
Datum Referentie Behandeld door

29 januari 2021 06211-52374-03 S.A.J. van den Dungen/CVr 

1 Inleiding 

Door Cauberg Huygen BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het bouwplan ‘Max Euwe Quartier’ in 
Rotterdam (“Project ‘Max Euwe Quartier’ in Rotterdam; Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai” met 

kenmerk: 06211-52374-01 d.d. 29 januari 2021). Uit dit onderzoek is gebleken dat op meerdere gevels de 
voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het aanwezige wegverkeer op de Rijksweg A16 en Kralingse Zoom 
wordt overschreden. In verband met de aan te vragen hogere waarden dient het bouwplan tevens te voldoen 

aan het gemeentelijk geluidbeleid, waarin o.a. aanvullende voorwaarden gesteld zijn voor het realiseren van 
minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte per woning. In de bijlagen zijn per bouwblok de 
geluidmaatregelen gepresenteerd welke noodzakelijk zijn om een geluidluwe gevel/ buitenruimte te realiseren. 

In voorliggende notitie zijn deze geluidmaatregelen toegelicht. 

2 Uitgangspunten 

Bij het bepalen van de geluidmaatregelen per woning zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- Rapport: “Project ‘Max Euwe Quartier’ in Rotterdam; Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai” met

kenmerk: 06211-52374-01 d.d. 29 januari 2021;
- Rekenmodel behorende bij bovengenoemd rapport;
- Tekeningen ME1 door Group A d.d. 20-01-2021;

- Tekeningen ME21 door ZZDP Architecten d.d. 20-01-2021;
- Tekeningen ME31 door SVDBA d.d. 20-01-2021;
- Geluidbeleid gemeente Rotterdam;

- Crisis- en herstelwet (Chw).

Uit het eerder uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van zowel het 

wegverkeer op de Rijksweg A16 als de Kralingse Zoom wordt overschreden. De hoogst berekende 
geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Rijksweg A16 bedraagt 63 dB. De maximaal te 
ontheffen waarde voor Rijkswegen bedraagt 53 dB conform de Wet geluidhinder. Voor dit bouwplan is echter 

de Crisis- en herstelwet van toepassing. De gemeente Rotterdam heeft beslist om in dit plangebied voor een 
periode van maximaal 10 jaar af te wijken van de regels voor een hogere geluidbelasting voor nieuwe situaties 
in de geluidzone langs de Rijksweg A16 onder de voorwaarde dat de ter plaatse ten hoogste toelaatbare 

geluidbelasting niet hoger mag zijn dan 63 dB (in plaats van 53 dB). Hierdoor zijn voor dit bouwplan geen dove 
gevels benodigd.  
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De hoogst berekende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Kralingse Zoom bedraagt 57 dB, 

waarmee de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB niet wordt overschreden.  
Voor het bouwplan dient een hogere waarde procedure te worden doorlopen voor zowel het wegverkeer op 
de Rijksweg A16 als de Kralingse Zoom. Voor de hogere waarde procedure dient het bouwplan te voldoen 

aan het gemeentelijk geluidbeleid. In dit beleid zijn de volgende voorwaarden opgenomen:   
- elke woning dient te beschikken over minimaal één geluidluwe gevel en 
- elke woning dient te beschikken over een geluidluwe buitenruimte (mits buitenruimte aanwezig).  

Onder een geluidluwe gevel wordt in voorliggende situatie verstaan een gevel waar de gecumuleerde 
geluidbelasting wegverkeerslawaai inclusief aftrek art. 110g Wgh niet hoger is dan 53 dB. Verblijfsruimten, bij 
voorkeur de slaapkamers, moeten grenzen aan de geluidluwe zijde, zodat deze op een natuurlijke wijze 

geventileerd kunnen worden, zonder geluidhinder ervan te ondervinden.  
 

3 Toetsing gemeentelijk geluidbeleid: geluidluwe zijden 

In figuur 3.1 is de gecumuleerde geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegen middels verticale 
geluidcontouren op de gevels gepresenteerd, na aftrek art. 110g Wgh. Daar waar de contour groen is, is de 

desbetreffende gevel direct aan te merken als een geluidluwe gevel. Bij de overige gevels dienen aanvullende 
geluidwerende voorzieningen getroffen te worden. Zoals op de figuren te zien is geldt dit voor een groot aantal 
woningen.  
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De te treffen oplossingsrichtingen zijn onder te verdelen in een 3-tal categorieën (op basis van de 

geluidbelastingen):  
 

53-58 dB 

Overschrijdingen tot en met 5 dB kunnen worden opgelost door middel van normale balkons of loggia’s om te komen tot een 

geluidluwe zijde. Benodigd zijn een balkonhek met een dichte structuur (glas, metselwerk, e.d.) en een goed 

geluidabsorberend plafond (met een geluidabsorptiecoëfficiënt αw tenminste 0,6). De gesloten balustrade dient minimaal  

1,2 m hoog te zijn. Voor woningen die - ten opzichte van de geluidbron - gesitueerd zijn aan een zijgevel kan met een balkon 

in combinatie met een gesloten borstwering en een (verdiepings)hoog geluidscherm aan de zijkant van het balkon (zijde 

geluidbron) ook de vooropgestelde reductie behaald worden. 

58-62 dB 

Indien de appartementen voorzien worden van een individuele buitenruimte, dan is het noodzakelijk om deze geheel te 

verglazen. In de buitenruimte dienen buitenluchtcondities te heersen middels permanent geopende voorzieningen. Tevens 

dient het plafond van de buitenruimte voorzien te worden van een geluidabsorberend materiaal. Met een geheel verglaasd 

balkon of loggia wordt een geluidreductie gerealiseerd tot 9-10 dB, waarbij buitenluchtcondities wordt bewerkstelligd door 

open spleten/kieren. 

Indien de appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is conform het Bouwbesluit een individuele buitenruimte per 

appartement niet verplicht. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk. Een mogelijke 

oplossing in deze situatie is het toepassen van een dubbel-raamprincipe, bijvoorbeeld het Harbour Fenster. Hiermee kunnen 

geluidreducties tot en met 9 dB(A) worden bereikt. Met deze maatregel bij de (hoofd)slaapkamer kan voor ieder appartement 

een geluidluwe gevelopening behaald worden. Het Harbour Fenster is een dubbel-raamprincipe, waarbij het buitenraam aan 

de onderzijde een permanent open strook heeft en waarbij het binnenraam tenminste aan de bovenzijde van een klepraam 

is voorzien. Tussen de ramen is een ruimte van circa 330 mm. Tenminste de zijkanten, en de onder- en bovenzijde voor 

grotere reducties, van deze spouwruimte zijn voorzien van geluidabsorptie (randabsorptie) van 25-50 mm dikte. De vermelde 

geluidreductie van 9 dB hoort bij een buitenafmeting van het Harbour Fenster van circa 1,10 m breed en circa 2,40 m hoog. 

62-63 dB 

Indien de appartementen voorzien worden van een individuele buitenruimte, dan is het noodzakelijk om deze geheel te 

verglazen. In de buitenruimte dienen buitenluchtcondities te heersen middels permanent geopende geluidgedempte 

voorzieningen. Tevens dient het plafond van de buitenruimte voorzien te worden van een geluidabsorberend materiaal. Om 

een geluidreductie groter dan 9-10 dB te realiseren, is een geluiddempende voorziening nodig om de buitenluchtcondities 

te bewerkstelligen, te denken aan een industrieel rooster/demper, een bouwkundige suskast of .rooster/suskast met grote 

doorlaat. 

Gezien de benodigde geluidreductie ten behoeve van geluidluwe gevels, zijn kleine woningen, die veelal niet beschikken 

over een buitenruimte, moeilijk inpasbaar in deze situatie gezien een dubbel raamprincipe niet toereikend is. 

 
In bijlage I zijn de voorzieningen op de plattegronden van de nieuwbouw aan de Max Euwelaan 1 

weergegeven. In bijlage II zijn de voorzieningen op de plattegrond weergegeven voor de nieuwbouw aan de 
Max Euwelaan 21. In bijlage III zijn de benodigde akoestische maatregelen op de plattegronden weergegeven 
voor de nieuwbouw aan de Max Euwelaan 31.  

 
Cauberg Huygen B.V. 
 

 
 
 

De heer ing. T.H.A.M. Taris  
Senior adviseur 
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Bijlage I Quickscan extern geluid Max Euwelaan 1 



            Geluidluwe gevel
Quickscan extern geluid

Max Eeuwelaan 1 Rotterdam
06211-52374
21-01-2021

Geluidbeleid Rotterdam

Conform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen
voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig
is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van
wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:
  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB
  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dB

Indien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet
verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk.
Mogelijke oplossingen in deze situatie:
  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.
  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.
  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).
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Geen maatregelen nodig

Geen verblijfsruimte/te openen raam aan
geluidluwe gevel, maatregelen nodig
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Geen maatregelen nodig
3e t/m 4e verdieping

1 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel (A16
dominant)

3e t/m 4e verdieping

5e verdieping: 1
tot 2 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel (A16
dominant)

2 tot 3 dB
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t.o.v. geluidluwe
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dominant)
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dominant)
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voorzien van geluidabsorptie

5e verdieping: 2 dB overschrijding t.o.v.
geluidluwe gevel (A16 dominant)

Geen maatregelen nodig

Geen maatregelen nodig

5e verdieping: 1
tot 2 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel (A16
dominant)

3e t/m 4e verdieping

Geen verblijfsruimte/te openen raam aan
geluidluwe gevel, maatregelen nodig

3e t/m 4e verdieping

5e verdieping: 1 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

3e t/m 4e verdieping
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1 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel
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(A16 dominant)

2 tot 3 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe
gevel
(Kralingse Zoom dominant)

2 dB overschrijding
t.o.v. geluidluwe gevel
(Kr. Zoom dominant)

2 tot 3 dB overschrijding
t.o.v. geluidluwe gevel
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2 tot 3 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

Geen maatregelen nodig

Geen verblijfsruimte/te openen raam aan
geluidluwe gevel, maatregelen nodig

Geen maatregelen nodig

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie
(of loggia aan zuidzijde)
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4 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
(A16 dominant)

1 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
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2 tot 3 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel (Kralingse
Zoom dominant)
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1 tot 2 dB overschrijding
t.o.v. geluidluwe gevel
(Kr. Zoom dominant)

3 tot 4 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
(A16 dominant)

5 tot 6 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
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6 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
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2 tot 3 dB
overschrijding t.o.v.
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(A16 dominant)

Buitenruimte geheel verglazen, plafond voorzien van
geluidabsorptie, buitenluchtcondities middels spleten

Alternatieve oplossingsrichting voor vermijden van verglaasde buitenruimten:
  - Buitenruimte positioneren aan andere gevel (Noord/Zuid)
  - Woningen kleiner maken dan 50 m2 en de hoofdslaapkamer voorzien van Harbour Fenster(s) (dubbel raam),
    klepraam/strook 300 mm, twee zijden randabsorptie (25 mm).

Opgelet: indien woning (> 50 m2) individuele buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden.



            Geluidluwe gevel
Quickscan extern geluid

Max Eeuwelaan 1 Rotterdam
06211-52374
21-01-2021

Geluidbeleid Rotterdam

Conform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen
voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig
is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van
wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:
  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB
  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dB

Indien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet
verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk.
Mogelijke oplossingen in deze situatie:
  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.
  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.
  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).

Gesloten balustrade, onderzijde van bovengelegen
balkon voorzien van geluidabsorptie

6 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
(A16 dominant)

Buitenruimte geheel verglazen, plafond voorzien van
geluidabsorptie, buitenluchtcondities middels spleten

Alternatieve oplossingsrichting voor vermijden van verglaasde buitenruimten:
  - Buitenruimte positioneren aan andere gevel (Noord/Zuid)
  - Woningen kleiner maken dan 50 m2 en de hoofdslaapkamer voorzien van Harbour Fenster(s) (dubbel raam),
    klepraam/strook 300 mm, twee zijden randabsorptie (25 mm).

Opgelet: indien woning (> 50 m2) individuele buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden.

3 tot 4 dB
overschrijding t.o.v.
geluidluwe gevel

1 tot 2 dB overschrijding
t.o.v. geluidluwe gevel
(Kr. Zoom dominant)

5 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
(A16 dominant)

4 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
(A16 dominant)

Gesloten balustrade, onderzijde van bovengelegen
balkon voorzien van geluidabsorptie



            Geluidluwe gevel
Quickscan extern geluid

Max Eeuwelaan 1 Rotterdam
06211-52374
21-01-2021

Geluidbeleid Rotterdam

Conform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen
voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig
is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van
wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:
  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB
  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dB

Indien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet
verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk.
Mogelijke oplossingen in deze situatie:
  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.
  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.
  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).

Gesloten balustrade, onderzijde van bovengelegen
balkon voorzien van geluidabsorptie

4 tot 5 dB
overschrijding t.o.v.
geluidluwe gevel

6 tot 8 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
(A16 dominant)

5 tot 6 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
(A16 dominant)

Buitenruimte geheel verglazen, plafond voorzien van
geluidabsorptie, buitenluchtcondities middels spleten
(of balkon aan westzijde)

1 tot 2 dB overschrijding t.o.v.
geluidluwe gevel (Kr. Zoom
dominant)

Buitenruimte geheel verglazen, plafond voorzien van
geluidabsorptie, buitenluchtcondities middels spleten

Alternatieve oplossingsrichting voor vermijden van verglaasde buitenruimten:
  - Buitenruimte positioneren aan andere gevel (Noord)
  - Woningen kleiner maken dan 50 m2 en de hoofdslaapkamer voorzien van Harbour Fenster(s) (dubbel raam),
    klepraam/strook 300 mm, drie zijden randabsorptie (25-40 mm).

Opgelet: indien woning (> 50 m2) individuele buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden.



Harbour fenster bij hoofdslaapkamer oid

            Geluidluwe gevel
Quickscan extern geluid

Max Eeuwelaan 1 Rotterdam
06211-52374
21-01-2021

Geluidbeleid Rotterdam

Conform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen
voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig
is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van
wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:
  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB
  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dB

Indien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet
verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk.
Mogelijke oplossingen in deze situatie:
  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.
  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.
  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).

Buitenruimte geheel verglazen, plafond voorzien van
geluidabsorptie, buitenluchtcondities middels spleten

Geen maatregelen nodig

6 dB overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel (A16 dominant)

Alternatieve oplossingsrichting voor vermijden van verglaasde buitenruimten:
  - Buitenruimte positioneren aan andere gevel (Noord)
  - Woningen kleiner maken dan 50 m2 en de hoofdslaapkamer voorzien van Harbour Fenster(s) (dubbel raam),
    klepraam/strook 300 mm, drie zijden randabsorptie (25-40 mm).

Opgelet: indien woning (> 50 m2) individuele buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden.

3 tot 4 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
(A16 dominant)

9 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
(A16 dominant)

Buitenruimte geheel/ gedeeltelijk verglazen zie vb,
plafond voorzien van geluidabsorptie,
buitenluchtcondities middels spleten

1 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe
gevel (Kr. Zoom dominant)

Gesloten balustrade, onderzijde van bovengelegen
balkon voorzien van geluidabsorptie

Gesloten balustrade, onderzijde van bovengelegen
balkon voorzien van geluidabsorptie

6 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
(A16 dominant)



Harbour fenster bij hoofdslaapkamer oid

            Geluidluwe gevel
Quickscan extern geluid

Max Eeuwelaan 1 Rotterdam
06211-52374
21-01-2021

Geluidbeleid Rotterdam

Conform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen
voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig
is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van
wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:
  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB
  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dB

Indien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet
verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk.
Mogelijke oplossingen in deze situatie:
  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.
  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.
  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).

Buitenruimte geheel verglazen, plafond voorzien van geluidabsorptie,
buitenluchtcondities middels gedempte voorziening

Alternatieve oplossingsrichting voor vermijden van verglaasde buitenruimten:
  - Buitenruimte positioneren aan andere gevel (Noord/Zuid)
  - Woningen kleiner maken dan 50 m2 en de hoofdslaapkamer voorzien van Harbour Fenster(s) (dubbel raam),
    klepraam/strook 300 mm, vier zijden randabsorptie (50 mm) en klepraam/strook 150 mm, twee zijden randabsorptie (40 mm).

Opgelet: indien woning (> 50 m2) individuele buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden.

5 tot 6 dB
overschrijding t.o.v.
geluidluwe gevel

6 tot 7 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
(A16 dominant)

9 tot 10 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
(A16 dominant)

Geen maatregelen nodig

Buitenruimte geheel verglazen, plafond voorzien van geluidabsorptie,
buitenluchtcondities middels gedempte voorziening



            Geluidluwe gevel
Quickscan extern geluid

Max Eeuwelaan 1 Rotterdam
06211-52374
21-01-2021

Geluidbeleid Rotterdam

Conform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen
voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig
is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van
wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:
  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB
  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dB

Indien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet
verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk.
Mogelijke oplossingen in deze situatie:
  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.
  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.
  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).
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            Geluidluwe gevel
Quickscan extern geluid

Max Eeuwelaan 2 Rotterdam
06211-52374
21-01-2021

Geluidbeleid Rotterdam

Conform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen
voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig
is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van
wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:
  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB
  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dB

Indien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet
verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk.
Mogelijke oplossingen in deze situatie:
  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.
  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.
  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).

1 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel



            Geluidluwe gevel
Quickscan extern geluid

Max Eeuwelaan 2 Rotterdam
06211-52374
21-01-2021

Geluidbeleid Rotterdam

Conform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen
voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig
is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van
wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:
  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB
  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dB

Indien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet
verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk.
Mogelijke oplossingen in deze situatie:
  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.
  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.
  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).

1 tot 2 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

1 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

1 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

4 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

Harbour fenster bij hoofdslaapkamer oid

2 tot 3 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel



            Geluidluwe gevel
Quickscan extern geluid

Max Eeuwelaan 2 Rotterdam
06211-52374
21-01-2021

Geluidbeleid Rotterdam

Conform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen
voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig
is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van
wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:
  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB
  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dB

Indien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet
verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk.
Mogelijke oplossingen in deze situatie:
  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.
  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.
  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).

1 tot 2 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

1 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

1 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

4 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

Harbour fenster bij hoofdslaapkamer oid

2 tot 3 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel



            Geluidluwe gevel
Quickscan extern geluid

Max Eeuwelaan 2 Rotterdam
06211-52374
21-01-2021

Geluidbeleid Rotterdam

Conform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen
voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig
is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van
wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:
  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB
  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dB

Indien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet
verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk.
Mogelijke oplossingen in deze situatie:
  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.
  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.
  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).

2 tot 3 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

1 tot 2 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

1 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

4 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

Harbour fenster bij hoofdslaapkamer oid

2 tot 3 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel



            Geluidluwe gevel
Quickscan extern geluid

Max Eeuwelaan 2 Rotterdam
06211-52374
21-01-2021

Geluidbeleid Rotterdam

Conform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen
voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig
is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van
wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:
  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB
  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dB

Indien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet
verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk.
Mogelijke oplossingen in deze situatie:
  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.
  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.
  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).

2 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

2 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

4 tot 5 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

5 tot 6 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie Gesloten balustrade, plafond

voorzien van geluidabsorptie

Buitenruimte geheel verglazen, plafond voorzien van
geluidabsorptie, buitenluchtcondities middels spleten

1 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

4 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

Harbour fenster bij hoofdslaapkamer oid

2 tot 4 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel



            Geluidluwe gevel
Quickscan extern geluid

Max Eeuwelaan 2 Rotterdam
06211-52374
21-01-2021

Geluidbeleid Rotterdam

Conform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen
voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig
is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van
wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:
  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB
  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dB

Indien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet
verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk.
Mogelijke oplossingen in deze situatie:
  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.
  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.
  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

2 tot 4 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

4 tot 5 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

4 tot 5 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

2 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

3 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

Harbour fenster bij hoofdslaapkamer oid

2 tot 4 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

1 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel



            Geluidluwe gevel
Quickscan extern geluid

Max Eeuwelaan 2 Rotterdam
06211-52374
21-01-2021

Geluidbeleid Rotterdam

Conform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen
voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig
is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van
wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:
  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB
  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dB

Indien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet
verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk.
Mogelijke oplossingen in deze situatie:
  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.
  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.
  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

2 tot 4 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

4 tot 5 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

4 tot 5 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

2 tot 3 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

Harbour fenster bij hoofdslaapkamer oid

2 tot 4 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

2 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

Harbour fenster bij hoofdslaapkamer oid

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

2 tot 3 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel
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Geluidbeleid Rotterdam

Conform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen
voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig
is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van
wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:
  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB
  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dB

Indien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet
verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk.
Mogelijke oplossingen in deze situatie:
  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.
  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.
  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).

4 tot 5 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

4 tot 5 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie

Gesloten balustrade, plafond
voorzien van geluidabsorptie
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Geluidbeleid Rotterdam

Conform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen
voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig
is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van
wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:
  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB
  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dB

Indien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet
verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk.
Mogelijke oplossingen in deze situatie:
  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.
  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.
  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).

Buitenruimte geheel
verglazen, plafond voorzien
van geluidabsorptie,
buitenluchtcondities middels
spleten

6 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

6 dB
overschrijding
t.o.v. geluidluwe
gevel

Buitenruimte geheel verglazen, plafond voorzien van
geluidabsorptie, buitenluchtcondities middels spleten
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Geluidbeleid Rotterdam

Conform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen
voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig
is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van
wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:
  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB
  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dB

Indien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet
verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk.
Mogelijke oplossingen in deze situatie:
  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.
  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.
  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).
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Geluidbeleid RotterdamConform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

SEGERS02
Tekstvak
Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dBIndien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk. Mogelijke oplossingen in deze situatie:  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).
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DUNGEN01
Veelhoek lijn
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Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

SEGERS02
Toelichting
1 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
1 tot 2dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
1 tot 2dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
4 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

SEGERS02
Toelichting
Gesloten balustrade, plafond voorzien van geluidabsorptie

SEGERS02
Toelichting
Gesloten balustrade, plafond voorzien van geluidabsorptie

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Toelichting
Gesloten balustrade, plafond voorzien van geluidabsorptie
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SEGERS02
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SEGERS02
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SEGERS02
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Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

SEGERS02
Toelichting
1 tot 3 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
Gesloten balustrade, plafond voorzien van geluidabsorptie

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl
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Toelichting
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DUNGEN01
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Toelichting
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Toelichting
Gesloten balustrade, plafond voorzien van geluidabsorptie
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Pijl
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Pijl
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Pijl
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6 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
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1 tot 2 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
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Toelichting
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Gesloten balustrade, plafond voorzien van geluidabsorptie

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Toelichting
1 tot 3 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel
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Buitenruimte geheel verglazen, plafond voorzien van geluidabsorptie, buitenluchtcondities middels spleten
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Toelichting
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Toelichting
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Pijl
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Toelichting
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DUNGEN01
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Tekstvak
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SEGERS02
Lijn

SEGERS02
Toelichting
6 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
5 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
1 tot 2 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
1 tot 3 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
4 tot 5 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
Buitenruimte geheel verglazen, plafond voorzien van geluidabsorptie, buitenluchtcondities middels spleten.

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Toelichting
Gesloten balustrade, plafond voorzien van geluidabsorptie

SEGERS02
Pijl

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

SEGERS02
Toelichting
Gesloten balustrade, plafond voorzien van geluidabsorptie

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

SEGERS02
Toelichting
Gesloten balustrade, plafond voorzien van geluidabsorptie

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

SEGERS02
Toelichting
Gesloten balustrade, plafond voorzien van geluidabsorptie

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl



ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

SEGERS02
Tekstvak
            Geluidluwe gevel

ottenh01
Tekstvak
Quickscan extern geluidMax Eeuwelaan 3 Rotterdam06211-5237421-01-2021

SEGERS02
Tekstvak
Geluidbeleid RotterdamConform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

SEGERS02
Tekstvak
Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dBIndien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk. Mogelijke oplossingen in deze situatie:  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).

SEGERS02
Lijn

SEGERS02
Toelichting
7 tot 8 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
7 tot 8 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
3 tot 4 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
2 tot 3 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
6 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
Buitenruimte geheel verglazen, plafond voorzien van geluidabsorptie, buitenluchtcondities middels spleten.

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Toelichting
Buitenruimte geheel verglazen, plafond voorzien van geluidabsorptie, buitenluchtcondities middels spleten.

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

SEGERS02
Toelichting
Gesloten balustrade, plafond voorzien van geluidabsorptie

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

SEGERS02
Toelichting
Gesloten balustrade, plafond voorzien van geluidabsorptie

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl



SEGERS02
Pijl

ottenh01
Tekstvak

I. de Goijer
Stempel

SEGERS02
Tekstvak
            Geluidluwe gevel

ottenh01
Tekstvak
Quickscan extern geluidMax Eeuwelaan 3 Rotterdam06211-5237421-01-2021

SEGERS02
Tekstvak
Geluidbeleid RotterdamConform het Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam dienen woningen voorzien te zijn van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte (mits een buitenruimte aanwezig is). De geluidgrenswaarde voor een geluidluwe gevel en buitenruimte ten aanzien van wegverkeerslawaai bedraagt 53 dB. De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek.

SEGERS02
Tekstvak
Indien het appartement een buitenruimte heeft, dan moet deze buitenruimte geluidluw gemaakt worden:  - gesloten borstwering, reductie tot 5 dB  - geheel verglazen, reductie vanaf 6 dBIndien appartementen kleiner zijn dan 50 m2, dan is een individuele buitenruimte per appartement niet verplicht conform Bouwbesluit. Hiermee zijn maatregelen aan een eventueel balkon of loggia niet mogelijk. Mogelijke oplossingen in deze situatie:  - Harbour Fenster(s) (dubbel-raamprincipe) bij de slaapkamer.  - Geluidscherm met geluidwerende cassettes (goedkeuring gemeente nodig) voor het te openen raam.  - Geluidscherm (glazen paneel) voor het te openen raam (geluidreducties beperkt t/m 2 dB).

SEGERS02
Lijn

SEGERS02
Toelichting
8 tot 10 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
8 tot 10 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
3 tot 7 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
1 tot 2 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
7 tot 8 dB overschrijding t.o.v. geluidluwe gevel

SEGERS02
Toelichting
Buitenruimte geheel verglazen, plafond voorzien van geluidabsorptie, buitenluchtcondities middels spleten.

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Toelichting
Buitenruimte geheel verglazen, plafond voorzien van geluidabsorptie, buitenluchtcondities middels spleten.

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

SEGERS02
Toelichting
Gesloten balustrade, plafond voorzien van geluidabsorptie

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

DUNGEN01
Veelhoek lijn

SEGERS02
Toelichting
Gesloten balustrade, plafond voorzien van geluidabsorptiezijkant (A16 zijde) voorzien van scherm (hoogte 1,8 m) op de hoger gelegen bouwlagen (n.t.b.)

SEGERS02
Pijl

SEGERS02
Pijl




