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De gemeente Deventer is w erkzaam aan de realisatie van nieuw e w oningen ten oosten 

van Schalkhaar. Voor de betreffende plansituatie heeft Goudappel Coffeng BV in 2008 

een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is beschreven in het rapport ‘Akoes-

tisch onderzoek De W ijtenhorst en Douw eler Leide te Schalkhaar’, kenmerk 

DVT332/Fdf/1500 d.d. 18 september 2008. In het onderzoek is de te verw achten geluids-

belasting ten gevolge van het verkeer op de N ico Bolkesteinlaan bepaald voor de gepro-

jecteerde w oningen aan de noordzijde van de w eg. Het studiegebied is w eergegeven in 

figuur 1.1. 

 

 
 

Figuur 1.1: Situering studiegebied 
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Om de geluidsbelasting te beperken is er langs de w eg een geluidsw al geprojecteerd. De 

w al heeft een hoogte van 3 meter. 

Nu is het plan en aanzien van de aansluiting van de W ijtenhorst op de N ico Bolkestein-

laan gew ijzigd. In het nieuw e plan is er daardoor sprake van een kortere geluidsw al dan 

eerst w erd beoogd. 

 

In figuur 1.2 is het nieuw e ontw erp voor de aansluiting van de W ijtenhorst op de N ico 

Bolkesteinlaan w eergegeven. In dit ontw erp is de verkorte geluidsw al toegepast. Ter 

illustratie is de oude situatie, met een lange geluidsw al, ook in het ontw erp w eergege-

ven (rode arcering). De verkorting van de oorspronkelijke geluidsw al bedraagt 16,5 me-

ter.  

 

 
 

Figuur 1.2: Geluidsw al aansluiting W ijtenhorst op de N ico Bolkesteinlaan 

 

 

Het verkorten van de geluidsw al heeft consequenties voor de geluidssituatie van de 

w oningen achter de w al. De gemeente Deventer heeft behoefte aan inzicht in de mate 

van deze consequenties. En mochten zich knelpunten voordoen, dan dienen mogelijke 

oplossingen te w orden beschouw d.   

 

De gemeente heeft Goudappel Coffeng opdracht verleend om de geluidseffecten van de 

kortere geluidsw al inzichtelijk te maken. De gevolgen voor de geluidssituatie op de daar-

achter geprojecteerde w oningen moet inzichtelijk w orden gemaakt.  

 

Het uitgevoerde onderzoek staat in deze rapportage beschreven. Hoofdstuk 2 beschrijft 

de bij het onderzoek gehanteerde uitgangspunten. De bevindingen van de geluidsbere-
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keningen zijn beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 w orden tot slot de conclusies 

getrokken en aanbevelingen gedaan.
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Bij het onderzoek zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij het in 2008 uitgevoer-

de akoestisch onderzoek. Voor een overzicht van alle verkeersgegevens en omgevings-

kenmerken w ordt verw ezen naar dat rapport. In dit hoofdstuk zijn de specifiek voor het 

onderzoek van belang zijnde uitgangspunten beschreven. Tevens is kot het W ettelijk 

kader aangegeven. 

 

 

2.12.12.12.1 W etW etW etW ettelijk kadertelijk kadertelijk kadertelijk kader    

In het akoestisch onderzoek is de situatie ‘w oning nog niet geprojecteerd, w eg aanw e-

zig’ van toepassing. De (voorkeurs)grensw aarde voor nieuw  te realiseren w oningen is 48 

dB. De maximale ontheffingsw aarde bedraagt 53 dB voor w oningen langs w egen die 

liggen in buitenstedelijk gebied en 63 dB langs w egen die liggen in stedelijk gebied. In 

deze situatie is een maximale ontheffingsw aarde van 63 dB van toepassing.  

Indien uit onderzoek blijkt dat de voorkeursgrensw aarde w ordt overschreden, dan is 

nader onderzoek naar de mogelijkheid van geluidsbeperkende maatregelen noodzakelijk. 

Indien blijkt dat dit geen of onvoldoende oplossing biedt, en er normoverschrijdingen 

blijven bestaan, dan is de aanvraag voor ontheffing van hogere grensw aarden nodig. 

Deze ontheffing dient te w orden verleend door het College van Burgemeester en W et-

houders.  

 

 

2.22.22.22.2 RekenmodelRekenmodelRekenmodelRekenmodel    

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd met behulp van Standaardrekenmethode II uit 

het Reken- en M eetvoorschrift Geluidshinder (RM G2006). Voor dit onderzoek is het in 

2008 opgestelde akoestische rekenmodel geactualiseerd. Er is gebruikgemaakt van het 

programma GeoM ilieu versie 1.90. In het geluidsmodel zijn de relevante verkeersgege-

vens en omgevingskenmerken ingevoerd. 
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2.32.32.32.3 VerkeersVerkeersVerkeersVerkeersgegevensgegevensgegevensgegevens    

Verkeersintensiteiten 

Voor dit onderzoek zijn dezelfde verkeersgegevens als in het akoestisch onderzoek uit 

2008 gehanteerd. De verkeersintensiteiten zijn w eergegeven in tabel 2.1. Bij de uitvoe-

ring van de geluidsberekeningen is uitgegaan van de toekomstige situatie. 

 

w egvakw egvakw egvakw egvak    2007200720072007    2020 2020 2020 2020     

(met ontw ikkeling en afslu(met ontw ikkeling en afslu(met ontw ikkeling en afslu(met ontw ikkeling en afsluiiiiting ting ting ting     

ColmschColmschColmschColmschaaaaterstraatw eg)terstraatw eg)terstraatw eg)terstraatw eg)    

snesnesnesnellllheiheiheiheidddd    verhardingverhardingverhardingverharding    

N ico Bolkesteinlaan 9.313 10.189 50 Dicht asfalt-

beton (DAB) 

 

Tabel 2.1: Verkeersintensiteiten N ico Bolkesteinlaan 

 

 

Voertuigverdeling 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de voertuigverdeling uit het akoestisch on-

derzoek uit 2008. De gehanteerde voertuigverdeling is w eergegeven in tabel 2.2. 

 

        dagdagdagdag    avondavondavondavond    nachtnachtnachtnacht    

w egvak uur licht mz zw  uur licht mz zw  uur licht mz zw  

N ico Bolkesteinlaan 6,7%  95%  3%  2%  3,5%  96%  2%  2%  0,7%  94%  4%  2%  

 

Tabel 2.2: Voertuigverdeling N ico Bolkesteinlaan 

 

 

2.42.42.42.4 OmgevOmgevOmgevOmgevingskenmerkeningskenmerkeningskenmerkeningskenmerken    

 

De omgevingskenmerken zijn ontleend aan het akoestisch onderzoek uit 2008.  

 

Bij de uitvoering van de geluidsberekeningen is uitgegaan van een geluidsw al met een 

hoogte van 3m en een tophoekcorrectie van -2 dB (de top van de w al is ‘stomp’).  

 

De gehanteerde w aarneempunten zijn gelegen op een hoogte van 4,5 meter boven het 

maaiveldniveau. Deze hoogte is representatief voor de tw eede bouw laag van de w onin-

gen. In figuur 2.1 zijn de relevante w aarneempunten w eergegeven. 

 

Overige omgevingskenmerken 

Voor een volledig overzicht van de relevante omgevingskenmerken w ordt verw ezen naar 

het akoestisch onderzoek uit 2008.  
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Figuur 2.1: Situering w aarneempunten 
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In dit hoofdstuk w orden de resultaten van de geluidsberekeningen toegelicht. De resulta-

ten van de nieuw e plansituatie, met de verkorte geluidsw al, zijn vergeleken met de 

resultaten uit het voorgaande onderzoek. Op basis daarvan zijn de consequenties van het 

verkorten van de geluidsw al inzichtelijk gemaakt.  

 

In tabel 3.1 zijn de geluidsbelastingen op de gevels van de nieuw e w oningen opgeno-

men, voor de voormalige en nieuw e plansituatie.  

 

Oude plansituatieOude plansituatieOude plansituatieOude plansituatie        N ieuw e plansituatieN ieuw e plansituatieN ieuw e plansituatieN ieuw e plansituatie        

W aarneempunt w al 3m w al 3,5m w al 3m w al 3,5m w al 4m 

115 49 46 47 45 43 

116 45 43 44 42 41 

117 44 42 43 42 40 

118 45 43 44 43 43 

119 46 44 45 45 44 

120 46 45 47 46 46 

121 47 45 49 49 48 

 

Tabel 3.1: Geluidsbelasting w aarneempunten 

 

 

Uit tabel 3.1 blijkt dat de geluidsbelastingen op de w aarneempunten 115 tot en met 118 

afnemen. Dit is het gevolg van het meer nauw keurig dimensioneren van de geluidsw al 

in het geluidsmodel. Ten opzichte van het onderzoek in 2008 is de w al (volgens de ont-

w erptekening) enigszins naar de w eg toe opgeschoven. Daardoor neemt de geluidsaf-

schermende w erking toe en zijn de geluidsbelastingen lager.  

Voor de w aarneempunten 115 tot en met 120 w ordt in alle gevallen voldaan aan de voor-

keursgrensw aarde van 48 dB. 

 

Verder blijkt dat voor de hoekw oning, met w aarneempunt 121, de geluidsbelasting toe-

neemt door het verkorten van de geluidsw al. Bij zow el een w alhoogte van 3,0 meter als 

3333 
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bij 3,5 meter is de normoverschrijding 1 dB. Bij een w alhoogte van 4,0 meter w ordt ook 

voor deze w oning w el voldaan aan de norm. 

 

M aatregelen 

De geluidsw al krijgt in beginsel een hoogte van 3,0 meter. Daarmee is er in het nieuw e 

ontw erp voor 1 w oning sprake van een overschrijding van de geluidsnorm. 

Om deze overschrijding te voorkomen kan er gedacht w orden aan tw ee mogelijke maat-

regelen: 

- het toepassen van een stiller w egdek op de N ico Bolkesteinlaan; 

- het (plaatselijk) verhogen van de geluidsw al. 

Zonder verdere berekeningen uit te voeren kan w orden gesteld dat het toepassen van 

stil asfalt voor slechts 1 w oning geen doelmatige oplossing is. Daarnaast is het niet ver-

standig om geluidsreducerend asfalt op het kruisingsvlak toe te passen. De kans op het 

kapot rijden van dit veelal zachtere asfalt is daarvoor te groot. 

 

De meest reële oplossing is dan ook het plaatselijk verhogen van de geluidsw al. De 

geluidsberekeningen hebben reeds laten zien dat hiervoor een verhoging tot 4,0 meter 

hoogte nodig is. Uit nadere geluidsberekeningen volgt dat deze verhoging moet w orden 

toegepast over een minimale lengte van 90 meter, gerekend vanaf het begin van de w al 

bij de W ijtenhorst.  

In figuur 4.1 is met groen aangegeven w aar de verhoging toegepast dient te w orden. 

Voor het verdere verloop van de geluidsw al is een hoogte van 3 meter toereikend.  

 

 
 

Figuur 4.1: Plaatselijke verhoging geluidsw al (groen) 
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Haalbaarheid 

In het ontw erp van de aansluiting van de W ijtenhorst op de N ico Bolkesteinlaan is voor 

de geluidsw al een helling van 2:1 gehanteerd. Bij een w alhoogte van 3,0 meter betekent 

dit een breedte van de teen van de w al van circa 13 meter. 

Een w al van 4,0 meter hoogte heeft een breedte nodig van circa 17 meter. Uitgezocht 

dient te w orden of dit mogelijk inpasbaar is. Indien dit niet het geval is, dan kan w orden 

gedacht aan een plaatselijk geluidsscherm van 1,0 meter hoog, op de w al van 3,0 meter. 

Naar schatting zal dit echter een hogere kostenpost met zich meebrengen. 

 

Ontheffing 

Indien de gemeente gemotiveerd kiest voor het niet (plaatselijk) verhogen van de ge-

luidsw al, dan is ontheffing voor een hogere grensw aarde nodig. De hogere w aarde geldt 

dan voor 1 w oning voor de w aarde van 49 dB. 
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De aansluiting van de W ijtenhorst op de N ico Bolkesteinlaan is in het nieuw e ontw erp 

gew ijzigd, w aardoor de beoogde geluidsw al aan de noordkant van de N ico Bolkestein-

laan 16,5 meter korter w ordt. In deze rapportage zijn de consequenties voor de achter de 

geluidsw al geprojecteerde w oningen onderzocht. 

 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het verkorten van de geluidsw al tot gevolg 

heeft dat de grensw aarde van 48 dB op een w oning overschreden. De maximale geluids-

belasting bedraagt 49 dB. 

 

Het toepassen van een geluidsreducerend asfalt op de N ico Bolkesteinlaan is geen doel-

matige oplossing. Het plaatselijk verhogen van de geluidsw ering w el. De geluidsw al 

dient over een lengte van 90 meter te w orden verhoogd tot een hoogte van 4,0 meter. 

In dat geval w ordt voor alle achtergelegen w oningen voldaan aan de norm. 

 

Indien de gemeente gemotiveerd kiest voor het niet (plaatselijk) verhogen van de ge-

luidsw al, dan is ontheffing voor een hogere grensw aarde nodig. De hogere w aarde geldt 

dan voor 1 w oning voor de w aarde van 49 dB. 
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