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Context geluidonderzoek

Doel van het onderzoek: 

• Op basis van een mogelijke oplossing (basisontwerp) de 
geluideffecten en wettelijk doelmatige maatregelen voor 2030 in 
beeld brengen

• Op basis van huidige techniek mbt stille wegdekken 

• Op basis van deze resultaten kan de Regio eventuele aanvullende 
maatregelen (wensen) bepalen. 

• De echte effecten en maatregelen pas bij OTB in 2016 bekend

– op basis van aanbieding (ontwerp) van de markt

– op basis van dan beschikbare verkeersprognoses

• De aanbieding van de markt moet in ieder geval passen binnen de 
wettelijke kaders!
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1. Wetgeving SWUNG (1)

• Referentiepunten langs rijkswegen met 
geluidproductieplafond (GPP)

• Hoogte van GPP gebaseerd op:

– geluid 2008 + 1.5 dB 

– Tenzij recent besluit (TB, WAB) dan 
GPP vastgesteld op prognose geluid 
toekomstige situatie uit besluit
(NB: dan niet + 1,5 dB)

• Geluid in toekomst, 10 jaar na 
verbreding, toetsen aan GPP

• Wordt voldaan aan GPP dan geen 
(nieuwe) geluidmaatregelen
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Wetgeving SWUNG (2)

Bij overschrijding GPP:

• Wordt met doelmatige bronmaatregelen (2laags ZOAB) voldaan aan 
GPP?

– Ja, dan aanleg bronmaatregelen en einde onderzoek

– Nee, dan geluidonderzoek op woningniveau: kan met doelmatige
schermen worden voldaan aan geluidbelasting bij woningen die 
optreedt bij gevuld GPP?

• Ja, dan plaatsen scherm en zo nodig wijzigen/verlagen GPP 

• Nee, dan geen scherm, verhogen GPP en onderzoek naar 
gevelisolatie woning

• Bij toename boven 65 dB dan bovendoelmatige maatregelen 
en wijzigen/verlagen GPP

– Bij wijzigen GPP: verplicht afhandelen sanering (VROM, NoMo) 
met doelmatige maatregelen



Geluid Hoevelaken6 7 november 2012
Rijkswaterstaat

Geluidonderzoek (1)

Uitgangspunten geluidonderzoek oktober 2012

• Basisontwerp juli 2012 project Hoevelaken � maar kan straks anders

• knooppunt Hoevelaken gereed in 2020 

• Huidige inzichten verkeer 2030

• � geluid in situatie 2030 toetsen aan GPP
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Geluidonderzoek (2)

Resultaten geluidonderzoek oktober 2012

• Door verbreding/aanpassingen rijkswegen én groei verkeer ontstaat 
in 2030 een overschrijding van het GPP van 0,3 – 1,2 dB

• Wettelijk doelmatige maatregelen 

• Bovenwettelijke maatregelen indien wens is 3 dB resp 5 dB strenger 
én kosteneffectief



Wettelijk doelmatige maatregelen (1)



Wettelijk 
doelmatige 
maatregelen

• Geen schermen in 
NO oksel 
knooppunt ivm 
hoge ligging 
(afscherming) 
verbindingsweg



Wettelijk doelmatige maatregelen (2)



Kosteneffectieve maatregelen bij 3 dB strenger (1)



Kosteneffectieve maatregelen bij 3 dB strenger (2)



Kosteneffectieve maatregelen bij 5 dB strenger (1)



Kosteneffectieve maatregelen bij 5 dB strenger (2)
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5. Vergelijking geluid huidig & toekomst

• 50 dB geluidcontour:

– Huidig 2012 mét maatregelen (O)WAB A28

– Knpt Hoevelaken in 2030 met wettelijk doelmatige maatregelen

– Knpt Hoevelaken in 2030 met bovenwettelijke kosteneffectieve 
maatregelen bij 3 dB strengere grenswaarde

– Knpt Hoevelaken in 2030 met bovenwettelijke kosteneffectieve 
maatregelen bij 5 dB strengere grenswaarde

• Verschil in geluidbelasting tussen:

– Huidig 2012 mét maatregelen (O)WAB A28

– Knpt Hoevelaken in 2030 met wettelijk doelmatige maatregelen



50 dB geluidcontouren op 3e bouwlaag



Verschil in geluidbelastingen 


