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1. INLEIDING

Ten zuiden van de Weerdingerstraat 175 in Emmen wil men een nieuwe woning realiseren. Ten
behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitge-
voerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder en het gemeentelijke
geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting binnen het plan-
gebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

In afbeelding 1 en in figuur 1 is de ligging van het bouwplan en de omgeving weergegeven.

Afbeelding 1: Planlocatie en de omgeving

2. WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID

2.1 Wet geluidhinder

Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een geluidzone,
waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de
omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden van
de Wet geluidhinder.

Als het stedelijk gebied wordt gedefinieerd:
 het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones

langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of auto-
snelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzonde-
ring van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die
autoweg of autosnelweg.
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Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als:
 het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zo-

nes langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of
autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het ge-
bied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of
autosnelweg.

Voor de breedte van de geluidzones gelden de in tabel 1 gegeven waarden.

Tabel 1: Overzicht zonebreedte

Aard van het gebied Aantal rijstroken Zonebreedte aan weerszijden van de weg*
[in m]

Stedelijk gebied 1 of 2
3 of meer

200
350

Buitenstedelijk gebied 1 of 2
3 of 4

5 of meer

250
400
600

* ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg.

Er is geen sprake van een zone langs een weg indien:

de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied
of

voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

De nieuwe woning ligt buiten de bebouwde kom. Er is geen sprake van de aanwezigheid van
een auto(snel)weg. In de zin van de Wet geluidhinder is sprake van een buitenstedelijk gebied.
De nieuwe woning ligt in de geluidzone van de Weerdingerstraat.

De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit
is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.

Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen binnen zones langs wegen

De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (ook wel voorkeurswaarde genoemd) voor ge-
luidgevoelige bestemmingen (o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen etc.) binnen zones langs
wegen is 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in de Wet geluidhinder in artikel 83,
is een hogere waarde mogelijk. De maximaal toelaatbare geluidbelasting is voor nieuwe ge-
luidgevoelige bestemmingen in buitenstedelijk gebied 53 dB.

Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vast-
stellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het vaststel-
len van een hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het
terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige
scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn
dan wel, overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, ver-
voerskundige, landschappelijke of financiële aard.
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Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een
aftrek mag worden toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. De
hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van de regeling “Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012” van de minister van I&M, van 12 juni 2012 en de wijziging hiervan op 15 mei 2014.
Er geldt de volgende aftrek:

∂ 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen
70 km/uur of meer bedraagt;

∂ 5 dB voor de overige wegen;
∂ 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels.

In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de te
hanteren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeer in de toekomst
stiller. Dit komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voertuigen en
banden en anderzijds omdat het aandeel hybride en elektrisch aangedreven auto’s groeit.

Cumulatie geluidbronnen

Volgens de Wet geluidhinder mag een hogere waarde dan de voorkeurswaarde (48 dB weg-
verkeer, 55 dB railverkeer en 50 dB(A) industrielawaai) alleen worden vastgesteld als de gecu-
muleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (artikel 110a, lid
6). Of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting is ter beoordeling van burgemees-
ter en wethouders van de gemeente.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Emmen heeft beleidsregels opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden
(Beleidsregel Beoordeling Hogere Waarde Wet geluidhinder Gemeente Emmen, vastgesteld
d.d. 25 september 2007). Indien de berekende geluidbelasting hoger is dan de voorkeurs-
waarde uit de Wet geluidhinder, moet er voldaan worden aan deze richtlijnen.

Er zijn geen ten hoogst toelaatbare geluidbelastingen opgenomen die strenger zijn dan de
Wet geluidhinder, zie paragraaf 2.1.

3. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK

3.1 Weg(verkeer)gegevens

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door de gemeente Emmen verstrekte informatie.
In bijlage 1 zijn de door de gemeente verstrekte verkeersgegevens weergegeven. Voor het
onderzoek is uitgegaan van het jaar 2030.

De maximaal toegestane rijsnelheid op de Weerdingerstraat is ter hoogte van het bouwplan
voor alle voertuigcategorieën 60 km/uur. Het wegdek van de Weerdingerstraat bestaat uit
dicht asfaltbeton met een fijne oppervlaktetextuur. De weg ligt vrijwel op dezelfde maaiveld-
hoogte als die van het bouwplan en heeft geen hellingen van betekenis.
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3.2 Stedenbouwkundige gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van digitale tekeningen van het
onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het onderzoek
beschikbaar gesteld via de heer J. Zwiers uit Haren.

De hoogtes van gebouwen en overige stedenbouwkundige gegevens, die niet beschikbaar
waren via de hiervoor vermelde tekeningen, zijn verkregen uit online bronnen zoals Google
Maps (Street View) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch zacht
beschouwd, met uitzondering van die locaties waar sprake is van een akoestisch harde bo-
dem, zoals de wegen, terreinverhardingen, waterpartijen, fiets- en voetpaden. Alle relevante
afschermende en reflecterende objecten zijn in beschouwing genomen.

4. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE

Voor het akoestisch onderzoek is een 3D-rekenmodel opgesteld van het onderzoeksgebied
(zie de figuren 2.1 en 2.2). Met dit rekenmodel zijn de benodigde berekeningen uitgevoerd. Dit
is gedaan volgens de in bijlage III van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” gegeven
rekenmethode 2.

Berekend zijn de geluidbelastingen uitgedrukt in Lden. De berekeningen zijn uitgevoerd met één
reflectie en een zichthoek van 20.

In het rekenmodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt van
0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB. Binnen het onderzoeksgebied zijn de waarden van de
geluidbelasting bepaald op alle gevels van de nieuwe woning. Dit is gedaan op de hoogtes
1,5 m en 4,5 m boven het plaatselijk maaiveld. De posities van de rekenpunten zijn gegeven in
figuur 2.2.

Behalve in de hiervoor genoemde figuren, zijn de invoergegevens van het rekenmodel ook
gegeven in bijlage 2.

5. RESULTATEN EN BESPREKING

5.1 Weerdingerstraat

Resultaten

In figuur 3 en in bijlage 3 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Uit de resultaten
blijkt dat de nieuwe woning een geluidbelasting (Lden) zal ondervinden van maximaal:
∂ 56 dB op de westgevel. Dit hoger dan de maximaal toelaatbare waarde van 53 dB.
∂ 53 dB op de overige gevels van de nieuwe woning. Dit is hoger dan de voorkeurswaarde

van 48 dB, maar niet hoger dan de maximaal toelaatbare waarde van 53 dB.

Om deze woning te kunnen realiseren moeten maatregelen getroffen worden waarmee de
geluidbelasting op de gevels van de woning wordt gereduceerd tot de maximaal toelaatbare
waarde van 53 dB.

De nieuwe woning wordt (verspreid) gesitueerd buiten de bebouwde kom.
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Beschouwde maatregelen

De Wet geluidhinder schrijft voor om bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en maatre-
gelen bij de ontvanger te onderzoeken. In het onderstaande is dit gedaan, waarbij eerst on-
derzocht is welke maatregelen denkbaar zijn binnen het plangebied en vervolgens ook buiten
het plangebied. Dit omdat onze opdrachtgever maatregelen binnen het plangebied waar-
schijnlijk eerder kan realiseren dan maatregelen die daarbuiten liggen.

Binnen het plangebied zijn in principe de volgende maatregelen denkbaar om de geluidbe-
lasting op de gevels van de nieuwe woning te reduceren:

1. een geluidscherm op de terreingrens van het bouwplan
2. de afstand tussen de weg en de nieuwe woning vergroten
3. een geluidscherm aan de geluidbelaste gevels
4. de geluidbelaste gevels voorzien van loggia’s
5. de geluidbelaste gevels uitvoeren als dove gevel1

Ad.1: Om de geluidbelasting te reduceren tot de maximaal toelaatbare waarde moet een
geluidscherm over de zuidelijke, westelijke en noordelijke plangrens (lengte circa 40
meter, tot de voorgevel) gerealiseerd worden. Om aan de voorkeurswaarde te kun-
nen voldoen moet dit scherm een hoogte krijgen van minimaal 4,5 meter. De kosten
een dergelijk scherm worden geraamd op maximaal € 106.200,= (40m x 4,5m x € 590,=
2). Daarbij zorgen de schermen bij de woning tot problemen, in verband met de be-
reikbaarheid van deze woning. Dergelijk schermen zijn in deze situatie niet gewenst
en vanuit financieel oogpunt ook niet reëel.

Ad. 2: De nieuwe woning wordt op een afstand van de Weerdingerstraat gerealiseerd die
overeenkomt met de bestaande woningen langs deze weg. De nieuwe woning kan
binnen het plangebied niet op een relevant ruimere afstand van de weg gerealiseerd
worden, waardoor voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde. Om te kunnen vol-
doen aan de maximaal toelaatbare waarde zou de nieuwe woning nog 14 meter
verder van de weg gerealiseerd moeten worden, dan nu gepland (circa 23 + 14 = 37
meter uit de wegas).

Ad. 3/4: Met een geluidscherm aan de gevel kan de gevel uitgevoerd worden als niet geluid-
belaste gevel. Door het toepassen van loggia’s kan de geluidbelasting op de gevels
binnen de loggia met 2 tot 5 dB gereduceerd worden. Het is vanuit architectonisch
en stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst om voor deze woning dergelijke maat-
regelen te treffen.

Ad. 5: Als de westgevel van de woning als dove gevel (geen te openen delen) wordt gere-
aliseerd, kan de woning gerealiseerd worden.

1  Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een geluidwering die ten minste gelijk is aan het
verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede een constructie waarin bij uitzondering te openen delen
aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte (artikel 1b lid 5 Wgh.)

2  De kosten voor schermen kunnen zeer uiteenlopen en zijn afhankelijk van de locatie, type scherm, gebruikte materialen enzovoort.
Als richtprijs voor de raming van de kosten voor het plaatsen van een geluidscherm kan € 590,=/m2 worden aangehouden (zie
“Praktijkreeks Geluid en Omgeving - Wegverkeersgeluid”, SDU-uitgevers, 2014).
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Buiten het plangebied zijn in principe de volgende maatregelen denkbaar om de geluidbe-
lasting op de nieuwe gebouwen te reduceren:

1. toepassen van een geluidreducerend wegdektype;
2. geluidscherm plaatsen direct langs de weg;
3. verlagen van de rijsnelheid c.q. andere route.

Dit zijn maatregelen die, indien gewenst, door de gemeente getroffen kunnen worden en
eventueel verder onderzocht kunnen worden.
Ter informatie het volgende:
Ad.1: Het toepassen van een geluidreducerend wegdektype (bijvoorbeeld van het type

dunne deklagen B) kan een extra geluidreductie opleveren van circa 2,5 dB. Na het
toepassen van deze geluidreducerende wegdektypen kan nog niet voldaan worden
aan de voorkeurswaarde. Wel wordt dan voldaan aan de maximaal toelaatbare
waarde van 53 dB en kan de woning gerealiseerd worden. Indien het wegdek ver-
vangen wordt, is dit een zaak van de gemeente. Zij kunnen middels een kosten/baten
analyse afwegen of dit een doelmatige investering is. Normaliter geldt dat het ver-
vangen van het wegdek voor de realisatie van één woning vanuit financieel oogpunt
niet reëel is.

Ad.2: Gezien de geluidbelasting, is een lang (90 meter) en hoog (3 meter) geluidscherm
nodig om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeurswaarde. Om te kunnen
voldoen aan de maximaal toelaatbare waarde moet het scherm een hoogte heb-
ben van 1,5 meter. In dit scherm zijn openingen noodzakelijk in verband met de be-
reikbaarheid van de nieuwe woning en de nabijgelegen gebouwen. Een dergelijk
scherm is in deze situatie niet reëel en vanuit stedenbouwkundig oogpunt ook niet
gewenst.

Ad.3: Het verkeer via andere wegen laten rijden, is geen optie omdat er dan elders knel-
punten ontstaan. Wanneer de rijsnelheid ter hoogte van de nieuwe woning verlaagd
zou worden van 60 km/uur naar bijvoorbeeld 50 km/uur (oftewel kombord verplaat-
sen), zal de geluidbelasting vanwege de Weerdingerstraat nog steeds hoger zijn dan
de voorkeurswaarde. Wel komt het plangebied dan binnen de bebouwde kom te
liggen. De wettelijke maximaal toelaatbare waarde voor geluidgevoelige bestem-
mingen in stedelijk gebied bedraagt 63 dB. Hierdoor zou de nieuwe woning gereali-
seerd kunnen worden. Het zal echter geen effectieve maatregel zijn ter reductie van
de mogelijke geluidhinder bij de bewoners. Door de gemeente Emmen, is aangege-
ven dat het verplaatsen van het kombord in deze situatie niet aan de orde zal zijn.
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5.2 Cumulatie geluid en Bouwbesluit

Om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, moet een voldoende karakteristieke
geluidwering (GA;k) van de gevels worden bereikt. Bij het ontwerp van nieuwe woningen moet
hier rekening mee worden gehouden. In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld voor de
karakteristieke geluidwering GA;k van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfsge-
bieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woningen.

Deze eisen zijn voor:
∂ verblijfsgebieden: GA;k = [geluidbelasting Lden - 33 ], met een ondergrens van 20 dB
∂ verblijfsruimten: GA;k = [geluidbelasting Lden - 35 ]

Volgens het Bouwbesluit 2012 hoeft, bij de bepaling van de geluidwering van de gevels, alleen
rekening gehouden te worden met de vastgestelde hogere grenswaarde. Bij de bepaling van
een vereiste waarde van de geluidwering mag de aftrek, conform artikel 110g van de Wet
geluidhinder, niet in rekening worden gebracht en moet worden uitgegaan van alle geluid-
bronnen waarvoor een hogere waarde vastgesteld moet worden. In de voorliggende situatie
hoeft dus alleen rekening gehouden te worden met de Weerdingerstraat.

In figuur 4 en in bijlage 4 zijn de geluidbelastingen vanwege het wegverkeer weergegeven. De
geluidbelasting, zonder aftrek art.110g Wgh, bedraagt maximaal 61 dB.
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Ten zuiden van de Weerdingerstraat 175 in Emmen wil men een nieuwe woning realiseren. Ten
behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitge-
voerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder en het gemeentelijke
geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting binnen het plan-
gebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

De nieuwe woning ligt buiten de bebouwde kom, in de geluidzone van de Weerdingerstraat.
De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit
is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Weerdingerstraat
bij de nieuwe woning hoger is dan de maximaal toelaatbare waarde. Om de woning te kun-
nen realiseren moeten maatregelen getroffen worden, waarmee de geluidbelasting op de
woning gereduceerd wordt tot de maximaal toelaatbare waarde uit de Wet geluidhinder.

Om de nieuwe woning te kunnen realiseren, kan gedacht worden aan de volgende maatre-
gelen:
∂ het verplaatsen van het kombord.
Of:
∂ de westgevel van de nieuwe woning uitvoeren als ‘dove gevel' (geen te openen delen).

Gezien de situatie en de berekende waarden zijn er binnen het bouwplan geen (andere) reële
maatregelen mogelijk om de geluidbelasting bij de nieuwe woning te reduceren tot maximaal
53 dB (maximaal toelaatbare waarde) en/of 48 dB (de voorkeurswaarde). Door de gemeente
Emmen, is aangegeven dat het verplaatsen van het kombord in deze situatie niet aan de orde
zal zijn.

Om deze woning te kunnen realiseren, moet:
∂ de westgevel van de nieuwe woning als ‘dove gevel’ worden uitgevoerd
en:
∂ de gemeente Emmen hogere waarden tot 53 dB, ten gevolge van het wegverkeerslawaai

van de Weerdingerstraat vaststellen en vastleggen in het kadaster.

Hierbij wordt opgemerkt dat de nieuwe woning (verspreid) gesitueerd wordt buiten de be-
bouwde kom.
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Figuur 1

Bouwplan ten zuiden van Weerdingerstraat 175 in Emmen
Overzicht van de planlocatie en de omgeving

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21900455 r01 Wierdingerstraat Emmen - 2030] , Geomilieu V5.10
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Figuur 2.1

Bouwplan ten zuiden van Weerdingerstraat 175 in Emmen
Overzicht van het geluidmodel

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21900455 r01 Wierdingerstraat Emmen - 2030] , Geomilieu V5.10
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Figuur 2.2

Bouwplan ten zuiden van Weerdingerstraat 175 in Emmen
Overzicht van het geluidmodel, ingevoerde rekenpunten

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21900455 r01 Wierdingerstraat Emmen - 2030] , Geomilieu V5.10
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Figuur 3

Bouwplan ten zuiden van Weerdingerstraat 175 in Emmen
Geluidbelastingen tgv Weerdingerstraat, na aftrek 5 dB ex. art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21900455 r01 Wierdingerstraat Emmen - 2030] , Geomilieu V5.10
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SPA WNP ingenieurs 21900455
Figuur 4

Bouwplan ten zuiden van Weerdingerstraat 175 in Emmen
Geluidbelastingen tgv Weerdingerstraat, zonder aftrek 5 dB ex. art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [21900455 r01 Wierdingerstraat Emmen - 2030] , Geomilieu V5.10
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BIJLAGEN 



SPA WNP ingenieurs 21900455
Bijlage 1



SPA WNP ingenieurs 21900455
Ingevoerde weg, jaar 2030 Bijlage 2.1A
Model: 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 M-1 H-1 Hbron Helling Wegdek LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

01 Weerdingerstraat     257512,87     537041,54      0,00     0,00   0,75   0 Referentiewegdek    432,96    160,82     43,30     50,94     18,92      5,09     25,47      9,46      2,55
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SPA WNP ingenieurs 21900455
Ingevoerde weg, jaar 2030 Bijlage 2.1B
Model: 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

01  60  60  60  60  60  60  60  60  60

8-10-2019 14:36:31Geomilieu V5.10



SPA WNP ingenieurs 21900455
Ingevoerde gebouwen Bijlage 2.2

Model: 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Vorm Refl. 63 Cp Zwevend 

01 nieuwe woning  257499,43  536914,12  0,00  6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False 
02 gebouw  257457,26  536942,51  0,00  6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False 
03 gebouw  257444,51  536955,26  0,00  3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False 
04 gebouw  257442,92  536965,79  0,00  3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False 
05 gebouw  257508,22  536941,72  0,00  6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False

06 gebouw  257511,58  536953,93  0,00  6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False 
07 gebouw  257519,37  536951,36  0,00  3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False 
08 gebouw  257479,78  537039,69  0,00  6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False 
09 gebouw  257467,01  537037,83  0,00  6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False 
10 gebouw  257549,62  537024,17  0,00  6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False

11 gebouw  257558,83  537031,44  0,00  3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False 
12 gebouw  257566,30  537068,66  0,00  6,00 Polygoon 0,80 0 dB False 
13 gebouw  257500,53  537080,33  0,00  6,00 Rechthoek 0,80 0 dB False 
14 gebouw  257579,75  537036,53  0,00  3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False 
15 gebouw  257471,89  537075,23  0,00  3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False

16 gebouw  257539,57  536919,91  0,00  3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False 
17 gebouw  257539,55  536940,70  0,00  3,00 Rechthoek 0,80 0 dB False
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SPA WNP ingenieurs 21900455
Ingevoerd hard bodemgebied Bijlage 2.3

Model: 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Oppervlak Bf 

01 hard bodemgebied  257482,42  536924,28  2400,29 0,00
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SPA WNP ingenieurs 21900455
Geluidbelastingen tgv Weerdingerstraat, na aftrek 5 dB ex. art. 110g Wgh Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel 
Model: 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten 
Groep: 01_Weerdingerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

01_A Westgevel 1,50 55 51 45 55 
01_B Westgevel 4,50 56 52 46 56 
02_A Zuidgevel 1,50 51 47 41 51 
02_B Zuidgevel 4,50 52 48 42 53 
03_A Noordgevel 1,50 51 47 41 51

03_B Noordgevel 4,50 52 48 42 52 
04_A Oostgevel 1,50 31 27 21 31 
04_B Oostgevel 4,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-10-2019 14:41:57Geomilieu V5.10



21900455SPA WNP ingenieurs
Bijlage 4Geluidbelastingen tgv Weerdingerstraat, zonder aftrek 5 dB ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01_Weerdingerstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Westgevel 1,50 60 56 50 60
01_B Westgevel 4,50 61 57 51 61
02_A Zuidgevel 1,50 56 52 46 56
02_B Zuidgevel 4,50 57 53 47 58
03_A Noordgevel 1,50 56 52 46 56

03_B Noordgevel 4,50 57 53 47 57
04_A Oostgevel 1,50 36 32 26 36
04_B Oostgevel 4,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

8-10-2019 14:43:00Geomilieu V5.10
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