en maatregelen in de nabije 

toekomst. In fi guur 1 staat schematisch weergegeven hoe het proces om tot een vastgesteld 

actieplan te komen eruit ziet. 
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Vaststellen plandrempel

Volgens de EU-richtlijn moet het actieplan gaan over ‘prioritaire problemen’. Van een 

prioritair probleem is sprake als een ‘relevante grenswaarde’ wordt overschreden. Bij 

implementatie in de Nederlandse wetgeving is het begrip ‘relevante grenswaarde’ vertaald in 

‘plandrempel’. Een eerste stap in het maken van een actieplan is het kiezen van een of meer 

plandrempels. Op basis van de plandrempels zal beleid worden geformuleerd. In situaties 

waar de geluidsbelasting hoger is dan de plandrempel zijn maatregelen noodzakelijk om deze 

overschrijding terug te dringen.

Inventarisatie van maatregelen

Voordat maatregelen worden benoemd om de overschrijdingen van de plandrempel ongedaan 

te maken, is het verstandig eerst te bezien in hoeverre bestaande ontwikkelingen op andere 

beleidsterreinen invloed hebben op de geluidskwaliteit van de relevante locaties. Mogelijk 

worden hierdoor enkele hotspots al opgelost of worden er nieuwe hotspots verwacht. 

Afstemming met partners (rijk - gemeenten – NS) is gewenst indien er grensoverschrijdende 

eff ecten van diens of eigen plannen te verwachten is.

Kosten-baten analyse

Wat zijn de (meer) kosten van maatregelen om geluidsknelpunten (overschrijdingen van een 

plandrempel) aan te pakken en wat is het eff ect daarvan. De kosten van maatregelen laten 

zich doorgaans goed in geld uitdrukken. Het gaat dan in volgorde van voorkeur om:

bronmaatregelen, dat zijn stiller verkeer en een stiller wegdek;

overdrachtsmaatregelen, een geluidswal of geluidsscherm;

maatregelen aan woningen, het isoleren van gevels. 

De baten, eff ecten liggen veel meer in de beleving van mensen. Mensen ervaren minder of 

geen geluid(hinder) meer. Ze leven en slapen hierdoor beter. Per saldo is dat positief voor hun 

gezondheid. 

Ontwerp van actieplan

In het Besluit omgevingslawaai staan onder hoofdstuk 4 de elementen genoemd die in 

een actieplan beschreven moeten worden. Grofweg komt het neer op een beschrijving 

van de relevante wetgeving, het betrokken gebied, de resultaten van de geluidskaart, het 

voorgenomen beleid dat gevolgen kan hebben voor de geluidskwaliteit in de komende tien 

jaar, de voorgenomen maatregelen ter verbetering van de geluidskwaliteit in de komende vijf 

jaar en de reacties uit de inspraakprocedure.
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Inspraak en publicatie

Artikel 123 van de Wet geluidhinder (Wgh) beschrijft de procedure voor de vaststelling van 

het actieplan. De voorbereiding gebeurt volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 

waarbij in afwijking daar op artikel 3:15 Awb eenieder zienswijzen naar voren kan brengen. 

De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen en het uitbrengen van adviezen 

bedraagt zes weken. Er is geen mogelijkheid tot beroep. 

Vaststelling actieplan en verzending aan VROM

Volgens de Wet geluidhinder moet in juli 2008 het actieplan worden vastgesteld (Wgh, 122). 

In de aangewezen agglomeratie gemeenten stellen B&W het actieplan vast en GS stelt het 

actieplan voor provinciale wegen vast. De actieplannen voor rijkswegen, hoofdspoorwegen 

en grote luchthavens worden vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Binnen 

één maand na de vaststelling worden de stukken ter beschikking gesteld aan eenieder en 

wordt het actieplan verstuurd naar de door het ministerie van VROM aangewezen instantie. 

Het ministerie van VROM is ervoor verantwoordelijk dat de gegevens elke vijf jaar worden 

verzameld, gecategoriseerd en verzonden naar aan de Europese Commissie.

 1.4. Inspraak en publicatie

Dit actieplan wordt als volgt voor de inspraak ter visie gelegd: 

 1.4.1. Ter visie legging

Het actieplan is tot stand gekomen overeenkomstig de Uniforme Openbare 

voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht. Het actieplan is in ontwerp 

door GS vastgesteld op 27 mei 2008 en gepubliceerd op 21 juni 2008 waarbij een ieder in de 

gelegenheid is gesteld op het ontwerp in te spreken. In het bijgevoegde inspraakrapport (zie 

bijlage 5) is een overzicht gegeven van de inspraakreacties en is aangegeven hoe hiermee is 

omgegaan.

 1.4.2.  Afstemming met gemeenten

Vooruitlopend op de formele inspraak  in het kader van dit actieplan is in de periode 

september 2007 t/m januari 2008 overleg geweest met de circa 30 gemeenten waarbinnen 

provinciale wegvakken liggen uit de 1e tranche.

Deze zijn afgestemd op de gemeentelijke saneringsopgave wegverkeer (de zogeheten A-lijst). 

Binnen de provincie Gelderland is er op dit moment (stand van zaken 31-12-2007) sprake 

van nog circa 2000 woningen die op de zogeheten A-lijst (saneringslijst wegverkeer) staan. 

Gemeenten zijn op dit moment bezig met een actualisatie van knelpunten die op 1-1-2009 

moet zijn afgerond. 

Indien mogelijk zal de uitvoering van de sanering gezamenlijk worden opgepakt met de 

aanpak van de provinciale knelpunten (Hotspots).
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In dit hoofdstuk gaat het over het beleid dat binnen de provincie een relatie heeft met 

geluid en specifi ek over geluid en provinciale wegen.

 2.1 Gelders geluidbeleid

In een aantal provinciale plannen is geluid een onderdeel van het beleid, zoals het Gelders 

Milieu Plan 3 (GMP 3) het Provinciaal Verkeers en Vervoers Plan 2 (PVVP-2). De realisatie van 

dit beleid is opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s van deze plannen.

 2.1.1.  GMP 3

Het derde Gelders Milieuplan (GMP 3) richt zich op de basiskwaliteit voor mens en natuur. 

Het zorgen voor basiskwaliteit betekent onder andere dat inwoners van Gelderland (in 2010) 

niet meer worden blootgesteld aan een te hoge geluidsbelasting door provinciale bedrijven 

of door verkeer op provinciale wegen. Conform de normen uit de Wet Geluidhinder is de 

basiskwaliteit voor geluid voor wegen < 65dB(A) 1.

Door de komst van de Europese richtlijn Omgevingslawaai en de verwerking daarvan in 

de Wgh is - om de hotspots aan te pakken – in aanvulling op en nadere uitwerking van het 

GMP dit actieplan aangekondigd. Het gaat dan om de aanpak van de zogeheten “hotspots”, 

waarbij sprake is van een geluidsbelasting van 63 dB of meer. In de periode van 2008 tot 2012 

krijgen de hotspots op de meest drukke wegen (meer dan zes miljoen voertuigen per jaar) 

prioriteit. 

Het provinciale beleid richt zich ook op Stilte- en stille gebieden. Binnen Gelderland zijn acht 

stiltegebieden aangewezen. Daarnaast zijn ook gebieden aangewezen als stiltebeleidsgebied 

(“stille” gebieden). Op de kaart hieronder is te zien waar deze gebieden zich bevinden.

 2 Gelders beleid en projecten

1   Vertaald naar de nieuwe 

normstelling betekent dit 

een waarde voor wegen 

< 63 dB.
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Stilte- en stille gebieden kennen volgens het Gelderse beleid een ‘streefwaarde’ voor geluid 

van Letm 40 dB(A). Deze gebieden zijn bedoeld voor de beleving van stilte en rust en hebben 

als zodanig een directe relatie met waardevolle natuur – en recreatiegebieden.

 2.1.2. PVVP-2

Het tweede Provinciaal Verkeer en Vervoersplan (PVVP 2) geeft richting aan het verkeers- en 

vervoersbeleid, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen bereikbaarheid, leefomgeving 

en veiligheid. De provincie maakt een zorgvuldige afweging tussen de wensen voor een 

krachtige economische ontwikkeling en zorg voor de kwaliteit van de leefomgeving. Het plan 

moet een duurzame oplossing bieden voor de mobiliteitsproblemen. Twee jaarlijks wordt 

dit beleid geactualiseerd in de dynamische beleidsagenda. Projecten die hieruit voortvloeien 

worden vervolgens vastgelegd in het (twee)jaarlijkse programma Werken aan Duurzame 

Mobiliteit. 

Gezamenlijke uitvoering GMP en PVVP via het Leefomgevingsoffensief

Het Leefomgevingsoff ensief (LOO) is een gezamenlijk uitvoeringskader van het GMP en het 

PVVP gericht op de kwaliteit van de leefomgeving.

Het doel hiervan is o.a. het verminderen van de geluidsbelasting langs provinciale wegen. 

Het richt zich zowel op plaatsen waar mensen wonen, als op de gebieden voor stilte en rust.

Het LOO is gekoppeld aan het Uitvoeringsprogramma Instandhouding Infrastructuur (het 

beheer- en onderhoudsprogramma van de provinciale wegen). Door wegonderhoud en 

leefbaarheid (aanpak geluidshinder) aan elkaar te koppelen kan kosteneff ectief worden 

gewerkt en een win-win situatie worden bereikt. Tot het einde van 2007 is 164 kilometer 

weg voorzien van geluidsreducerend asfalt. Hiervan is 75 kilometer gelegen in of nabij de 

zogeheten stille- of stiltegebieden.

 2.2.  Belangrijke infrastructurele werken

De provincie Gelderland wil de komende jaren een aantal - infrastructurele -  projecten 

uitvoeren. Bij deze projecten speelt geluid(hinder) en de aanpak daarvan een belangrijke rol.

Het gaat in ieder geval om volgende projecten:

- N348 nabij Ellecom;

- N348 Leuvenheim;

- N844 Heumen;

- aanleg rondweg N322 Neder Betuwe;

- reconstructie N302 Harderwijk.

Een complete lijst van projecten zoals die is vastgesteld in de Dynamische Beleidsagenda’s 

van het PVVP 2007-2008, 2009-2010 en verder kunt u vinden op de website van de Provincie 

Gelderland, zie www.gelderland.nl > ontwikkelen > wegenbouw.

De uitvoering van infrastructurele werken vindt plaats via het programma 

“Werken aan Duurzame Mobiliteit” (WaDM).
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 2.3.  Plandrempel wegen , stilte- en stille gebieden 
  (ambitie voor het geluidsbeleid)

Zoals aangegeven is dit Actieplan - waar het gaat om het realiseren en beschermen van de 

basiskwaliteit geluid - een nadere invulling en uitwerking van het provinciaal beleid voor de 

leefomgeving. 

Conform het vigerende GMP-3 stellen wij als plandrempel een waarde L
den

 van 63 dB en voor de 

nacht een waarde L
night

 van 55 dB (zie ook bijlage 3) vast op plaatsen waar mensen wonen. 

De plandrempel voor de stilte- en stille gebieden wordt gesteld op een Lden van 40 dB2. 

Vanaf deze plandrempels is sprake van een knelpunt (hotspot) geluid. Daar worden 

maatregelen genomen om de geluidsbelasting te reduceren.

Het is onze ambitie om de “Hotspots geluid” langs provinciale wegen de komende jaren 

versneld aan te pakken.

2  Voor natuur- en recreatie geeft 

het corrigeren van dB(A) naar dB 

geen verschil in getalswaarden



EU - kartering wegen (1e tranches wegen)
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Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 26 juni 2007 de geluidsbelastingkaarten 

vastgesteld als bedoeld in artikel 118 van de Wet geluidshinder. Deze geluidsbelastingkaarten 

zijn vastgesteld voor provinciale wegen waar meer dan zes miljoen voertuigen per jaar 

passeren. 

Met de geluidsbelastingkaarten wil de EU inzicht krijgen in de grootte van de geluidshinder 

langs wegen en spoorwegen. De lidstaten zijn verplicht om over de geluidsbelasting in 

hun land te rapporteren, en dit ook aan het publiek openbaar te maken. Het doel van deze 

wetgeving is om, op basis van prioriteiten, de schadelijke gevolgen (inclusief hinder) van 

blootstelling aan omgevingslawaai te voorkomen of te verminderen, en de geluidskwaliteit 

te handhaven waar die goed is. In het bijzonder geldt dit voor:

woningen • 

andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen• 

stille gebieden (zoals openbare parken) binnen de bebouwde kom van de zogenoemde • 

 agglomeratiegemeenten 

stille gebieden op het platteland • 

Om de uitvoering geleidelijk te laten plaatsvinden, is bepaald dat het opstellen van de 

geluidsbelastingkaarten en van het actieplan in twee tranches  moet worden uitgevoerd. 

Op basis van deze geluidsbelastingkaarten is in de loop van de tweede helft van 2007 

begonnen met de voorbereiding voor het opstellen van dit actieplan. 

De geluidsbelastingkaarten en het actieplan van de tweede tranche moeten in respectievelijk 

2012 en 2013 worden opgeleverd. Om de vijf jaar moeten de geluidsbelastingkaarten en 

actieplannen worden geactualiseerd.

Het ministerie van VROM levert de Europese Commissie elke vijf jaar de verzamelde 

informatie.

 3.1.  De geluidbronnen (wegen)

De geluidsbronnen (wegen) waar de provincie verantwoordelijk voor is, zijn in bijlage 

1 uitgebreid beschreven. Het betreft alle provinciale wegen  die in de 1e tranche zijn 

gekarteerd. Per gemeente is aangegeven welke geluidsbronnen / wegen  het betreft en wat 

hiervan de impact is. Vervolgens is aangegeven hoe de knelpunten, Hotspots genoemd, 

worden aangepakt

Op de linkerzijde is het kaartje te zien waar de zogeheten 1e tranche wegen liggen.

 

3  Zie voor uitleg tranches 

 § 1.2.

3  De geluidbelastingskaart
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 3.2. Overzicht en beoordeling van het aantal bewoners

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van alle geluidsbelaste situaties binnen 

Gelderland. Dit is een overzicht van de resultaten op basis van de geluidsbelastingkaarten.

 3.2.1.  Overzicht geluidsbelaste situaties (drukke wegen)

In onderstaande tabel zijn het aantal geluidsbelaste situaties weergegeven zoals dit op basis 

van de situatie 2006 is bepaald voor de 1e tranche wegen.

Tabel: overzicht aantallen geluidsbelaste situaties drukste wegen

Geluidbelastingsklasse Lden in dB Aantal geluidbelaste woningen Aantal geluidbelaste bewoners

55 – 59 4452 10240

60 – 64 1810 4163

65 – 69 512 1178

70 – 74 33 76

≥ 75 0 0

Plandrempel ≥ 63 2314 5322

Hotspots4  ≥ 63 36 

 3.2.2. Overzicht geluidsbelaste situaties (minder drukke wegen)

Naast het aantal geluidsbelaste situaties ten gevolge van de drukste wegen is ook het aantal 

woningen en bewoners inzichtelijk gemaakt voor de overige wegen binnen Gelderland. Dit is 

gedaan omdat in de periode 2008-2012 ook wegen worden aangepakt die buiten de zogeheten 

1e tranche vallen.

In onderstaande tabel is het aantal overige geluidsbelaste situaties, vanaf 63 dB, weergegeven 

zoals dit op basis van de situatie 2006 is bepaald voor de overige wegen.

Tabel: overzicht aantallen geluidsbelaste situaties minder drukke wegen

Geluidbelastingsklasse Lden in dB Aantal geluidbelaste woningen Aantal geluidbelaste bewoners

Plandrempel ≥ 63 7349 16903

Hotspots ≥ 63 176 

 3.3. Conclusie geluidbelastingskaarten

Op basis van de geluidsbelastingkaarten en de daaruit gedistilleerde overzichten blijkt dat er 

binnen Gelderland 9663 woningen zijn die een geluidsbelasting van 63 dB of meer op de gevel 

ontvangen. Dit komt overeen met 22225 inwoners / bewoners. 

Tabel: overzicht aantallen geluidsbelaste situaties totaal

 Aantallen 1e tranche Aantallen overige Totaal

Woningen ≥ 63 dB 2314 7349 9663

Bewoners ≥ 63 dB 5322 16903 22225

Hotspots ≥ 63 dB 36 176 2124 Hotspot = 1 of meer 

 woning(en) langs 

 een wegvak met een 

 geluidsbelasting van

 63 dB of meer.
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 4.1. Beschrijving potentiele maatregelen

Voor het aanpakken van de zogeheten Hotspots langs de provincale wegen geldt de 

voorkeursvolgorde van het milieubeleid en de Wet geluidhinder als volgt:

BRON – OVERDRACHT – ONTVANGER

(WEG – SCHERM/WAL – GEVELMAATREGEL)

Bij de bron5 wordt hier de weg bedoeld. Maatregelen aan de weg kunnen o.a. bestaan 

uit het aanbrengen van geluidsreducerend wegdek soms in combinatie met aanvullende 

maatregelen zoals geluidswallen of geluidsschermen en/of gevelisolatie van woningen. 

Vooralsnog richt dit actieplan zich vooral op dit soort maatregelen. Voor de toekomst is 

het de bedoeling de maatregelen in breder, integraler perspectief te beschouwen, de weg 

in zijn omgeving. Het gaat dan om de combinatie van maatregelen zoals bovengenoemd 

met verkeersmaatregelen (snelheidsbeperking, doorstroming, samenstelling van het 

verkeer). Dat vraagt intensieve(re) samenwerking met externe partners en het realiseren van 

netwerkoplossingen. 

Voor de aanpak van de hotspots wordt  - uit een oogpunt van kosteneff ectiviteit -, 

aangesloten bij het reguliere onderhoudsprogramma van de provinciale wegen6. Dit heeft tot 

gevolg dat er in de periode van de eerste tranche (2008-2012) ook wegen aangepakt worden die 

in de 2e tranche vallen.

Geluidsreducerende wegdekken die binnen de provincie Gelderland aangelegd worden, zorgen 

voor een geluidsreductie van ten minste 4 decibel ten opzichte van gewoon asfalt. Dit asfalt 

dient te voldoen aan de door het CROW uitgegeven richtlijnen en publicaties. Hiermee is naast 

de geluidsreductie ook de kwaliteit en levensduur gegarandeerd.

Stil asfalt is een kosten effectieve maatregel, maar vergt een meer intensief beheer en onderhoud 

dan regulier asfalt o.a. om haar geluidsreducerende eigenschappen ten volle te behouden. In het 

instandhoudingsprogramma provinciale wegen is hiermee rekening gehouden.

 4.2. Wat hebben we gedaan tot en met 2007

Voorafgaand aan dit actieplan is vanaf 1990 al gewerkt aan geluidsreductie van de provinciale 

wegen. Dit gebeurde voornamelijk door het aanleggen van een geluidsreducerend wegdek. 

Dat is een eff ectieve maatregel gebleken.

Tot het einde van 2007 is 164 kilometer weg voorzien van een geluidsreducerend wegdek. 

Hiervan is 75 kilometer gelegen in of nabij de zogeheten stille- of stiltegebieden. Hieronder is 

daarvan een kaart weergegeven. Tevens is in bijlage 2 een uitgebreider overzicht gegeven van 

de betreff ende wegen.

4   Maatregelen en acties

5  Vanuit het ministerie 

VROM wordt bij de 

EU aangedrongen op 

bronmaatregelen aan het 

wagenpark o.a. d.m.v. 

toepassing stille banden.

6  Daar waar mogelijk/

noodzakelijk wordt naast 

de aanpak geluid bij het 

onderhoudsprogramma 

wegen ook gecombineerd 

met de aanpak vanwege het 

programma luchtkwaliteit.
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4.3.  Maatregelen 2008 – 2012

Het toepassen van stil asfalt als bronmaatregel, soms gecombineerd met gevelisolatie aan 

woningen en afschermende maatregelen, is een (zeer) eff ectieve maatregel om geluidshinder 

van verkeer te beperken. De verwachting is dat hiermee het merendeel van de knelpunten 

(hotspots) langs provinciale wegen in Gelderland kan worden opgelost.

Vast staat dat de aanleg en het onderhoud van stil asfalt duurder is dan van normaal asfalt. 

Ook de toepassing van additionele gevelisolatie aan woningen kost (extra) geld. 

Uitvoering maatregelen 2008

Op basis van het reguliere onderhoudsprogramma provinciale wegen plus een éénmalige 

extra investering van € 2 miljoen voor 2008 staat voor het jaar 2008 gepland dat er 49,5 

kilometer geluidsreducerend wegdek wordt aangelegd. Dit zijn wegvakken die in het kader 

van het onderhoudsprogramma wegen worden opgepakt en wegen die met de éénmalige 

extra investering worden gedaan.
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In onderstaande tabel is aangegeven welke wegvakken het betreft.

Wegvak Maatregel 

 km stil asfalt

N345 (Kom Voorst) 3,3

N348 (Eefde-Gorssel) 5

N325 (Nijmegen-Beek) 3,5

N325 (Ubbergen) 2

N310 (Nunspeet-Doornspijk) 1,6

N327 (Acquoy-Rhenoy) 1,7

N830 (Kom Waardenburg) 1

N348 (Eefde-Deventer) 0,7

N304 (Ede-Otterlo) 3 + 6,2

N315 (Borculo-Neede) 3,6

N344 (Nieuw Millingen) 7,6

N348 (Rheden-Ellecom) 1,1

N821 (Barchem-Borculo) 3,3

N825 (Molenweg-N315) 2,4

N830 (Lingewaal-Vuren) 0,7

N830 (Hellouw-Waardenburg) 2,8

Totaal 49,5

Uitvoering maatregelen 2009 - 2012

Onze ambitie, zoals verwoord in het “Gelders Coalitieakkoord 2007 – 2011 Gelderland maakt 

het verschil”, is om de aanpak  van de hotspots versneld uit te voeren. 

Dit moet ertoe leiden dat vanaf 2009  20 tot 30 kilometer geluidsreducerend wegdek 

per jaar extra aangelegd wordt, bovenop de 182 kilometer die voor het regurliere 

onderhoudsprogramma (2008 – 2012) staat gepland. Daarvoor zijn extra fi nanciële middelen 

nodig, van naar schatting € 2,5 miljoen per jaar.

Voor de periode 2009 tot en met 2012 wordt er dan tussen de 80 en 120 kilometer 

geluidsreducerend wegdek extra aangelegd langs de Hotspots.

Hiermee wordt circa 80% van de Hotspots aangepakt. Een overzicht van de Hotspots is 

gegeven in bijlage 4. 

De hotspots nabij stilte en stille gebieden worden aangepakt in het kader van het zgn. 

Leefomgevingsoff ensief (LOO). Als er sprake is van een knelpunt / hotspot nabij een stil(te) 

gebied wordt stil asfalt aangelegd.

Uitvoering maatregelen na 2012

Na 2012 blijven naar verwachting 20% van de huidige Hotspots over. Het aanpakken van 

deze Hotspots kan niet (alleen) door het aanleggen van geluidsreducerend asfalt. Het 

aanpakken van deze Hotspots vraagt dus om maatwerkoplossingen en zullen in de volgende 

actieplannen na 2012 worden uitgewerkt. Daarbij is de verwachting dat een deel van deze 

hardnekkige hindersituaties zal worden opgelost via (Europees) bronbeleid zoals stillere 

banden en motoren.
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 4.4. Beschrijving van de effecten

In de periode 2008 tot en met 2012 wordt er tussen de 262 en 302 kilometer geluidsreducerend 

wegdek aangelegd. In onderstaande tabel en grafi ek is inzichtelijk gemaakt wat dit voor 

eff ecten heeft (afname aantal geluidsbelaste woningen / bewoners en hotspots).

Tabel: effect geluidreducerend wegdek

Geluidbelastingsklasse Lden in dB Aantallen 1e tranche Aantallen overige Totaal

 2006 2012 2006 2012  2006 2012

Woningen ≥ 63 dB 2314 463 7349 1470 9663 1933

Bewoners ≥ 63 dB 5322 1064 16903 3381 22225 4445

Hotspots ≥ 63 dB 36 7 176 35 212 42

In onderstaande grafi ek is het effect per jaar inzichtelijk gemaakt.

 

4.5.  Beschrijving van de effecten

Op grond van de maatregelen kan worden geconcludeerd dat in de periode 2008-2012:

het aantal geluidsbelaste situaties / hotspots afneemt van 212 naar 42. Het gaat daarbij om 

een afname van 7730 woningen en circa 17780 bewoners. Per saldo is dit een resultaat van 

circa 80%.
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Het uitvoeren van maatregelen voor de aanpak van de geluidsknelpunten langs provinciale 

wegen (de hotspots) verloopt geheel volgens de – fi nanciële - planning en  onderhouds-

programmering  van deze wegen. Hierdoor kan kosteneff ectief worden gewerkt en komt 

het voor dat ook geluidsbelaste situaties / hotspots uit de zogeheten 2e tranche al in deze 

Actieplanperiode (2008-2012) kunnen worden aangepakt. 

Tot nu toe is alleen voor 2008 een extra provinciaal budget beschikbaar gesteld van € 2 

miljoen.

In 2008 wordt hierdoor samen met de reguliere middelen van het wegen 

onderhoudsprogramma circa 50 kilometer geluidsreducerend wegdek aangelegd en neemt 

het aantal Hotspots in één jaar met maar liefst 9% af.

Om conform het Gelders Coalitieakkoord 2007-2011 de hotspots versneld aan te pakken is het 

nodig om per jaar 20 tot 30 kilometer geluidsreducerend wegdek extra aan te leggen.

Dit vergt jaarlijks een extra investering van circa € 2,5 miljoen.

5   Financiering
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Begrippen:

- A-lijst:  De woningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting hadden hoger dan 65 dB(A) 

zijn in de megabeschikking van de minister van VROM aangewezen als saneringswoning. 

De gemeente waarin zo’n woning ligt moet zorgdragen voor een binnenniveau dat voldoet 

aan hiervoor geldende waarden in de Wet geluidhinder

- Plandrempel:  GS moeten een plandrempel vaststellen Het is een getal dat aangeeft boven 

welke waarde het college van GS zich geroepen voelt maatregelen ter beperking van 

geluidhinder te onderzoeken. 

- motorvoertuig: motorvoertuig als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990;

Afkortingenlijst:

- dB(A): De etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A).

Met betrekking tot industrielawaai: de hoogste van de volgende drie waarden:

1°. de waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode 07.00–19.00 uur (dag);

2°. de met 5 dB(A) verhoogde waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode 

19.00–23.00 uur (avond);

3°. de met 10 dB(A) verhoogde waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode 

23.00–07.00 uur (nacht);

met betrekking tot een weg en een spoorweg: etmaalwaarde van het equivalente 

geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer 

op een bepaald weggedeelte of een combinatie van weggedeelten; de hoogste van de volgende 

twee waarden:

1°. de waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode 07.00–19.00 uur (dag);

2°. de met 10 dB(A) verhoogde waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode 

23.00–07.00 uur (nacht);

- dB: De geluidsbelasting in Lden op een plaats en vanwege een bron over alle perioden 

van 07.00–19.00 uur, van 19.00–23.00 uur en van 23.00–07.00 uur van een jaar als 

omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de 

beheersing van omgevingslawaai (PbEG L 189);

- L
night

:  geluidsbelasting op een plaats en vanwege een bron over de periode van 23.00–07.00 

uur van een jaar als omschreven in bijlage I, onderdeel 2, van richtlijn nr. 2002/49/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie 

en de beheersing van omgevingslawaai (PbEG L 189);

- EU Europese Unie

- Wgh: Wet geluidhinder

- AmvB: Algemene maatregel van Bestuur

- Awb: Algemene wet bestuursrecht

- LOO: Leefomgevingsoff ensief

- ILG: Investeringsbudget landelijk gebied

- GMP3: Gelders milieuplan versie 3

- IPO: Interprovinciaal overleg (gezamenlijke provincies)

- VROM: ministerie voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Begrippen en afkortingen
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- PVVP-2: Provinciaal verkeers en vervoerplan versie 2

- EHS: Ecologische hoofdstructuur

- PMJP: Provinciaal meerjarenplan………………………..

- BSV: Bureau saneringverkeerslawaai, een bureau dat voor VROM de 

 saneringsoperatie begeleidt.

- Bgh: Besluit geluidhinder 2006

- THTG: Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting
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Bijlagen
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Bijlage 1  Beschrijving wegvakken

In onderstaand overzicht zijn de wegvakken uit de 1e tranche weergegeven.

Verder beschrijft deze bijlage van alle hierboven genoemde geluidbronnen per gemeente 

welke geluidbronnen het betreft en wat hiervan de impact is, aansluitend is aangegeven wat 

de aanpak is om eventuele Hotspots op te lossen.
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In 2003 is de Wet geluidhinder gewijzigd door de implementatie van de EU-richtlijn 

omgevingslawaai.

De geluidbelastingskaarten moeten zijn gericht op de in 2004 geschatte verkeersintensiteit 

voor het jaar 2006.

De gegevens die de provincie aan VROM moet leveren bestaan uit kaarten en tabellen. 

De kaarten moeten weergeven de geluidsbelastingcontouren uitgedrukt in Lden voor de 

klassen van 55-59, 60-64, 65-69 en hoger dan 70 dB.

Vergelijkbare kaarten zijn gemaakt voor Lnight in de contouren van 50-54, 55-59, 60-64, 

65-69 en hoger dan 70 dB.

De kaarten zijn vergezeld van tabellen voor de geluidsbelastingklassen met een grootte 

van 5 dB die weergegeven het aantal woningen en het aantal bewoners, afgerond op 

honderdtallen.

Gezien de uiteindelijk afronding op honderdtallen vallen de fouten die kunnen ontstaan door 

bovengenoemde onzekerheden onvermijdbare onnauwkeurigheden weg.

Onnauwkeurigheden in de berekeningen

1. Digitale ondergronden. Als basis voor de berekeningen is een bestand gebruikt dat 

is gekocht van de fa. iDelft in Delft. Het bestand bevat gegevens over de ligging van 

gebouwen en objecten als taluds en harde oppervlaktes zoals waterpartijen.

2. Hoogte gegevens. In bovengenoemd bestand is  ook de hoogte van objecten en maaiveld 

meegenomen. Controle is slechts mogelijk met gedetailleerde lokale kennis. 

3. Verkeersgegevens. De verkeersgegevens zijn gebaseerd op het jaar 2003. De kaarten 

moesten worden gemaakt op basis van de geschatte verkeersintensiteiten voor het jaar 

2006. De getallen zijn verkregen in overleg met de deskundige van de dienst WVV, en 

berekend met een autonome groei van 2 % per jaar.

4. Verkeersverdeling. In de digitale bestanden van de provincie Gelderland zijn de 

verkeersgegevens verwerkt als etmaalintensiteit. In geluidberekeningen is de  

weekdaggemiddelde etmaalintensiteit genomen. De verdeling van het verkeer over de 

dag-, avond- en nachtperiode is weergegeven in een percentage. 

5. Verkeerssamenstelling. De verkeerssamenstelling is weergegeven in aantallen 

middelzware en zware vrachtauto’s per etmaal. In de berekeningen moet worden verwerkt 

hoe dit is in de dag-, avond-,  en nachtperiode. Over de verschillen in de samenstelling 

van het verkeer over de verschillende perioden in het etmaal is niets bekend, en zijn 

daarom gelijk gehouden. In werkelijkheid is de hoeveelheid vrachtverkeer over de 

betreff ende periodes niet gelijk.

Actieplan Geluidbelastingskaarten
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Gemeente Apeldoorn

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

1 N304 Europaweg Ughelen  24.700 - 26.750 ddl 0

Dit wegvak is in 2004 voorzien in een DGAD (Dunne Geluidreducerende Asfalt Deklaag). 

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties ter beperking van de geluidemissie te overwegen.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

2 N788 Arnhemseweg Beekbergen 19.650 - 20.300 ddl 0

Dit wegvak is in 2003 voorzien in een DGAD (Dunne Geluidreducerende Asfalt Deklaag).

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties ter beperking van de geluidemissie te overwegen.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

3 N345 Zutphensestraat Apeldoorn 1.800 - 2.600 dab 0

De Zutphensestraat is over een te lang weggedeelte in kaart gebracht. Een gedeelte van dit wegvak is overgedragen aan de gemeente Apeldoorn. Voor dit 

weggedeelte is een wegverdubbeling in voorbereiding. 

Het provinciale deel loopt vanaf de oversteek Lupineweg in oostelijke richting tot de op/afrit naar de A50 aan de oostzijde. Langs dit weggedeelte zijn geen 

woningen gelegen.

Er bevinden zich langs het provinciale weggedeelte geen geluidgevoelige bestemmingen. De gemeente heeft reconstructieplannen met het aansluitende weggedeelte. 

Er is daarom op dit moment geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties ter beperking van de geluidemissie te overwegen.

Gemeente Arnhem

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

4 A325 Nijmeegseweg Arnhem-zuid 17.700–20.655 dab 22

De A325 is een druk bereden weg en ligt in de nabijheid van de autosnelweg A15. Langs de weg liggen een aantal woningen met een geluidsbelasting van 63 dB 

of meer. 

Het weggedeelte staat geprogrammeerd om in 2011 te worden voorzien van geluidsreducerend asfalt.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

5 N325 Pleyweg Arnhem 20.665– 7.570   zoab 3

De Pleyroute is een bijzonder drukke route door Arnhem-zuid. Langs de weg zijn voor een heel beperkt aantal woningen m.b.t. nieuwbouwprojecten hogere 

waarden vastgesteld. Belangrijke weggedeelten zijn voorzien van geluidschermen. Op dit weggedeelte ligt al grotendeels ZOAB 0/11, SMA en op sommige 

plekken DAB. 

Het gedeelte tussen de Westervoortsedijk en het Velperbroek wordt in 2009 voorzien van geluidsreducerend wegdek, dit ook omdat er dan een nieuwe rijstrook 

(een zogenaamde vrije rechtsaffer) richting de A12 bijkomt.
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nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

6 N784 Apeldoornseweg Arnhem 1.806 – 4.209 dab 0

Dit wegvak is gelegen in de onmiddelijke nabijheid van een erg drukke kruising van autosnelwegen, het verkeersknooppunt Waterberg. Het te karteren 

weggedeelte loopt van de Weg achter het bos tot de oprit A50-zuid. Van het op de kaart aangegeven weggedeelte is het gedeelte ten zuiden van de Weg achter 

het bos een gemeentelijke weg. Dit weggedeelte wordt daarom niet meegenomen in het actieplan. Het wegvak inclusief de kruising N784 met de Weg achter het 

bos is recent gereconstrueerd en voorzien van een DGAD (Dunne Geluidreducerende Asfalt Deklaag) met geluidsreductie van 4 tot 5 dB.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

17 N224 Amsterdamseweg buitengebied 48.900–53.830 dab 9

De woningen liggen over een afstand van 5 km verspreid langs de Amsterdamseweg. Door de grote spreiding is het aanbrengen van een nieuwe deklaag van 

stilasfalt niet (kosten)effectief. Overigens ligt dit weggedeelte in het stiltebeleidsgebied.

Er zijn geen voorbereidingen om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

Gemeente Barneveld

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

7 N303 Baron van Harselaar Nagelstraat  0.000 – 0.271 dab 0

  

Het betreffende weggedeelte en verder tot hm 3.250 staat geprogrammeerd om in 2010 te worden voorzien van stil asfalt.

Gemeente Beuningen

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

8 N847 Schoenaker Beuningen 3.810 – 4.155 dab 0

Er bevinden zich geen woningen binnen de van belang zijnde geluidsbelastingcontouren. Dit weggedeelte bevindt zich tussen de aansluitingen van de A73 

op de N846.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

15 N322 Maas en Waalweg Buitengeb. Beuningen 66.320–68.320  dab 0

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.
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Gemeente Brummen    

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

9 N348 Arnhemsestraat Leuvenheim 19.200–20.600 dab 41

19 woningen langs dit weggedeelte zijn volgens opgave van de gemeente Brummen voorzien van gevelisolatie in het kader van de saneringsoperatie 

wegverkeerslawaai. Er zijn nog 3 woningen die gesaneerd moeten worden. Gepland is om het weggedeelte van de N348 in 2009 te voorzien van een 

geluidreducerende deklaag. Door deze maatregel zal het aantal woningen in de geluidsbelastingklasse tussen 65 en 69 dB kleiner worden. 

Het betreffende weggedeelte staat geprogrammeerd om in 2009 te worden voorzien van stil asfalt..

Gemeente Buren

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

10 N233  buitengebied 11.800–13.300 dab 01

Het gekarteerde weggedeelte heeft een lengte van 11,4 km. Het weggedeelte binnen de gemeente Buren gaat van de provinciegrens met Utrecht (hm 12.200) tot 

de gemeentegrens met NederBetuwe. Er is geen onderhoud van dit weggedeelte in de periode 2009-2012 gepland.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen

Gemeente Culemborg

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

111 N320 Rietveldseweg buitengebied 0.039 – 1.812 ZOAB 0/11 8

Dit wegvak is de verbinding van de A2 met Culemborg. Langs de weg bevinden zich verspreid liggende woningen. De woningen in de krul van de oprit/afslag van 

de A2 zijn in het kader van de reconstructie van de A2 geamoveerd.

Het betreffende weggedeelte staat geprogrammeerd om in 2010 te worden voorzien van stil asfalt.

Gemeente Doesburg

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

12 N317 Ellecomsedijk IJsselbrug 3.250 – 3.589 sma 0

Het gekarteerde weggedeelte heeft een lengte van 2 km. Het weggedeelte binnen de gemeente Doesburg komt vanaf de brug over de IJssel tot de afslag 

Doesburg in. Er bevinden zich nabij dit weggedeelte geen woningen met een geluidbelasting hoger dan 63 dB. Het vervolg van deze weg ter hoogte van het 

weggedeelte bij de wijk het Molenveld kent wel veel klachten. In dat kader worden de volgende mogelijkheden onderzocht: een scherm vanaf de afslag tot 

de Hessengracht en een wal vanaf het zorgcentrum tot voorbij de woonwijk.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.
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Gemeente Doetinchem

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

13 N317 Terborgseweg Doetinchem 49.666–49.705 sma 4

Dit weggedeelte betreft een heel kort stukje weg tussen de aansluitingen van de noordelijk rijbaan van de A18 en van de zuidelijke rijbaan van de A18 op de 

provinciale weg. De weg is in 2003 gereconstrueerd. Er is geen onderhoud van dit weggedeelte in de periode 2009-2012 gepland. Aanwonenden klagen over de 

toenemende verkeersintensiteit en de gevolgen voor de geluidbelasting. Tussen weg en woningen bevindt zich een geluidwal en een scherm met een hoogte 

van ca. 2 m. Aanpassing van de afscherming kan de geluidbelasting verlagen, zodanig dat de plandrempel niet meer wordt overschreden.

In verband met klachten over de geluidbelasting is op dit moment onderzoek naar deze situatie in uitvoering.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

14 N316 Europaweg Doetinchem 9.174 – 9.763 sma 0

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen

Gemeente Druten

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

15 N322 Maas en Waalweg  buitengebied 62.125-66.320 dab 1

15 N322 Van Heemstraweg 

De N322 gaat door een landelijk gebied van Scharenburg tot de A50/A73. Het gekarteerde weggedeelte heeft een lengte van 6 km.

De woning Maas en Waalweg 2 heeft een geluidbelasting hoger dan 63 dB. Het terugbrengen van de geluidbelasting kan door het aanbrengen van stil asfalt, 

meer het is wellicht zinvoller om hier te zijner tijd te denken aan het verbeteren van de gevelisolatie. Deze situatie moet nog verder onderzocht worden. 

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

36 N322 Van Heemstra Buitengebied 57.700–58.164 dab 0

  weg

Het gekarteerde weggedeelte heeft een lengte van 6 km.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen maar in het kader van onderhoud 

van het aansluitende wegvak is in 2011 ook dit weggedelte in stil asfalt voorzien.
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Gemeente Duiven

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

16 N810 Oostsingel Duiven 0.456 - 1.835. dab 0

In 2006 is dit wegvak voorzien van stil asfalt (DGAD met reductie van 5 dB). Aan de kant van Duiven bevindt zich afscherming. Daardoor zijn er geen woningen 

met geluidbelasting hoger dan 63 dB.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

Gemeente Ede

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

17 N224 Rijksweg N224 Ede 34.350-36.900 dab 138

Het weggedeelte gaat door de bebouwde kom van Ede. In het kader van het bestemmingsplan is opgenomen dat het weggedeelte nabij de wijk Kernhem 

voorzien zal worden van stil asfalt. Dit betreft het weggedeelte dat de provincie gaat overdragen aan de gemeente Ede.

Voor het weggedeelte tussen de A30 en de Lunterenseweg

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen verder te verlagen.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

17 N224 Rijksweg N224 Ede 36.900-38.700 dab 139

Langs het weggedeelte tussen de Lunterenseweg en de Apeldoornseweg bevinden zich 139 woningen met een geluidbelasting hoger dan 63 dB.

Voor dit weggedeelte zal het aanbrengen van een dunne deklaag een verbetering geven van de geluidbelasting van de woningen, maar niet voor alle woningen 

zal de geluidbelasting zakken tot een waarde onder de 63 dB. Er is geen onderhoud van dit weggedeelte in de periode 2009-2012 gepland.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen verder te verlagen.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

17 N224 Verlengde  Ede 38.700-40.700 dab 39

  Arnhemseweg

Langs het weggedeelte tussen de Apeldoorndeweg en de Nieuwe Kazernelaan bevinden zich 39 woningen met een geluidbelasting hoger dan 63 dB.

Voor dit weggedeelte zal het aanbrengen van een dunne deklaag een verbetering geven van de geluidbelasting van de woningen, maar niet voor alle woningen 

zal de geluidbelasting zakken tot een waarde onder de 63 dB. 

Ter verlaging van de geluidbelasting wordt dit weggedeelte in 2008 voorzien van een dunne deklaag met een geluidreductie van -5 dB(A), als geluidbeperkende 

maatregel.



Actieplan geluid Gelderland 2008-201236

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

17 N224 Verlengde  Ede buiten- 40.700-48.500 dab 8

  Arnhemseweg gebied

Het weggedeelte vanaf de Nieuwe Kazernelaan tot de A12 is gelegen binnen het stiltebeleidsgebied waarin het beleid gericht is op zo laag mogelijke 

geluidemissie van de aanwezige geluidbronnen. In het kader daarvan is al in het bestuursakkoord gesteld dat deze wegen zullen worden voorzien van een stil 

wegdek. Hiermee zal de geluidbelasting van alle verspreid liggende woningen langs deze weg omlaag gaan en ruim onder de 63 dB komen.

Ter verlaging van de geluidbelasting wordt dit weggedeelte in 2008 voorzien van stil asfalt in de vorm van DGAD met een geluidreductie van 5 dB(A).

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

18 N781 Dr.Willem Dreeslaan Ede 3.186 –  5.970 ZOAB 0/11 5 (gesaneerd)

Op het betreffende wegvak ligt ZOAB 0/11 .Dit weggedeelte, de Dr Willem Dreeslaan is in 2001 gereconstrueerd. 

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte aanvullende acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

Gemeente Elburg

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

19 N309 Zuiderzeestraat- Elburg-Oostendorp 33.553–34.700    dab 47

  weg-oost

Aan de noordzijde van dit weggedeelte bevinden zich veel woningen. 12 daarvan vallen binnen de contouren van 65-69 dB. Het betreft een cluster van woningen 

waarvoor het aanbrengen van stil asfalt voor veel woningen de geluidbelasting wordt verlaagd.

Ter verlaging van de geluidbelasting wordt dit weggedeelte in 2008 voorzien van een dunne deklaag als geluidbeperkende maatregel.

Gemeente Ermelo

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

20 N303 Harderwijkerweg Ermelo-Harderwijk 22.700–24.570 dab 68/64

Het weggedeelte is in 2007 gereconstrueerd en voorzien van DGAD..

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte aanvullende acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.
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Gemeente Harderwijk

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

21 N302 Ceintuurbaan Harderwijk 105.000-109.385 dab 66

De N302 wordt gereconstrueerd. In de reconstructieplannen is toegewerkt naar een hoogste geluidbelasting van 55 dB(A). 

Het betreffende weggedeelte staat geprogrammeerd om in 2009 te worden voorzien van stil asfalt.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

20 N303 Harderwijkerweg Harderwijk 24.750- 25.080 dab 6

De 6 woningen liggen ook binnen de invloedssfeer van de A28. Er is geen onderhoud van dit weggedeelte in de periode 2009-2012 gepland.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte verdere acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

Gemeente Heumen

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

22 N271 Jan J Ludenlaan Malden 125.100– 127.235 dab 12

Er is geen onderhoud van dit weggedeelte in de periode 2009-2012 gepland.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte verdere acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

23 N844 Rijksweg Malden 0.000 – 4.270 dab 196

Een gedeelte van de N844 gaat door de kern van Malden. Er zijn plannen om ca 1.8 km stil asfalt aan te leggen.

Het betreffende weggedeelte staat geprogrammeerd om in 2009 te worden voorzien van stil asfalt.



Actieplan geluid Gelderland 2008-201238

Gemeente Lingewaard

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

4 A325 Rijksweg  Ressen 11.900 -13.000 dab 2

  Arnh.- Nijmegen

De A325 is een autosnelweg. Het gekarteerde weggedeelte loopt vanaf het knooppunt Ressen (Overbetuwe) tot de Rijkerswoerdsestraat en verder in noordelijke 

richting in de gemeente Arnhem tot het Nijmeegseplein.

Het betreffende weggedeelte staat geprogrammeerd om in 2010 te worden voorzien van stil asfalt

Gemeente Lochem

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

24 N348 Deventerweg Epse 42.686–43.000 dab 12

24 N348 Deventerweg kruising A1 43.000–44.240 dab 13

Het weggedeelte Epse-Deventer wordt gereconstrueerd om de aanleg van busbanen mogelijk te maken. In het kader van reconstructie wordt in 2008-2009 op 

dit wegvak stil asfalt aangelegd. Vanaf de woning Deventerweg 50, aan de oostzijde van de weg, in noordelijke richting ligt de weg in de provincie Overijssel.

Het te karteren weggedeelte is opgegeven van de N339 Lochemseweg tot Deventer op/afrit A1 zuid. 

Het betreffende weggedeelte staat geprogrammeerd om in 2008-2009 te worden voorzien van stil asfalt.

De waarden die zijn vastgesteld worden in forse mate overschreden

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte buiten de reconstructie om verdere acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

25 N348 Deventerweg,  Eefde 34.350–36.200 dab 10

  Rustoordlaan, 

  Dr. van der 

  Hoevenlaan

  Zutphenseweg 

Voor de hotspotaanpak 2008 is gekozen om het wegvak Eefde (twenthe kanaal tot de hoofdstraat in Gorssel te voorzien van stil asfalt. 

Ondanks de aanleg van stil asfalt blijven er een groot aantal woningen een geluidbelasting houden hoger dan 63 dB.

Een omleidingsroute om Eefde is in voorbereiding

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.
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Gemeente Neder Betuwe

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

10 N233 Provincialeweg Kesteren 13.300-16.740 dab/DGAD 21

Het wegedeelte tussen de spoorlijn en de aansluiting op de A15 is voorzien van een stilwegdek. Er is geen onderhoud van dit weggedeelte in de periode 

2009-2012 gepland. Tussen hm 14.000 en 14.920 is in 2005 een DGAD aangelegd.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

Gemeente Nijkerk

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

26 N301 Berencamperweg buitengebied 10.000–13.200 dab 4

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

Gemeente Nijmegen

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

33 N325 Nieuwe  Nijmegen-Beek 5.220 – 6.610 dab 26

  Ubbergseweg

Naar aanleiding van het groot onderhoud voor het wegvak Beek – Duitse grens (geen eerste tranche weggedeelte) wordt ook het weggedeelte tussen 

Beek en Nijmegen voorzien van een stil wegdek.

Het betreffende weggedeelte staat geprogrammeerd om in 2008 te worden voorzien van stil asfalt.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

34 N324 Van Rosen- Nijmegen 3.081 -  3.600 dab 2

  burgweg

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.
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Gemeente Overbetuwe

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

4 A325 Rijksweg Arnhem buitengebied 13.000 -17.200 dab 5

  - Nijmegen

Het betreffende weggedeelte staat geprogrammeerd om in 2009-2010 te worden voorzien van stil asfalt. 

Gemeente Renkum

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

27b N225 west Rijksweg Renkum-Wageningen 56.600- 57.224 dab 7

De woningen zijn heel dicht bij een kruising van wegen gelegen. Ter plaatse van een kruising is het aanbrengen van stil asfalt niet zinvol. Andere maatregelen 

moeten worden overwogen. Er is geen onderhoud van dit weggedeelte in de periode 2009-2012 gepland.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

27a N225 0ost Rijksweg Renkum-A50 58.207–60.044 dab 2

Dit weggedeelte begint waar het geluidscherm ophoudt en de Melkdam aansluit op de N225 en eindigt bij de op-/afrit A50 westzijde. 

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

17d N224 Amsterdamseweg buitengebied 48.500-48.900 dab 0

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

Gemeente Rheden

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

28 N348 Burg. De Bruinstraat Dieren 12.685–16.100 dab 44

In 2008 is het weggedeelte tussen de afrit A348 en de kruising met de afslag naar Dieren gereconstrueerd en voorzien van stil asfalt. Het overige weggedeelte 

maakt deel uit van het project “Traverse Dieren”. 

Voor het project “Traverse Dieren” wordt een separaat traject doorlopen.
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nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

29 N785 Beekhuizenseweg Velp 15.160–15.250 dab 0

In 2007/2008 is het weggedeelte gereconstrueerd en voorzien van stil asfalt.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

30 A348 IJsselweg Velperbroek/Ellecom 0.275 – 10.810 (d)ZOAB 2

Dit weggedeelte is in 2003 voorzien van ZOAB en nabij Rheden van dubbellaags ZOAB.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

12 N317 Ellecomsedijk Ellecom/Doesburg 1.346 – 3.250 dab 3

Langs dit weggedeelte bevinden zich verspreidt een drietal woningen.

Het betreffende weggedeelte staat geprogrammeerd om in 2009 te worden voorzien van stil asfalt.

Gemeente Tiel

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

31 N834 Provincialeweg Kerk Avezaath 8.100 – 8.761 dab 14

Dit weggedeelte betreft een heel kort stukje weg tussen de aansluitingen van de noordelijke rijbaan van de A15 tot de Zoelensestraat. Binnen de invloedssfeer 

van dit weggedeelte bevinden zich 14 geluidbelaste woningen met geluidbelasting hoger dan 63 dB. 

Het betreffende weggedeelte (hm 8.250-8.750) staat geprogrammeerd om in 2009 te worden voorzien van stil asfalt.

Hiermee komt de geluidbelasting van alle woningen onder de waarde van 63 dB

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

32 N835 Industrieweg Tiel 0.000 – 0.715 dab 0

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.
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Gemeente Ubbergen

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

33 N325 Nieuwe  Nijmegen/ 2.934 – 5.220    dab 15

  Ubbergseweg Beek

Naar aanleiding van het groot onderhoud voor het wegvak Beek – Duitse grens (geen eerste tranche weggedeelte) wordt ook het weggedeelte tussen Beek 

en Nijmegen voorzien van een stil wegdek.

Het betreffende weggedeelte staat geprogrammeerd om in 2008 te worden voorzien van stil asfalt.

Gemeente Wageningen

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

27 N225 Ritzema Bosweg Wageningen 55.401–56.600 dab 1

Langs dit wegvak bevindt zich een woning met een hoge geluidbelasting. Deze woning is in het verleden al gesaneerd.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

Gemeente Wijchen

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

34 N324 Graafseweg Wijchen/Nijmegen 3.600 – 4.126  4

Het te karteren weggedeelte loopt vanaf de Streekweg Nijmegen tot de Nieuweweg in Wijchen.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

35 A326 Wezelpad Wijchen 1.155 – 6.700 ZOAB 2

Het weggedeelte begint bij de op-afrit A50 oost en eindigt bij het Palkerplein.

Dit weggedeelte is in 2003 voorzien van ZOAB. Nabij de Schoenaker staat er over een lengte van ca 900 m een geluidscherm. De berekeningen geven aan dat 

2 woningen een geluidbelasting hebben van meer dan 63 dB. 

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.
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nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

35 N847 Schoenaker Wijchen 0.600 – 1.249 dab 22 

Langs een gedeelte van de Schoenaker bevindt zich een geluidbeperkende constructie. Er is nader onderzoek nodig naar de invloed van deze afschermende 

constructie op de geluidbelaste woningen

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

Gemeente West Maas en Waal

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

36 N322 Van Heemstraweg Beneden Leeuwen 52.321–57.700 dab 8

Het weggedeelte loopt van de N322 afrit Prins Willem Alexanderbrug tot de Beatrixstraat en van de Brouwerstraat in Beneden-Leeuwen tot de Noord-Zuid bij 

Boven Leeuwen.

Er is een bestemmingsplan in voorbereiding dat planologisch de ruimte moet geven voor de aanleg van een rondweg waardoor de geluidbelasting van alle 

woningen langs de N322 drastisch zal dalen. Over ca 3 jaren zal de weg naar verwachting gereed zijn. Desondanks is ter verlaging van de geluidbelasting dit 

weggedeelte opgevoerd om in 2011 te voorzien van een deklaag van stil asfalt.

Het betreffende weggedeelte staat geprogrammeerd om in 2011 te worden voorzien van stil asfalt.

Gemeente Zaltbommel

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

37 N322 Steenweg Zaltbommel 46.580-44.500 dab 0

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen

Gemeente Zevenaar

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

38 N336 Doesburgseweg Zevenaar 13.060-13.240 dab 0

.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.
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Gemeente Zutphen

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

39 N346 Rijksstraatweg Warnsveld 3.018 – 3.180 ZOAB 0/11 0

Dit weggedeelte ligt in de plaats Warnsveld van de Kapperallee tot de oostgrens van Warnsveld. 

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.

nummer  wegnummer wegnaam plaats hectometrering wegdek in 2006 aantal woningen

geluidbelastingskaart      van 63 dB en hoger

40 N348 Den Elterweg Zutphen 29.383–31.345 dab 0

  Deventerweg Zutphen 33.270–33.500 dab 11

Dit weggedeelte gaat van de Warnsveldseweg  tot de N346, Kleine omlegging en een ander deel van de Van der Capellenlaan tot de noordgrens van Zutphen.

Voor het weggedeelte van de Van der Capellenlaan tot de noordgrens van Zutphen is een nieuw trace in ontwikkeling.

Langs het weggedeelte van de Warnsveldseweg tot de N346 bevinden zich geen woningen met een geluidbelasting hoger dan 63 dB.

Er is geen aanleiding om met betrekking tot dit weggedeelte acties te ontwikkelen om de geluidbelasting op woningen te verlagen.
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Bijlage 2  Overzicht infrastructurele projecten

Hieronder is een overzicht gegeven van de wegen waar al geluidreducerend wegdek ligt en waar het nog is gepland.
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De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer is tot 1 januari 2007 uitgedrukt als 

etmaalwaarde in dB(A).

De voorkeursgrenswaarde was 50 dB(A), de ten hoogste toelaatbare waarde 70 dB(A) en de 

saneringswaarde, ofwel de waarde waarboven woningen voor rekening van het Rijk moeten 

worden gesaneerd was 65 dB(A).

De waarde wordt op de volgende wijze verkregen:

Er wordt gekozen uit de hoogste van de volgende twee waarden:

1°. de waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode 07.00–19.00 uur (dag);

2°. de met 10 dB(A) verhoogde waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode 

23.00–07.00 uur (nacht);

Bij provinciale wegen is in de meeste gevallen de nachtperiode maatgevend voor de 

geluidbelasting.

Sinds 1 januari 2007 moet de geluidbelasting van wegverkeerslawaai worden uitgedrukt als 

L
den

 in dB.

De waarde van L
den

 komt als volgt tot stand:

Het energetisch gemiddelde van de geluidbelastingen in dB(A) wordt gedurende  de periode 

van 07.00-19.00 uur, de periode van 19.00–23.00 uur verhoogd met 5 en de periode van 

23.00–07.00 uur vermeerderd met 10. 

Gemiddeld genomen is de geluidbelasting uitgedrukt in L
den

 in getal ca 2 lager als uitgedrukt 

in de etmaalwaarde in dB(A). In de Wet geluidhinder is daarom vastgelegd dat alle 

grenswaarden in dB getalsmatig 2 lager zijn dan in dB(A).

De grenswaarde van 65 dB(A) voor saneringssituaties komt dus overeen met een waarde van 

63 dB.

De maatgevende periode voor het bepalen van de etmaalwaarde is vaak de nachtwaarde. Bij 

een L
den

 van 63 dB (etmaalwaarde van 65 dB(A)) is de nachtwaarde 55 dB(A). Deze waarde is 

gelijk aan de waarde van L
night

 (de geluidsbelasting gedurende de periode van 23.00–07.00 

uur). Hoewel de waarde van L
night

 conform de EU-richtlijn wordt uitgedrukt in dB is deze op 

dezelfde wijze bepaald als  de nachtwaarde die wordt uitgedrukt in dB(A).

Conclusie: De in het GMP bedoelde grenswaarde van 65 dB(A) komt, voor wat betreft 

grenswaardestelling overeen met de Lden van 63 dB. Aangenomen mag worden dat de 

hinderbeleving ook overeen komt. Dus ook de waarde van Lnight= 55 dB komt overeen met 

eenzelfde hinderbeleving.

Met betrekking tot de actieplannen moeten situaties met een Lnight  groter dan

55 dB dus ook als potentieel knelpunt worden beschouwd.

Bijlage 3 Onderbouwing keuze plandrempel Lnight
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Bijlage 4 Overzicht Hotspots Gelderland



H
o

ts
p

o
ts

 ≥
 6

3 
d

B
 (

20
12

)

Actieplan geluid Gelderland 2008-201249

Bijlage 4b Overzicht Hotspots Gelderland
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Bijlage 5 Inspraakrapport

inzake ontwerp Actieplan Geluid 2008 - 2012 als bedoeld in artikel 6 inspraakverordening 

provincie Gelderland 2004

Inhoud ontwerp

Het Actieplan geluid 2008-2012 volgt op de in 2007 vastgestelde geluidbelastingskaarten. 

Op deze geluidsbelas-tingkaarten staat de geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door 

provinciale wegen.

In het Actieplan staat vermeld hoeveel geluidsgevoelige objecten (huizen) langs die 

provinciale wegen liggen en hoeveel bewoners daardoor aan een bepaalde geluidsbelasting 

worden blootgesteld.

Het Actieplan bevat het geluidsbeleid voor de periode van 2008 tot 2012. Centraal in het plan 

staan de zogenaam-de plandrempels. Als de geluidsbelasting hoger is dan deze plandrempel, 

worden ook de maatregelen aangegeven waarmee de provincie denkt dat de te hoge 

geluidbelastingen ongedaan kunnen worden gemaakt.

Publicatie 

Op 27 mei 2008 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp van de nota vastgesteld. Daarbij 

hebben zij besloten conform afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht de nota 

te onderwerpen aan een inspraakprocedure. Daartoe is op 21 juni 2008 in alle Gelderse 

dagbladen (zoals De Stentor en Gelderlander) aangekondigd, dat het ontwerp van de nota 

vanaf 25 juni 2008 gedurende zes weken ter inzage ligt bij het Huis der Provincie te Arnhem 

en alle gemeenten van Gelderland. Daarbij is aangegeven dat iedereen zijn of haar zienswijze 

over het ontwerp tot en met 5 augustus 2008 naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren 

kunnen brengen.   

Mondelinge zienswijzen 

Mondelinge zienswijzen werden niet ingediend.  Schriftelijke zienswijzen Schriftelijke 

zienswijzen zijn ingediend door:

1. De heer P.S.M. Buiks, Ewijk, d.d. 26 juni 2008

Betrokkene geeft aan in Ewijk te wonen naast de brug van de A50 en geeft aan hier hinder 

van te ondervinden. Betrokkene wil graag weten wat de provincie van plan is met de 

geluidsbelasting van de A50 nabij de brug bij Ewijk.

Reactie

Dit Actieplan gaat over de voorgenomen acties en maatregelen voor wat betreft de provinciale 

wegen. De reactie van inspreker gaat over de A50 nabij Ewijk. Dit is een Rijksweg en valt 

daarom buiten het Actieplan van de pro-vincie Gelderland.

 

Een reactie op het door het Rijk opgestelde actieplan is helaas niet meer mogelijk omdat de 

betreff ende inspraak-termijn al verstreken is. U kunt dit zien op de volgende website: http://

www.rijkswaterstaat.nl/projecten/natuurenmilieu/geluid_rond_snelwegen_nederland/ 

Het Actieplan geluid 2008-2012 wordt niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.
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2. De heer W. Boerman, Rondweg 4, 7255 KW Hengelo, d.d. 28 juni 2008

Betrokkene zou graag meer informatie willen ontvangen over de geluidsbelastingkaarten 

en het actieplan. Dit om zodoende duidelijk te kunnen zien wat de geluidsbelasting is van 

zijn woning en of de woning een Hotspot is. Daarnaast wil betrokkene graag weten wat en 

wanneer de eventuele maatregelen aan de weg worden getroff en.

Reactie

Uiteraard is het mogelijk meer informatie te krijgen over de geluidskaarten en het 

actieplan. De woning aan de Rondweg 4 te Hengelo ligt in de geluidsklasse 60 - 64 dB. 

De daadwerkelijke geluidsbelasting op deze woning bedraagt 60 dB. Hierdoor staat de 

woning niet op de lijst met Hotspots, want hiervoor moet de geluidsbelasting 63 dB of 

meer bedragen. Dit wil echter niet zeggen dat er in de toekomst ook niets gebeurt aan 

de geluidsbelasting. Het is echter nog niet aan te geven wanneer er geluidsreducerende 

maatregelen aan de weg worden getroff en.

Het Actieplan geluid 2008-2012 wordt niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.

3. Gemeente Arnhem, Dienst Stadsbeheer, P. van Riel, Postbus 9200, 6800 HA Arnhem, 

d.d. 9 juli 2008

De gemeente Arnhem spreekt in eerste instantie haar waardering uit voor het actieplan. 

In tweede instantie wil zij over de 4 wegvakken binnen de gemeente de volgende specifi eke 

punten naar voren brengen.

A325 Nijmeegseweg: Volgens het actieplan is er voor deze weg geen onderhoud gepland en 

worden er geen ge-luidsreducerende maatregelen getroff en. Dit zou in strijd zijn met het 

provinciaal meerjarenonderhoudsprogram-ma. De gemeente wil graag dat er binnen deze 

actieplanperiode geluidsreducerend wegdek wordt aangebracht en wil graag weten welk 

soort dit dan zou zijn.

N325 Pleyweg: Op deze weg liggen meerdere soorten asfalt, zoals enkellaags zoab, sma en 

dab. Gezien de zeer grote drukte op deze weg wordt verzocht om de gehele weg integraal op te 

nemen in het actieplan met als maatre-gel zeer stil asfalt.

N784 Apeldoornseweg: De gemeente is zeer tevreden over het recent aangelegde 

geluidsreducerende wegdek.

N224 Amsterdamseweg: De gemeente is van mening dat het aanbrengen van 

geluidsreducerend wegdek gelegiti-meerd is doordat er naast de verspreid liggende woningen 

deze weg ligt in het stiltebeleidsgebied. Derhalve ver-zoekt de gemeente dit al zodanig op te 

nemen in het actieplan.

Reactie

In ons actieplan is inderdaad niet opgenomen dat de A325 in deze periode wordt voorzien 

van geluidsreducerend wegdek. Ten tijde van het opstellen van dit ontwerp actieplan was 

nog niet bekend dat dit wel zou plaatsvinden. De A325 zal in 2011 worden voorzien van 

geluidsreducerend wegdek (dubbellaags-ZOAB). Het actieplan wordt hierop aangepast.

Op de N325 (Pleyweg) liggen meerder soorten/typen asfalt. Deels zijn dit geluidsreducerende 

wegdektypen en deels ook niet. Naar de toekomst toe zal deze weg, op de kruisingsvlakken 

na, worden voorzien van 1 soort ge-luidsreducerend wegdek. Het gedeelte tussen de 



Actieplan geluid Gelderland 2008-201252

Westervoortsedijk en het Velperbroek wordt in 2009 voorzien van geluidsreducerend wegdek, 

dit ook omdat er dan een nieuwe rijstrook (een zogenaamde vrije rechtsaff er) richting de A12 

bijkomt. Het actieplan zal hierop worden aangepast.

De N224 ligt voor een groot deel in stiltebeleidsgebied. Wij voeren sinds enige jaren het 

beleid dat onze wegen in stilte- en stiltebeleidsgebieden daar waar mogelijk/noodzakelijk 

worden voorzien van geluidsreducerend wegdek. De weg is in 2004 voorzien van een nieuwe 

deklaag (SMA 0/11) In deze planperiode is daarom niet voorzien dat deze weg wordt voorzien 

van geluidsreducerend asfalt. Deze weg staat vooralsnog geprogrammeerd om in de periode 

2019-2020 te worden voorzien van geluidreducerend wegdek. Het staat gepland buiten deze 

planperiode, derhalve zal het actieplan hierop niet worden aangepast.

4. Gemeente Rheden, Mw. I. Vos, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg, d.d. 11 juli 2008

De gemeente Rheden geeft aan dat over het weggedeelte tussen de Arnhemseweg en de 

Burgemeester de Bruin-straat te Dieren er niets is opgenomen in het actieplan. Dit is wel 

gebeurd voor het gedeelte van de N348 tussen de afrit met de A348 en de kruising met de 

afslag naar Dieren en Ellecom. De gemeente geeft aan het actieplan graag aangevuld te 

zien met het opnemen van het weggedeelte tussen de Arnhemseweg en de Burgemeester de 

Bruin-straat te Dieren.

Reactie

Het weggedeelte tussen de Arnhemseweg en de Burgemeester de Bruinstraat te Dieren maakt 

deel uit van het project “Traverse Dieren”. In het ontwerp actieplan had dit zo naar voren 

moeten komen. Abusievelijk is over dit weggedeelte niets opgenomen.

Het Actieplan geluid 2008-2012 zal naar aanleiding van deze zienswijze worden aangepast.

5. De heer C. Meijs, Hoeksehofstraat 6/8, 6684 DH, Ressen, d.d. 5 augustus 2008

Betrokkene verwelkomt de aanleg van geluidreducerend wegdek op het wegvak A325. Wel 

is hij erg teleurgesteld dat de provincie niet meer milieumaatregelen bekend maakt om de 

milieuproblematiek aan te pakken bij zijn wo-ning. Betrokkene geeft aan hierom al zeer 

uitvoerig enige jaren met de provincie in overleg te zijn. Betrokkene vindt dat de provincie 

ook rekening moet houden met de groei van het verkeer ten gevolge van de woningbouw in 

de Waalsprong. Hij verzoekt de provincie met additionele maatregelen te komen.

Reactie

Dit actieplan (ingevolge de Wet geluidhinder) gaat alleen over het milieuaspect geluid, 

vandaar dat dit actieplan niet meer milieumaatregelen kan noemen dan dit ene aspect. 

De verkeersintensiteiten waarop dit actieplan is gebaseerd zijn de intensiteiten van het 

jaar 2006, zoals de wetge-ving dit voor het opstellen en de uitvoering van het actieplan 

voorschrijft. De meest eff ectieve maatregel tegen een te hoge geluidbelasting is aanpak bij de 

bron van het geluid. Daarom is ervoor gekozen om op het betreff ende wegvak bij onderhoud 

aan de weg het wegdek te voorzien van een deklaag van stil asfalt. Deze maatregel heeft 

een verlaging van circa 4 dB tot gevolg. In feite is dit een tussenmaatregel om op zo kort 

mogelijke termijn akoes-tisch eff ect te verkrijgen. Eerst bij de reconstructie van de weg moet 

verder worden gekeken naar eff ecten van ontwikkelingen in de omgeving zoals eventuele 

groei van het verkeer
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In het ontwerp actieplan is inderdaad niet opgenomen dat de A325 in deze periode van 

geluidsreducerendwegdek wordt voorzien. Ten tijde van het opstellen van dit ontwerp 

actieplan was nog niet bekend of dit wel of niet zou plaatsvinden. Inmiddels is gebleken dat 

er voornemens zijn om de A325 in 2011 te voorzien van geluidsreduce-rend wegdek. Dit project 

zal in samenspraak met Rijkswaterstaat worden opgepakt; Rijkswaterstaat is wegbeheer-der 

van de op- en afritten van en naar de A15.

Het Actieplan geluid 2008-2012 zal hierop worden aangepast.

Samenvattende provinciale reactie:

De ingediende zienswijzen geven geen directe aanleiding tot aanpassing van de tekst van het 

actieplan. Wel worden de bijlagen aangevuld met bovenstaande aanpassingen.

Arnhem, 28 oktober 2008 

Gedeputeerde Staten van Gelderland,
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