
 

 

AKOESTISCH AKOESTISCH AKOESTISCH AKOESTISCH ONDERZOEKONDERZOEKONDERZOEKONDERZOEK    

 
 
 
 
 
 

Het ZandHet ZandHet ZandHet Zand        

Akoestisch planologisch onderzoek t.b.v. bestemmingsplan  

 

 
Kenmerk: VL11-326 
Datum: 30 november 2011 
Datum gewijzigd:  
Projectnaam: Het Zand 

 

   

SO Afdeling Milieu & DuurzaamheidSO Afdeling Milieu & DuurzaamheidSO Afdeling Milieu & DuurzaamheidSO Afdeling Milieu & Duurzaamheid        
Postbus 8406 3503 RK UTRECHT  
Telefoonnummer: 030 - 286 00 00  
Bezoekadres: Ravellaan 96  
   



Algemene gegevens 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid Het Zand - 2 

ALGEMENE GEGEVENSALGEMENE GEGEVENSALGEMENE GEGEVENSALGEMENE GEGEVENS    

Opdrachtgever: Stedenbouw en monumenten 

Contactpersoon: Deborah van Kuik 
030 - 286 02 97 

Akoestisch onderzoek: Afdeling Milieu & Duurzaamheid, Gemeente Utrecht 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht 
 

Auteur: Reinier Balkema 
tel.: (030) 28641 39 
e-mail: r.balkema@utrecht.nl 

 



Inhoud 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid Het Zand - 3 

INHOUDINHOUDINHOUDINHOUD    

1. Inleiding 4 

2. Ruimtelijk plan 5 
2.1 Locatie 5 
2.2 Stedenbouwkundig plan 6 

3. Wettelijk kader 9 
3.1 Zones 9 
3.2 Normering bij nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen 9 
3.3 Gemeentelijk geluidbeleid 10 

4. Uitgangspunten berekeningen 12 
4.1 Rekenmethode 12 
4.2 Modelgegevens 13 

5. Resultaten 15 
5.1 Vleutensebaan 15 
5.2 't Zand 17 
5.3 Parkzichtlaan 18 
5.4 Spoorweg Utrecht-Woerden 19 
5.5 30 km/uur wegen 20 
5.6 Geluidsluwe gevel 22 
5.7 Cumulatie 23 

6. Conclusies en aanbevelingen 26 

 

BIJLAGENBIJLAGENBIJLAGENBIJLAGEN    

Bijlage 1: Verkeersgegevens Het Zand - 2022 

Bijlage 2: Spoorgegevens Utrecht-Vleuten 

Bijlage 3: Verblijfsgebieden 

Bijlage 4: Rijnsche Maan 
 



Inleiding 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid Het Zand - 4 

1.1.1.1. INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING    

In het gebied ten zuiden van de spoorlijn Utrecht-Woerden, ten westen van de rijksweg 
A2, bevindt zich het plangebied Het Zand. De gemeente Utrecht is voornemens om hier 
voornamelijk een woonlocatie te ontwikkelen. Gezien de nabijheid van enkele drukke 
(spoor)wegen is het in het kader van de Wet geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening 
van belang de geluidsaspecten in dit gebied te onderzoeken. 
 
Dit onderzoek gaat in op het wettelijk kader en geeft de resultaten van de berekende 
geluidsbelastingen op de delen van het bestemmingsplan waar nieuwe ontwikkelingen 
worden toegestaan. Doel van dit onderzoek is te komen tot een set van gebruiksregels 
voor het bestemmingsplan en vast te leggen maatregelen. Daarmee kan het gebied 
worden ingevuld binnen de wettelijke randvoorwaarden en de kaders van het 
gemeentelijke geluidbeleid.  
 
Dit rapport beschrijft het (wettelijk) beoordelingskader, de gehanteerde uitgangspunten, 
de resultaten en de conclusies ten aanzien van de toetsing aan het gestelde in de Wet 
geluidhinder. De in deze rapportage vermelde geluidsbelastingen betreffen juridische 
waarden tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Dit onderzoek wordt tevens gebruikt als 
grondlegger voor de te voeren hogere waarde procedure. 
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2.2.2.2. RUIMTELIJK PLANRUIMTELIJK PLANRUIMTELIJK PLANRUIMTELIJK PLAN    

2.12.12.12.1 LocatieLocatieLocatieLocatie    

Het plangebied Het Zand is onderdeel van de VINEX locatie Leidsche Rijn. Het Zand wordt 
begrensd door de spoorbaan langs de Vleutensebaan en de wegen Utrechtseweg, 
Agaathvlinder, Purpervlinderstraat, Satijnvlinder, 't Zand, Alendorperweg, Parkzichtlaan, 
Max Ernstlaan en de Utrechtseweg in noord-zuid richting. 
 

 
Figuur 1: Situering Het Zand in Leidsche Rijn 
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Figuur 2: Deelgebieden Het Zand 

2.22.22.22.2 Stedenbouwkundig planStedenbouwkundig planStedenbouwkundig planStedenbouwkundig plan    

In het bestemmingsplan is de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Het Zand 
weergegeven. De belangrijkste zaken voor het geluidsonderzoek zijn hieronder 
weergegeven. Voor de details wordt verwezen naar het bestemmingsplan (vnl regels en 
verbeelding). 
 
 

 
Figuur 3: Verbeelding Het Zand 
 
Het Zand is voor het grootste deel een conserverend bestemmingsplan. Slechts op een 
aantal locaties worden nieuwe ontwikkelingen toegestaan. Slechts op die locaties waar 
(nieuwe) geluidsgevoelige bestemmingen worden toegestaan en waar nog geen 
omgevingsvergunning voor is verleend is geluidsonderzoek t.b.v. de toetsing aan de Wet 
geluidhinder vereist.  
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Op het moment van schrijven van dit rapport is voor een tweetal bouwblokken in de 
Rijnsche Maan al wel een omgevingsvergunning verleend maar is het bouwwerk nog niet 
in aanbouw. Het is theoretisch mogelijk dat de vergunning nog wordt gewijzigd of terug 
getrokken vóór het definitief van kracht worden van het bestemmingsplan. Om te 
voorkomen dat deze blokken dan in een juridisch vacuüm terecht komen, zijn deze twee 
blokken ook (apart) onderzocht (zie bijlage 4) en worden deze ook meegenomen in de 
hogere waarde procedure. Zodoende kan worden voorkomen dat deze woningen verplicht 
met een dove gevel moeten worden gerealiseerd.  
 

 
Figuur 4: Situering ontwikkellocaties Het Zand (roze) 
 
Op bovenstaande locaties moet de bouw van geluidsgevoelige bestemming planologisch 
mogelijk worden gemaakt en dient derhalve akoestisch te worden onderzocht. Op de 
overige locaties is geen sprake van (nieuwe) geluidsgevoelige bestemmingen.  
 
In de toelichting van het bestemmingsplan is over deze locaties het volgende vermeld. 
 
Locatie 1: Rijnsche Maan 
In dit deelgebied is een deel van de woningen en twee van de geplande 
appartementencomplexen al gerealiseerd. Vooral in de bouwstrook langs de 
Vleutensebaan zijn de woningen nog niet gerealiseerd. Het meest westelijke vlak is 
bestemd voor 16 eengezinswoningen. De overige vlakken aan de Vleutensebaan betreffen 
appartementencomplexen, waarbij in de plint gericht naar de Vleutensebaan diverse 
functies mogelijk zijn. De maximale hoogte van deze appartementencomplexen is 
21 meter.  
 
De overige vlekken in dit deelgebied zijn bestemd voor vrije kavels voor een klein aantal 
(vrijstaande of twee-onder-een -kap) woningen met een maximale hoogte van twee 
bouwlagen en een kap. 
 
Locatie 2: Stationsomgeving 
Centraal in het plangebied ligt de Kees van Dongensingel. De singel ligt in het verlengde 
van de hoofdontsluiting van Terwijde. Aan de oostzijde wordt de singel begeleid door 
een bebouwingswand die in hoogte oploopt van drie lagen bij de Westlandsetuin tot 
maximaal twaalf lagen bij de stadsas. Het hoogteaccent markeert de toegang tot Het 
Zand en de ligging van het N.S-station. Westelijk van de singel, op de overgang naar 
Waterwijk, bevindt zich een groot, solitair bouwvolume. De hoogte van dit volume 
bedraagt zes bouwlagen. 
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Locatie 3: Leidsche Maan 
De Leidsche Maan is een lang, smal gebied opgespannen tussen de Vleutensebaan en de 
Utrechtseweg. Gekozen is voor een bouwblokstructuur. Aan de zijde van de 
Vleutensebaan bevinden zich stedelijke appartementenblokken van gemiddeld 6 à 7 
lagen hoog met hoogteaccenten tussen de 10 à 15 lagen. Deze worden “de hoek 
omgetrokken”, de woonstraat in, waar zij overgaan in ééngezinswoningen van gemiddeld 
2 à 3 lagen hoog. Nabij de Utrechtseweg wordt de bebouwing informeler en veranderen 
de rijtjeswoningen in vrijstaande villa’s en twee-onder-een-kap woningen. 
 
Locatie 4: De Veiling 
De bouwblokken bestaan uit eengezinswoningen, 2 lagen met kap, met eventueel een 
accent op de hoeken of bij de toegangen tot de autovrije straten en de parkeerhoven. 
 
De vrijstaande woningen of tweekappers zijn over het algemeen in de linten gesitueerd. 
De gemiddelde bouwhoogte bedraagt twee lagen met kap. Meteen achter de 
Utrechtseweg, komen naast vrijstaande woningen ook drie korte rijtjes van elk vijf 
woningen. 
 
Meteen ten zuiden van de Kersenboomgaard komt een cluster van twee scholen, 
gymzaal, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. De maximale hoogte van het 
cluster is 3 bouwlagen. 
 
Locatie 5: Park Groot Zandveld 
Ten zuiden van de Forumschool is een compact gebouw gepland met een maximale 
hoogte van 7 bouwlagen waarin ruimte is voor een commercieel en maatschappelijk 
programma, 12 woningen en een gebouwde parkeervoorziening. 
 
Locatie 6: Tussen de Parken 
De Crescent bestaat uit smalle diepe herenhuizen, vier bouwlagen hoog. Aan de 
westzijde, tegenover het Johanniterveld, staan ééngezinswoningen met op de 
noordwesthoek een appartementenblok van maximaal 6 lagen hoog. 
 
Locatie 7: Johanitterveld 
Hier zijn vrije kavels met vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap woningen 
gepland. 
 
Locatie 8: De Bongerd 
In de Bongerd is nog een perceel onbebouwd aan de Parkzichtlaan voor maximaal vier 
woningen. 
 
Locatie 9: Waterwijk 
In Waterwijk is in de bocht van de Parkzichtlaan nog een aantal delen voor 
grondgebonden woningen onbebouwd. Een van de vlekken is bestemd voor woonwagens, 
er zijn maximaal vier standplaatsen binnen deze vlek. 
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3.3.3.3. WETTELIJK KADERWETTELIJK KADERWETTELIJK KADERWETTELIJK KADER    

In dit hoofdstuk wordt het kader vanuit de Wet geluidhinder weergegeven. Door de 
complexiteit van de wet worden slechts de hoofdlijnen geschetst.  

3.13.13.13.1 ZonesZonesZonesZones    

De regels van de Wet geluidhinder gelden alleen binnen de zone van een geluidsbron. 
Voor het aspect wegverkeerslawaai is in artikel 74 van de Wet geluidhinder aangegeven 
dat elke weg met een snelheid van meer dan 30 km/uur een geluidszone heeft. De 
breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken waaruit de weg in de te 
onderzoeken situatie bestaat. Binnen deze zone vindt dus het akoestisch onderzoek 
plaats. In onderstaande tabel zijn de relevante zones voor wegverkeer opgenomen. 
 
Tabel 1: zonebreedte aan weerszijden van een weg. 

Breedte van de geluidszone in metersBreedte van de geluidszone in metersBreedte van de geluidszone in metersBreedte van de geluidszone in meters    Aantal RijstrokenAantal RijstrokenAantal RijstrokenAantal Rijstroken    

Buitenstedelijk gebiedBuitenstedelijk gebiedBuitenstedelijk gebiedBuitenstedelijk gebied    BiBiBiBinnenstedelijk gebiednnenstedelijk gebiednnenstedelijk gebiednnenstedelijk gebied    

1 of 2 250 200 
3 of 4 400 350 
5 of meer 600 350 

 
De definities van buitenstedelijk en binnenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 
van de Wet geluidhinder. Als binnenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied binnen 
de bebouwde kom binnen de zone van een weg, uitgezonderd het gebied binnen de 
bebouwde kom dat gelegen is binnen de zone van een autoweg(snel)weg. De overige 
zones zijn buitenstedelijk. 
 
De wegen Vleutensebaan, 't Zand en Parkzichtlaan zijn binnenstedelijke wegen. Deze 
wegen hebben een zonebreedte van ten hoogste 350 meter. De overige woonstraten 
worden als 30 km/uur gebied ingericht. Deze wegen vallen formeel niet onder de Wet 
geluidhinder; in het kader van een goede ruimtelijke ordening worden de akoestisch 
relevante wegen toch onderzocht. Bij de afweging of er sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening wordt aangesloten bij de kader- en normstelling uit de Wet 
geluidhinder. Dit alles met als doel om een vergelijkbare kwaliteit te bewerkstelligen als 
ware de Wet geluidhinder wel van toepassing. 
 
De zones van spoorwegen zijn vastgelegd in een apart wettelijk besluit. Voor de spoorlijn 
Utrecht-Woerden is de zonebreedte 500 meter. 
 
De zone van het industrieterrein Lage Weide ligt buiten het plangebied. 

3.23.23.23.2 Normering biNormering biNormering biNormering bij nieuwe geluidsgevoelige bestemmingenj nieuwe geluidsgevoelige bestemmingenj nieuwe geluidsgevoelige bestemmingenj nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen    

Het bestemmen van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen (woon-, onderwijs- en 
gezondheidszorggebouwen) is zonder meer mogelijk wanneer de geluidsbelasting onder 
de voorkeursgrenswaarde blijft. Deze waarde bedraagt voor zowel binnen- als 
buitenstedelijke wegen 48 dB. Voor spoorverkeerslawaai is de voorkeurswaarde 55 dB. 
Van deze waarde kan gemotiveerd worden afgeweken tot aan een zekere maximale 
ontheffingswaarde. Hiervoor moet een zogeheten hogere waarde procedure worden 
gevolgd.  
 
De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB voor de bouw van nieuwe woningen, 
scholen en ziekenhuizen langs bestaande binnenstedelijke wegen. Wanneer er ook 
sprake is van een nieuwe weg, dan is de maximale ontheffingswaarde 58 dB. In de 
uitleggebieden, zoals hier in Leidsche Rijn, is deze maximum waarde van toepassing. 
Voor railverkeerslawaai is de maximale ontheffingswaarde 68 dB. 
 
Indien de geluidsbelasting op de gevel meer dan de maximale ontheffingswaarde 
bedraagt, is de bestemming in principe niet mogelijk. Er bestaat dan nog wel de 
mogelijkheid om te bouwen met vliesgevels of zogeheten dove gevels waarin geen te 
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openen delen aanwezig zijn. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voor dit plan 
relevante grenswaarden. 
 
Tabel 2: Geluidsgrenswaarden bij nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen. 

Type Type Type Type 
bestemmingbestemmingbestemmingbestemming    

BronBronBronBron    VoorkeursgrenswaardeVoorkeursgrenswaardeVoorkeursgrenswaardeVoorkeursgrenswaarde    Max. Max. Max. Max. 
ontheffingswaardeontheffingswaardeontheffingswaardeontheffingswaarde    

Woningen Nieuwe binnenstedelijke weg  48 dB 58 dB 
Woningen Bestaande binnenstedelijke weg 48 dB 63 dB 
Woningen Spoorweg 55 dB 68 dB 

 
Voor andere geluidsgevoelige bestemmingen dan woningen en scholen (zoals o.a. 
woonwagenterreinen en bepaalde gezondheidszorggebouwen) kunnen afwijkende 
grenswaarden gelden. 
 
De hierboven genoemde grenswaarden in dB worden uitgedrukt in Lden. Dit is een 
gemiddelde van de geluidsniveaus in een etmaal waarbij rekening wordt gehouden met 
de verschillen in hinderlijkheid in de te onderscheiden etmaalperioden. Het berekende 
geluidsniveau van de avondperiode wordt verhoogd met 5 dB; de nachtperiode met 
10 dB. Voor industrielawaai geldt een afwijkende dosismaat in dB(A), de etmaalwaarde. 
Dit is de hoogste waarde van de drie etmaalperioden inclusief hierboven vermelde 
toeslag. De geluidsbelasting wordt bepaald voor de periode 10 jaar na realisatie. 
 
De grenswaarden uit de Wet geluidhinder gelden voor de geluidsbelasting op een gevel. 
Dit is volgens de definitie de constructie waarmee binnen en buiten gescheiden wordt; 
inclusief het dak. Een blinde gevel, een dove gevel, een geluidsscherm dat bouwkundig is 
verbonden met het gebouw en de geluidswalzijde van geluidswalwoningen worden in de 
Wet geluidhinder specifiek benoemd als zijnde geen gevel. Op een gevel waarin geen te 
openen delen, waaronder ventilatievoorzieningen, zitten, hoeft dus vanuit de Wet 
geluidhinder niet te worden getoetst. 
 
Wanneer er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidsbron, moet ook worden 
bekeken wat de gecumuleerde geluidsbelasting is. Hiervoor wordt de Rekenmethode 
cumulatieve geluidsbelasting gebruikt. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
verschillen in hinder per type geluidsbron. Het onderzoeken van cumulatie is conform 
het rekenvoorschrift alleen van belang als de voorkeurswaarde vanwege meerdere 
geluidsbronnen wordt overschreden. Er gelden geen grenswaarden voor de gecumuleerde 
geluidsbelasting; wel moet er een afweging worden gemaakt.  

3.33.33.33.3 Gemeentelijk geluidbeleidGemeentelijk geluidbeleidGemeentelijk geluidbeleidGemeentelijk geluidbeleid    

De gemeente Utrecht zet zich in voor een leefbare woonsituatie, ook op locaties met een 
hogere geluidsbelasting. Deze leefbaarheid wordt bewerkstelligd door voorwaarden te 
verbinden aan het verlenen van hogere waarden. De voorwaarden leggen de 
initiatiefnemer of de beheerder een inspanning op voor een leefbare woonomgeving als 
compensatie voor het bouwen in een lawaaiige situatie. Dit wordt planologisch verankerd 
via de hogere waarde beschikking en de planregels in het bestemmingsplan. 
 
De volgende voorwaarden bij het verlenen van een hogere waarde in Utrecht zijn 
opgenomen in de Geluidnota Utrecht:  
 
Geluidsluwe gevel 
De woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidsniveau. Het 
geluidsniveau is daar niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van te 
onderscheiden geluidsbronnen of de hogere waarde minus 10 dB. Voor grondgebonden 
woningen is het voldoende dat deze luwe gevel op één verdieping wordt gevonden (bijv. 
begane grond). Bij gestapelde bouw (appartementen) moet echter op elke verdieping een 
luwe gevel aanwezig zijn. 
 
Woningindeling 
De woning bevat voldoende verblijfsruimte(n) aan de zijde van de geluidsluwe gevel. Dit 
geldt voor ten minste 30% van het aantal verblijfsruimten of 30% van de oppervlakte van 
het verblijfsgebied. 
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Buitenruimte 
Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan 
de geluidsluwe zijde. Het geluidsniveau mag in ieder geval niet meer dan 5 dB hoger zijn 
dan bij de geluidsluwe gevel. Deze eis geldt voor maximaal één buitenruimte per woning. 
 
Voor niet-zelfstandige woonruimte met een oppervlakte ≤30m2 (bejaardencentra, 
studenteneenheden) worden op individueel woningniveau geen eisen gesteld. Op 
gebouwniveau dient tenminste 50% van de wooneenheden te zijn gesitueerd aan een 
gevel met een geluidsbelasting van maximaal 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde. 
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4.4.4.4. UITGANGSPUNTEN BEREKUITGANGSPUNTEN BEREKUITGANGSPUNTEN BEREKUITGANGSPUNTEN BEREKENINGENENINGENENINGENENINGEN    

4.14.14.14.1 RekenmethodeRekenmethodeRekenmethodeRekenmethode    

De geluidsbelastingen van weg- en railverkeerslawaai zijn bepaald met Standaard 
Rekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder. Voor de berekeningen 
is gebruik gemaakt van het programma WinHavik V8.35 in combinatie met rekenhart 
srmiiv15 en srmspl9. Voor de wegvakken met een snelheid van 30 km/uur is de 
geluidsbelasting bepaald overeenkomstig de CROW publicatie "Handreiking berekenen 
wegverkeerslawaai bij 30 km/uur, infoblad infrastructuur 965". 
 
In deze rekenmodellen zijn alle relevante gebouwen, (absorberende) bodemvlakken, 
rijlijnen, geluidsbronnen en schermen gemodelleerd. Hieronder is een overzicht van het 
rekenmodel weergegeven. 
 

 
Figuur 5: Overzicht rekenmodel 
 
Aangezien het een globaal bestemmingsplan betreft, zijn op voorhand de exacte locaties 
en hoogtes van nieuw te realiseren gebouwen nog niet aan te geven. Een gedetailleerde 
modelberekening, waarbij alle relevante akoestische aspecten zoals afscherming en 
reflectie worden meegenomen, is dan ook niet mogelijk. Daarom wordt er in dit 
onderzoek gebruik gemaakt van zogeheten poldercontouren. Deze geven de 
geluidssituatie weer bij afwezigheid van gebouwen. Hiermee wordt in de meeste gevallen 
een voldoende accuraat akoestisch beeld verkregen van de maximale situatie op basis 
waarvan een hogere waarde procedure kan worden gevolgd. 
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Voor elk van de te onderscheiden kavels waarop de mogelijkheid van de realisatie van 
nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen bestaat, wordt van elke juridische geluidsbron 
het maximale geluidsniveau bepaald. De berekeningen zijn uitgevoerd in hoogtestappen 
van 3 meter beginnend met 2 meter ten opzichte van het lokale maaiveld. De 
onderzochte hoogten per locatie zijn afgestemd op de bouwhoogten zoals opgenomen 
op de verbeelding van en de regels in het bestemmingsplan. 
 
De berekeningsresultaten geven aan op welke locatie er op voorhand van mag worden 
uitgegaan dat de geluidsbelasting onder de voorkeurswaarde dan wel boven de maximale 
ontheffingswaarde ligt. In het eerste geval is de realisering van een geluidsgevoelige 
bestemming zonder meer mogelijk en hoeft daarvoor geen hogere waarde procedure te 
worden gevoerd. In het tweede geval is de bouw van een geluidsgevoelige bestemming 
alleen mogelijk middels toepassing van een dove gevel tenzij nog te bouwen aanvullende 
afscherming zorgt voor een voldoende lage geluidsbelasting. Dit zal bij nadere 
uitwerking (bij de individuele omgevingsvergunning) moeten worden onderzocht. De 
borging vindt plaats door middel van voorwaarden in de bestemmingsplanregels. 

4.24.24.24.2 ModelModelModelModelgegevensgegevensgegevensgegevens    

4.2.14.2.14.2.14.2.1 VerkeersgegVerkeersgegVerkeersgegVerkeersgegevensevensevensevens    

De verkeersintensiteiten tot en met het jaar 2020 zijn berekend met het verkeersmodel 
VRU 2.0 utr 2.2 dat is gevuld met actuele informatie over verkeersintensiteiten, 
groei/afname van het aantal woningen/inwoners en toe-/afname van werkgelegenheid, 
m² bruto vloeroppervlak kantoren, winkels en andere activiteiten. Voor de jaren na 2020 
beschikt Utrecht nog niet over een verkeersmodel dat op dezelfde wijze is gevuld. Voor 
de berekening van deze jaren wordt daarom uitgegaan van een ophogingspercentage ten 
opzichte van de verkeersintensiteiten in 2020. Dit ophogingspercentage is voor gebieden 
buiten de gemeente Utrecht gebaseerd op de voorspelde landelijke groei van de 
bevolking met 2,5 % in vijf jaar. Voor het grondgebied van de gemeente Utrecht wordt, 
gelet op de eigen prognoses van de gemeente Utrecht, rekening gehouden met een 
hogere groei. Hier wordt daarom zekerheidshalve een ophogingspercentage gehanteerd 
van 5 % in vijf jaar. Deze werkwijze wordt gehanteerd tot het Utrechts verkeersmodel 
voorziet in een verder weg gelegen horizonjaar dan het huidige 2020. 
 
Voor Het Zand is de situatie 2022 maatgevend. In bijlage 1 zijn alle relevante 
verkeersintensiteiten terug te vinden. 
 
De maximumsnelheid op de onderzochte wegen (afgezien van de 30 km/uur wegen) 
bedraagt 50 km/uur. 
 
Voor het railonderzoek is gebruik gemaakt van het onderzoeksmodel dat ten grondslag 
heeft gelegen aan het onderzoek bij de spoorverdubbeling (M+P.RIB.021.1.1 – d.d. 
12 februari 2002). De belangrijkste pagina's uit het betreffende onderzoek zijn als 
bijlage 2 aan dit rapport toegevoegd. Aan het onderzoeksmodel van M+P zijn relevante 
wijzigingen in de omgeving als gevolg van de ontwikkelingen in Leidsche Rijn 
toegevoegd. 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 WegdekverhardingWegdekverhardingWegdekverhardingWegdekverharding    

In bestemmingsplan Leidsche Rijn 99 is al de keuze gemaakt voor de toepassing van 
geluidsreducerende wegdekken op alle wegen in of nabij een woongebied met een 
snelheid van 50 km/uur of meer.  
In het rekenmodel is daarom voor alle 50 km/uur wegen, afgezien van enkele delen bij 
kruisvlakken, uitgegaan van een dunne geluidsreducerende deklaag B. Een dunne 
deklaag B geeft een reductie van 4,3 dB t.o.v. het referentiewegdek voor lichte 
motorvoertuigen bij 50 km/uur (bron stillerverkeer.nl). Vanuit civieltechnische 
overwegingen zijn de kruisvlakken op de Vleutensebaan voorzien van dicht asfalt beton 
(DAB). 
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4.2.34.2.34.2.34.2.3 OverdrachtsmaatregelenOverdrachtsmaatregelenOverdrachtsmaatregelenOverdrachtsmaatregelen    

In het onderzoek is rekening gehouden met de reeds aanwezige, in het kader van de 
ontwikkeling getroffen, geluidsbeperkende voorzieningen. Dit heeft betrekking op de 
schermen langs het spoor (3 meter aan de noordzijde, 3 meter tussen de sporen 2 en 3 
en 1,5 meter aan de zuidzijde). 

4.2.44.2.44.2.44.2.4 Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinderCorrectie ex artikel 110g Wet geluidhinderCorrectie ex artikel 110g Wet geluidhinderCorrectie ex artikel 110g Wet geluidhinder    

Bij de bepaling van de geluidsbelasting wordt conform artikel 110g van de Wet 
geluidhinder rekening gehouden met het in de toekomst stiller worden van het 
autoverkeer. De berekende niveaus worden, alvorens toetsing aan de normen van de Wet 
geluidhinder plaats vindt, daarom verminderd met 2 dB indien de snelheid 70 km/uur of 
meer bedraagt en indien de snelheid minder dan 70 km/uur bedraagt met 5 dB 
(juridische waarde). Bij toetsing aan het gestelde in het Bouwbesluit dient deze correctie 
achterwege te blijven. Op de in deze rapportage vermelde geluidsbelastingen is de 
correctie ingevolge artikel 110g Wgh reeds toegepast behalve bij de bepaling van de 
gecumuleerde geluidsbelasting. 
 
Omdat in het kader van de ruimtelijke afweging is aangesloten bij de kader- en 
normstelling uit de Wet geluidhinder is de aftrek ingevolge artikel 110g ook toegepast 
bij de 30 km/uur wegen. 

4.2.54.2.54.2.54.2.5 HelliHelliHelliHellingscorrectiengscorrectiengscorrectiengscorrectie    

Bij het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 6 meter en een 
stijgingspercentage van 2% of meer, is overeenkomstig het Reken- en Meetvoorschrift 
een hellingscorrectie toegepast.  

4.2.64.2.64.2.64.2.6 OptrekcorrectieOptrekcorrectieOptrekcorrectieOptrekcorrectie    

Overeenkomstig het Reken- en Meetvoorschrift is bij een met verkeerslichten geregeld 
kruispunt en een verkeersdrempel (binnen een afstand van respectievelijk 150 en 
100 meter van een toetspunt) rekening gehouden met een optrekcorrectie. 
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5.5.5.5. RESULTATENRESULTATENRESULTATENRESULTATEN    

Er zijn voor het wegverkeer berekeningen uitgevoerd voor een viertal 'bronnen' die als 
juridische eenheid i.h.k.v. de Wet geluidhinder kunnen worden beschouwd: 
 

• Vleutensebaan 

• 't Zand 

• Parkzichtlaan 

• Spoorbaan Utrecht-Woerden 
 
De resultaten worden hieronder per juridische bron besproken. De contouren geven 
daarbij het volgende aan:  
 

• groen:  er wordt voldaan aan de voorkeurswaarde  

• oranje: boven de voorkeurswaarde maar nog onder de maximale ontheffingswaarde 

• rood: boven de maximale ontheffingswaarde 
 
Aangezien de geluidsbelasting op verschillende hoogten soms kan variëren, worden in de 
bijlagen de relevante bouwlagen gepresenteerd. 

5.15.15.15.1 VleutensebaanVleutensebaanVleutensebaanVleutensebaan    

De geluidsbelasting overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB langs de gehele 
weg op de eerstelijns bebouwing van de Rijnsche Maan, Stationsomgeving, Leidsche 
Maan en De Veiling. De hoogst berekende geluidsbelasting bedraagt 54 dB waarmee de 
maximale ontheffingswaarde dus niet wordt overschreden. 
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Figuur 6 : Hoogst berekende geluidsbelasting vanwege de Vleutensebaan 
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5.25.25.25.2 't't't't Zand Zand Zand Zand    

Uit berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting vanwege de weg 't Zand op een aantal 
locaties boven de voorkeurswaarde van 48 dB uitkomt. De maximale geluidsbelasting 
bedraagt 58    dB en voldoet daarmee aan de maximale ontheffingswaarde. 
 

 
Figuur 7 : Hoogst berekende geluidsbelasting vanwege de 't Zand 
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5.35.35.35.3 ParkzichtlaanParkzichtlaanParkzichtlaanParkzichtlaan    

De geluidsbelasting vanwege de Parkzichtlaan overschrijdt de voorkeursgrenswaarde op 
de eerstelijns bebouwing. De hoogst berekende waarde bedraagt 53    dB en blijft daarmee 
ruim binnen de maximale ontheffingswaarde. 
 

  
Figuur 8 : Hoogst berekende geluidsbelasting vanwege de Parkzichtlaan 
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5.45.45.45.4 Spoorweg UtrechtSpoorweg UtrechtSpoorweg UtrechtSpoorweg Utrecht----WoerdenWoerdenWoerdenWoerden    

De geluidsbelasting overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 55 op de hele eerstelijns 
bebouwing. Op de begane grond is de geluidsbelasting circa 56-58 en loopt op tot circa 
66 dB op 23 meter hoogte en 68 dB op 40 meter. Uitzondering is de locatie nabij station 
Terwijde; hier zijn geen geluidsschermen tussen de sporen aanwezig. Daardoor wordt bij 
de hoogbouw in de stationsomgeving vanaf 23 meter hoogte de maximale ontheffings-
waarde overschreden. Op deze locatie kan boven deze hoogte kan alleen met een dove 
gevel of een vliesgevel worden gebouwd. 
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Figuur 9 : Hoogst berekende geluidsbelasting vanwege het spoor 

5.55.55.55.5 30 km/uur wegen30 km/uur wegen30 km/uur wegen30 km/uur wegen    
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een bredere milieuhygiënische 
afweging in relatie tot geluid te worden gemaakt dan alleen het gestelde in de Wet 
geluidhinder. Om die reden wordt het onderzoek verkeerslawaai niet beperkt tot de 
wegen die vallen onder het regiem van de Wet geluidhinder maar verbreed tot alle 
relevante wegen in en rond het plangebied. 
 
Bij de afweging of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening is aangesloten bij de 
kader- en normstelling uit de Wet geluidhinder. Wanneer de maximale ontheffingswaarde 
niet wordt overschreden, kan gesproken worden van een goede ruimtelijke ordening. 
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Voor een aantal relevante ontsluitingswegen met een snelheidsregiem van 30 km/uur 
zijn verkeersgegevens bekend. Deze wegen zijn onderzocht. Het betreft de Kees den 
Dongensingel, de Belcampostraat en de Jan Wolkerssingel-Vuurvlindersingel. De 
geluidsbelasting vanwege deze wegen komt op de eerstelijns bebouwing uit boven de 
voorkeursgrenswaarde. De maximale ontheffingswaarde wordt echter niet overschreden. 
 

 
Figuur 10 : Hoogst berekende geluidsbelasting vanwege de Kees van Dongensingel 
 



Resultaten 

Afdeling Milieu & Duurzaamheid Het Zand - 22 

  
Figuur 11 : Hoogst berekende geluidsbelasting vanwege de Belcampostraat en de Jan 

Wolkerssingel-Vuurvlindersingel 
 
Aangezien niet voor alle 30 km/uur wegen prognoses beschikbaar zijn, is onderzocht 
(zie bijlage 3) met welke verkeersintensiteit de geluidsbelasting in het verblijfsgebied de 
maximale ontheffingswaarde van de Wet geluidhinder (58 dB) zou overschrijden. Voor 
wegen met een afstand gevel – wegas van 8 meter, tweezijdige bebouwing en klinkers in 
keperverband dienen er minimaal 5650 motorvoertuigen gebruik te maken van een 
dergelijke weg om de maximale ontheffingswaarde te overschrijden. Dit is gezien de 
functie en aard van de wegen niet te verwachten. Ter vergelijking: de relatief drukke 
Belcampostraat heeft een verkeersintensiteit van nog geen 5200 motorvoertuigen per 
etmaal. 

5.65.65.65.6 GeluiGeluiGeluiGeluidsluwe geveldsluwe geveldsluwe geveldsluwe gevel    
 
Conform het geluidbeleid van de gemeente Utrecht dient elke nieuw te bouwen woning te 
beschikken over een geluidsluwe gevel. Deze eis vanuit het besluit hogere grenswaarden 
wordt geborgd via bestemmingsplanregels en getoetst bij de aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor het bouwen. Het ontwerpen van woningen in een hoogbelaste 
omgeving vergt soms aanpassingen op woning- en/of blokniveau: door middel van 
interne afschermingen zullen veel geluidsluwe gevels worden gerealiseerd. Vuistregel bij 
het ontwerpen is dat de bouwblokken zoveel mogelijk aaneengesloten en parallel aan de 
(spoor)weg worden gebouwd. In dit onderzoek zijn alleen poldercontouren berekend en 
kon nog niet op bouwblok- of woningniveau worden gecontroleerd of hieraan wordt 
voldaan. In het ontwerp van de woningen zal daarom nadrukkelijk rekening moeten 
worden gehouden met het creëren van een luwe gevel. In het kader van afzonderlijke 
omgevingsvergunningaanvragen zal dit aspect, dat wordt geborgd via de 
bestemmingsplanregels, nader worden gecontroleerd. 
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5.75.75.75.7 CumulatieCumulatieCumulatieCumulatie    
 
Cumulatie van geluid speelt een rol bij de locaties langs de Vleutensebaan. Het geluid 
van deze weg cumuleert met dat van het spoor en bovendien nog van de wegen 't Zand 
en de Parkzichtlaan waar deze wegen op de Vleutensebaan uitkomen.  
 
De cumulatie van het wegverkeerslawaai is in onderstaande figuur weergegeven. 
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Figuur 12 : Maximaal cumulatief niveau wegverkeer 
 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidsbelasting vanwege alle 
wegen (dus nog exclusief railverkeer) maximaal 65 dB bedraagt ter plaatse van de hoek 
't Zand-Vleutensebaan. Deze waarden zijn exclusief de aftrek van art 110g Wgh. 
 
De hoogst gecumuleerde waarde samen met de bijdrage van het spoorverkeer bedraagt 
66 dB    op de hogere bouwlagen van het blok op de hoek van de Vleutensebaan en de Kees 
van Dongensingel. 
 
Resumerend kan gesteld worden dat cumulatie van het geluid van weg- en railverkeer 
niet leidt tot een onaanvaardbaar niveau temeer als in acht wordt genomen dat de 
maximale ontheffingswaarde van de Wet geluidhinder voor nieuwbouw per bron (te weten 
63 dB zonder aftrek van 5 dB = 68 dB) niet wordt overschreden. 
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6.6.6.6. CONCLUSIES EN AANBEVCONCLUSIES EN AANBEVCONCLUSIES EN AANBEVCONCLUSIES EN AANBEVELINGENELINGENELINGENELINGEN    

Uit het onderzoek blijkt dat de bouw van geluidsgevoelige bestemmingen in Het Zand 
mogelijk is binnen de kaders van de Wet geluidhinder en de Geluidnota Utrecht. Wel zal 
de voorkeursgrenswaarde op veel locaties worden overschreden en zullen hogere 
waarden moeten worden verleend. 
 
Op de hogere bouwlagen in de Stationsomgeving zal de maximale ontheffingswaarde 
worden overschreden. Hier kan alleen met toepassing van een dove gevel of een 
vliesgevel worden gebouwd. Een andere keuze is om op deze locatie geen 
geluidsgevoelige bestemming te bouwen of te kiezen voor een lagere bouwhoogte. 
 
Om een en ander te borgen zal in het bestemmingsplan een planregel worden 
opgenomen die aangeeft dat aan de voorwaarden van het hogere waarden besluit moet 
worden voldaan:  
 
Voor het realiseren of wijzigen van een geluidsgevoelige bestemming dient vast te staan 
dat de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder of de 
ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (hogere waarde), ingevolge het besluit Hogere 
waarde met inachtneming van de in dit besluit gestelde voorwaarde(n), niet overschrijdt. 
 
Bij de verdere invulling van het gebied is een goede akoestische begeleiding 
noodzakelijk om aan de gestelde voorwaarden te kunnen voldoen. 
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Bijlage 1: Bijlage 1: Bijlage 1: Bijlage 1:  Verkeersgegevens Verkeersgegevens Verkeersgegevens Verkeersgegevens Het ZandHet ZandHet ZandHet Zand    ---- 2022 2022 2022 2022    

Vleutensebaan 
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't Zand 
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Parkzichtlaan 
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Kees van Dongensingel 
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Belcampostraat – Jan Wolkerssingel – Vuurvlindersin gel 
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Bijlage 2: Bijlage 2: Bijlage 2: Bijlage 2:  Spoorgegevens Spoorgegevens Spoorgegevens Spoorgegevens UtrechtUtrechtUtrechtUtrecht----VleutenVleutenVleutenVleuten    
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Bijlage 3: Bijlage 3: Bijlage 3: Bijlage 3:  VerblijfsgebiedenVerblijfsgebiedenVerblijfsgebiedenVerblijfsgebieden    

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een bredere milieuhygiënische 
afweging in relatie tot geluid te worden gemaakt dan alleen het gestelde in de Wet 
geluidhinder. Om die reden wordt het onderzoek verkeerslawaai niet beperkt tot de 
wegen die vallen onder het regiem van de Wet geluidhinder maar verbreed tot alle 
relevante wegen in en rond het plangebied. 
 
Bij de afweging of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening is aangesloten bij de 
kader- en normstelling uit de Wet geluidhinder. 
 
Aangezien niet voor alle 30 km/uur wegen prognoses beschikbaar zijn, is onderzocht 
met welke verkeersintensiteit de geluidsbelasting in het verblijfsgebied de maximale 
ontheffingswaarde van de Wet geluihinder (58 dB) zou overschrijden. Voor wegen met 
een afstand gevel – wegas van 8 meter, tweezijdige bebouwing en klinkers in 
keperverband dienen er minimaal 5650 motorvoertuigen gebruik te maken van een 
dergelijke weg om de maximale ontheffingswaarde te overschrijden. 
 
Dit is gezien de functie en aard van de weg, zoals omschreven in paragraaf 3.3 van de 
toelichting op het bestemmingsplan, niet te verwachten. Hierdoor kan gesproken worden 
van een goede ruimtelijke ordening. 
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Bijlage 4: Bijlage 4: Bijlage 4: Bijlage 4:  Rijnsche MaanRijnsche MaanRijnsche MaanRijnsche Maan    

Hieronder worden berekeningsresultaten gepresenteerd van de geluidsbelasting op twee 
bouwblokken in de Rijnsche Maan waarvoor een omgevingsvergunning is verleend die 
mogelijk nog kan worden gewijzigd of ingetrokken. 
 

 
Maximale geluidsbelasting vanwege de Vleutensebaan 
 
 

 
3D-weergave geluidsbelasting vanwege de Vleutensebaan 
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Maximale geluidsbelasting vanwege het spoor 
 

 
3D-weergave geluidsbelasting vanwege het spoor 
 
De gecumuleerde geluidsbelasting is maximaal 60 dB. 


