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1111 InleidingInleidingInleidingInleiding    
 

D e VOF N aarden B orgronden werkt aan de ontwikkeling van een woningbouwplan aan de oostzijde 

van N aarden. D e globale ligging van het p langeb ied is weergegeven in onderstaande figuur.  

 

Figuur 1.1: Ligging Borgronden te Naarden 

 

 

In m aart 2014 stelde de raad van destijds de gem eente N aarden de structuurvisie N aarden-B ussum  

2040 vast. D aarin werd (wederom ) vastgelegd dat de B orgronden zijn bestem d voor woningbouw. 

Vervolgens heeft de raad van de gem eente  N aarden in 2015 het zogenaam de PID  (project Initiatief 

D ocum ent) vastgesteld waarm ee het project werd opgestart. Hierin zijn de kaders voor het project 

opgenom en.  D eze kaders betreffen onder m eer een woningdichtheid van 25 tot 30 woningen per 

hectare. In 2015 lag de nadruk op  het m iddeldure segm ent. In juni 2017 heeft de raad van de 

gem eente Gooise M eren de kaders b ijgesteld: “Het resultaat van het project is het realiseren van een 

optim ale, haalbare ontwikkeling m et een m ix van woningbouw in zowel het goedkope, m iddeldure en 

dure segment waarbij een m inim um  van 40 woningen in het goedkope segment wordt nagestreefd. 

De woningdichtheid is circa 25 tot 30 woningen per hectare, waarbij in de delen van het plangebied 

waar het goedkope segment wordt geprojecteerd de dichtheid m axim aal 35 m ag bedragen". 

 

B ij het opstellen van het p lan spelen uiteenlopende ruim telijke aspecten een rol. Op het geb ied van 

verkeer en m ilieu is B uroD B  b ij de ontwikkeling betrokken door het uitvoeren van onderzoek en het 

geven van advies. 

 

Ten behoeve van het participatieproces en als voorloper op  de te doorlopen ruim telijke procedures 

zijn een aantal Q uick Scans uitgevoerd voor de aspecten die een rol spelen b ij het p lan. Het gaat 

daarb ij om  per aspect specifieke aandacht voor de (m ogelijke) p laneffecten en de inschatting van 

m ogelijkheden en benodigde (m itigerende) m aatregelen b ij de p lanontwikkeling. Eén van die 

aspecten is het geluid van het wegverkeer op  de wegen in de om geving van het p langebied. In deze 

rapportage is de Q uick Scan voor het aspect 'geluid van wegverkeer' beschreven.  
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2222 Het p lan en de regelgevingHet p lan en de regelgevingHet p lan en de regelgevingHet p lan en de regelgeving    
 

2.12.12.12.1 Algem eenAlgem eenAlgem eenAlgem een    

Het p langeb ied B orgronden ligt langs de westzijde van de rijksweg A1, aan de oostkant van N aarden. 

Ten noorden van het geb ied ligt de Huizerstraatweg. Ten zuiden van het geb ied ligt de Oud 

B laricum erweg en de B rediusweg. Langs de westzijde van het p langeb ied ligt de bestaande 

C om ponistenwijk (woonwijk) van N aarden. 

 

Het p lan beoogd de realisatie van tussen de 25 en 30 woningen per hectare. D aarm ee kom t het totale 

aantal woningen ergens tussen de 350 en 420 woningen. In deze Q uick scan is uitgegaan van een 

gem iddeld aantal van 385 woningen. Het betreft woningen in het m iddeldure segm ent. Langs de 

rijksweg is voorzien in een rij geluidswalwoningen die als afscherm ing van het geluid van het verkeer 

naar het achterliggende gebied zal fungeren.  

 

 

Figuur 2.1: Basistekening plan Borgronden 
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2.22.22.22.2 R egelgevingR egelgevingR egelgevingR egelgeving    

2.2.12.2.12.2.12.2.1 ZoneringZoneringZoneringZonering    

In artikel 74 van de W et geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een geluidszone bevindt. 

U itzonderingen hierop  zijn wegen waarvoor een wettelijke m axim um  snelheid geldt van 30 km /uur en 

woonerven.  

 

D e breedte van de geluidszone hangt af van het aantal rijstroken waaruit de weg bestaat en van de 

ligging van de weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk geb ied. D oel van de geluidszone is het 

vaststellen van de geluidsgevoelige bestem m ingen die deel (m oeten) uitm aken van het akoestisch 

onderzoek. In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de geldende breedtes van de geluidszonde per 

type weg. 

 

Aantal rijstrokenAantal rijstrokenAantal rijstrokenAantal rijstroken W egligging b innen stedelijk geb iedW egligging b innen stedelijk geb iedW egligging b innen stedelijk geb iedW egligging b innen stedelijk geb ied W egligging buiten stedelijk geb iedW egligging buiten stedelijk geb iedW egligging buiten stedelijk geb iedW egligging buiten stedelijk geb ied 

2 200 m  250 m  

3 of 4 350 m  400 m  

5 of m eer n.v.t. 600 m  

Tabel 2.1: Overzicht breedte wettelijke geluidszones per wegtype 

 

 

Het p langeb ied B orgronden ligt geheel of gedeeltelijk b innen de wettelijke geluidszone van de 

volgende wegen: 

� R ijksweg A1; 

� Huizerstraatweg; 

� Oud-B laricum erweg/B rediusweg. 

 

In de wijk zelf worden ook wegen aangelegd. D eze zullen allem aal een 30 km /uur-regim e krijgen en 

zijn daarm ee voor de W et geluidhinder niet gezoneerd. W el dient de geluidsbelasting van deze 

weg(en) te worden beoordeeld in het kader van een goede ruim telijke ordening. 

 

D e rijksweg A1 bestaat ter p laatse van het p langeb ied uit (ten m inste) 6 rijstroken. D e weg ligt in 

buitenstedelijk geb ied. D e breedte van de geluidszone van deze weg bedraagt daarm ee 600 m eter. 

Het p langebied ligt hier in zijn geheel b innen. 

 

D e Huizerstraatweg ligt in b innenstedelijk geb ied en bestaat uit twee rijstroken. D e breedte van de 

geluidszone van deze weg bedraagt daarm ee 200 m eter. Het p langeb ied valt hier voor een deel 

b innen.  

 

Hetzelfde geldt voor de Oud-B laricum erweg/B rediusweg. Ook deze route ligt b innen het stedelijke 

geb ied en bestaat uit twee rijstroken. D e breedte van de geluidszone is 200 m eter. Een klein deel van 

het p langeb ied, circa 70 m eter van het zuidelijke deel, valt b innen deze zone.  

 

Het akoestisch onderzoek wegverkeer heeft betrekking op  de toekom stige woningen (gevoelige 

bestem m ingen) die zijn gelegen b innen de wettelijke geluidszone van de wegen. Het akoestisch 

onderzoek en de toetsing van de geluidsbelasting vindt plaats per weg (per geluidsbron). 
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2.32.32.32.3 GeluidscriteriaGeluidscriteriaGeluidscriteriaGeluidscriteria    

D e W et geluidhinder hanteert verschillende grens- en ontheffingswaarden. In het onderhavige p lan 

gaat het b ij de toetsing van het geluid om  de situatie ‘nieuwe woning in de zone van een bestaande 

weg’.  

 

Voor alle wegen geldt als voorkeursgrenswaarde voor nieuw te realiseren woningen 48 dB . D e 

m axim ale ontheffingswaarde b ij wegen die liggen in buitenstedelijk gebied, zoals in dit geval de 

rijksweg A1, is 53 dB . Voor wegen die liggen b innen het stedelijke gebied, zoals in dit onderzoek de 

Huizerstraatweg en de Oud B laricum erweg/B rediusweg, geldt de waarde van 63 dB  als m axim ale 

ontheffingswaarde.   

 

Geluidsbeperkende maatregelen 

In alle gevallen geldt dat b ij een verwachte overschrijding van de voorkeursgrenswaarde nader 

onderzoek m oet worden verricht naar de m ogelijkheden en effecten van geluidbeperkende 

m aatregelen. Hierb ij geldt de volgende prioriteitsvolgorde:  

1. bronm aatregelen, zoals verkeers- en wegdekm aatregelen; 

2. overdrachtsm aatregelen, zoals het vergroten van de afstand tussen de woning en de weg, 

scherm en en wallen; 

3. ontvangerm aatregelen, zoals toepassing van ‘dove gevels’. D it zijn gevels zonder te openen 

delen die grenzen aan een geluidsgevoelige ruim te; 

4. het aanvragen van ontheffing (in com b inatie m et geluidwering gevels). 

 

Ontheffing hogere grenswaarde 

Indien geluidsbeperkende m aatregelen onvoldoende effect bewerkstelligen en/of de toepassing 

ervan niet doelm atig is, dan (pas) kan de gem eente zelf onder voorwaarden een hogere grenswaarde 

toestaan. In geval van ontheffing dienen de eisen van het B ouwbesluit in acht te worden genom en. D e 

te verwachten geluidsbelasting (b innen) in de geluidsgevoelige vertrekken van het gebouw 

(b innenwaarde) m oet voldoen aan de eisen van het B ouwbesluit. 

 

Geluid binnen de bestemm ing 

In alle gevallen geldt dat de geluidsbelasting binnen de woning, b ij gesloten ram en, dient te worden 

gereduceerd tot een bepaalde b innenwaarde. In het B ouwbesluit zijn eisen gesteld ten aanzien van 

de m axim aal toegestane geluidsniveaus binnen woningen. D e (geluidbelaste) gevels van woningen 

m oeten voldoende geluidisolerend werken om  hieraan te kunnen voldoen. In het B ouwbesluit is 

gesteld dat de karakteristieke gevelwering van nieuwe woningen m inim aal 20 dB  m oet bedragen. Als 

m axim aal toegestane b innenwaarde voor verblijfsgeb ieden in woningen geldt 33 dB . D e 

gevelbelasting (geluidsbelasting buiten op  de gevel) en de karakteristieke gevelwering 

(geluidsisolatie van de gevel) bepalen sam en de b innenwaarde.  

 

Voor de bepaling van de b innenwaarde m oet de gevelbelasting dus altijd bekend zijn. B ij 

wegverkeerslawaai dient daarb ij te worden uitgegaan van de totale geluidsbelasting (de berekende 

geluidsbelasting ten gevolge van alle aanwezige wegen sam en), zonder toepassing van de correctie 

volgens artikel 110g van de W et geluidhinder. 
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3333 U itgangspuntenU itgangspuntenU itgangspuntenU itgangspunten    
 

3.13.13.13.1 R ekenm ethodiekR ekenm ethodiekR ekenm ethodiekR ekenm ethodiek    

M et de Q uick Scan geluid wegverkeer is de geluidsbelasting op  de toekom stige woningen van het 

p lan B orgronden bepaald m iddels geluidsberekeningen. D e berekeningen zijn uitgevoerd m et behulp 

van het program m a GeoM ilieu versie 3.11 en gebaseerd op  standaard rekenm ethode II uit het R eken- 

en M eetvoorschrift Geluidhinder (R M G2012). 

 

Artikel 3.4 van het RMG2012 

In artikel 110g van de W et geluidhinder is bepaald dat er voor toetsing aan de norm en een correctie 

op  de berekende geluidbelasting m ag worden toegepast voor het in de toekom st stiller worden van 

het wagenpark. D e hoogte van de correctie is vastgelegd in artikel 3.4 van het R M G2012. 

 

Op de berekende geluidsbelasting geldt een correctie van -5 dB  voor wegen m et een representatieve 

snelheid die lager is dan 70 km /uur. Voor de overige wegen geldt een correctie van -2 dB .  

 

Op 20 m ei 2014 is het R M G2012 gewijzigd (Staatscourant jaargang 2014, nr. 10330). D e 

belangrijkste wijziging betreft de aanpassing van artikel 3.4 waarb ij er een tijdelijke verruim ing van de 

aftrek b ij geluidberekeningen voor wegen m et een m axim um  snelheid van 70 km /u of m eer is 

ingevoerd. Voor deze wegen wijzigt de aftrek op  basis van artikel 110g W gh in: 

� 4 dB  voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g W gh 57 dB  is. 

� 3 dB  voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g W gh 56 dB  is. 

� 2 dB  voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

D e tijdelijk verruim ing geldt tot 1 juli 2018. 

 

W aarde zonder aftrekW aarde zonder aftrekW aarde zonder aftrekW aarde zonder aftrek    W aarde m et aftrekW aarde m et aftrekW aarde m et aftrekW aarde m et aftrek    

54 52 

55 53 

56 53 

57 53 

58 56 

59 57 

Tabel 3.1: Voorbeelden correctie tijdelijke verruim ing RMG2012 artikel 3.4 

 

 

B innen het onderzoeksgebied geldt alleen voor de rijksweg A1 een m axim um  snelheid van 70 km /uur 

of hoger. D e tijdelijke verruim de aftrek is dan ook alleen van toepassing op  deze weg. B ij dit 

onderzoek is voor alle overige wegen een (vaste) correctie van -5 dB  van toepassing. 

 

Artikel 3.5 van het RMG2012 

C onform  artikel 3.5 van het R M G2012 is er een aangepaste wegdekcorrectie van toepassing, 

vooruitlopend op de effecten van invoering van stillere banden en strengere geluidseisen aan 

wegvoertuigen. D e correctie is van toepassing op  wegen m et een representatieve snelheid van 70 

km /uur of hoger. B innen dit onderzoek alleen de rijksweg A1. B ij het onderzoek is rekening gehouden 

m et de correctie volgens artikel 3.5 van het R M G2012.  
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3.23.23.23.2 VerkeersgegevensVerkeersgegevensVerkeersgegevensVerkeersgegevens    

D e b ij het onderzoek gehanteerde verkeersgegevens zijn ontleend aan verschillende bronnen. In 

tabel 3.2 zijn deze bronnen weergegeven. 

 

wegwegwegweg    B ron voor verkeersgegevensB ron voor verkeersgegevensB ron voor verkeersgegevensB ron voor verkeersgegevens    

R ijksweg A1 Geluidregister weg (I& M ) 

Huizerstraatweg Tellingen (gem eente) en verkeersonderzoek 

Oud B laricum erweg/B rediusweg Tellingen (gem eente) en verkeersonderzoek 

Tabel 3.2: Overzicht bronnen van verkeersgegevens 

 

 

Het geluidregister weg van het m inisterie van I& M  is opgesteld ten behoeve van de bepaling van de 

geluidproductiep lafonds van de rijkswegen in N ederland. D eze verkeerscijfers beschrijven de situatie 

van 2008 en zijn, sam en m et de geluidproductiep lafonds, vastgesteld en liggen daarm ee vast. D eze 

verkeerscijfers dienen te worden gebruikt b ij het vaststellen van de geluidssituatie b ij nieuwe 

woningen. In tabel 3.3 zijn de verkeersgegevens van de rijksweg A1 ter hoogte van het p langeb ied 

weergegeven1. Het betreft de gegevens voor vier rijlijnen van west naar oost. D e rijlijnen 1 en 2 

vorm en sam en het verkeer op  de rijbaan richting knooppunt Eem nes. D e rijlijnen 3 en 4 vorm en 

sam en het verkeer op  de rijbaan richting knooppunt M uiderberg. D it zijn de bij het akoestisch 

onderzoek gehanteerde gegevens en betreft de verkeersintensiteiten voor een gem iddelde weekdag. 

 

 

 

Tabel 3.3: Verkeersgegevens rijksweg A1 

 

 

D e verkeerscijfers van de overige wegen zijn bepaald aan de hand van telgegevens van de 

gem eente Gooise M eren. D e m eest actuele verkeerstellingen dateren van 2011 en 2012. In b ijlage 1 

van dit rapport zijn de telcijfers voor de drie relevante wegen opgenom en. 

 

Voor het vaststellen van de verkeersprognoses, voor het m om ent circa 10 jaar na vaststellen van het 

p lan B orgronden (p lanjaar 2028) zijn de telcijfers opgehoogd m et een vast percentage van 1%  per 

jaar voor de autonom e groei van het verkeer. D aarnaast is het te verwachten verkeer van en naar het 

nieuwe woongeb ied hierbij opgeteld. D e berekening van de verkeersprognoses is beschreven in de 

Q uick Scan verkeer (rapport m et kenm erk 'R PT16171809-41 d.d. 22 m aart 2017). 

                                                           
1 D e rijksweg A1 b ij 't Gooi, tussen hectom eter 21,2 en 29,6 zijn onderdeel van de spoedwet wegverbreding. D e intensiteiten van 

deze weg zijn in dat kader vastgesteld. Op het betreffende wegvak is om  die reden geen p lafondcorrectie van 1,5 dB  van 

toepassing. 

1111    

3333    

2222    

4444    
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In tabel 3.4 zijn de bij het akoestisch onderzoek gehanteerde verkeersintensiteiten van de 

Huizerstraatweg, Oud-B laricum erweg en B rediusweg weergegeven. Het betreft de verkeerscijfers 

voor een gem iddelde weekdag voor de huidige situatie, de autonom e situatie en de p lansituatie.  

 

    V erkeersintensiteit in m vt/etm aalVerkeersintensiteit in m vt/etm aalVerkeersintensiteit in m vt/etm aalVerkeersintensiteit in m vt/etm aal    

W egW egW egW eg    HHHHuidige situatieuidige situatieuidige situatieuidige situatie    AAAAutonom e situatieutonom e situatieutonom e situatieutonom e situatie    PPPPlansituatielansituatielansituatielansituatie    

Huizerstraatweg 4.400 5.834 7.606 

Oud-B laricum erweg 

(aansluiting B rediusweg) 

1.316 1.692 2.866 

B rediusweg 9.690 11.591 12.765 

Tabel 3.4: Overzicht gehanteerde verkeersintensiteiten 

 

 

In tabel 3.5 is van dezelfde wegen de verdeling van het verkeer over het etm aal en over de 

voertuigcategorieën opgenom en. 

 

    GGGGemememem iddeld iddeld iddeld iddeld     

uuuuurpercurpercurpercurpercentageentageentageentage    

verkeer t.o.v. etm aalverkeer t.o.v. etm aalverkeer t.o.v. etm aalverkeer t.o.v. etm aal    

AAAAandeelandeelandeelandeel    lichte lichte lichte lichte     

voertuigenvoertuigenvoertuigenvoertuigen    

AAAAandeelandeelandeelandeel    m iddem iddem iddem iddel-l-l-l-

zwaar verkeerzwaar verkeerzwaar verkeerzwaar verkeer    

AAAAandeelandeelandeelandeel        

zwaar verkeerzwaar verkeerzwaar verkeerzwaar verkeer    

Huizerstraatweg     

D agperiode 6,99%  93,43%  5,66%  0,90%  

Avondperiode 3,09%  96,53%  3,47%  0,00%  

N achtperiode 0,46%  97,25%  2,75%  0,00%  

     

Oud-B laricum erweg     

D agperiode 7,05%  95,34%  4,26%  0,40%  

Avondperiode 2,50%  98,31%  1,69%  0,00%  

N achtperiode 0,67%  100,00%  0,00%  0,00%  

     

B rediusweg     

D agperiode 6,80%  90,92%  7,95%  1,09%  

Avondperiode 3,26%  94,54%  5,09%  0,29%  

N achtperiode 0,68%  89,63%  9,84%  0,53%  

Tabel 3.5: Overzicht gehanteerde verdeling verkeer 

 

 

3.33.33.33.3 Om gevingskenm erkenOm gevingskenm erkenOm gevingskenm erkenOm gevingskenm erken    

Plan 

B ij het uitvoeren van het akoestisch onderzoek is uitgegaan van een (voorlopige) stedenbouwkundige 

opzet. Het plan bestaat uit de realisatie van circa 385 grondgebonden woningen. Langs de rijksweg 

A1, over de gehele lengte van het p langeb ied, wordt voorzien in geluidswalwoningen. D eze woningen 

hebben (onder m eer) een geluidsafscherm ende functie van het wegverkeer op  de rijksweg voor het 

achterliggende p langebied. 
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W egdekverharding 

D e rijksweg A1 is voorzien van een verharding van Zeer Open Asfaltbeton (ZOAB ). D e 

Huizerstraatweg is voorzien van een klinkerverharding in keperverband. D e Oud-B laricum erweg heeft 

een verharding van dicht asfaltbeton en dat geldt ook voor de B rediusweg. Er is geen inform atie 

bekend over dat dit wegdektype in de toekom st aangepast zal gaan worden. 

 

Hoogteligging 

Ten aanzien van de hoogteligging van de rijksweg is uitgegaan van D TB -bestanden van 

R ijkswaterstaat. D aarnaast zijn digitale bestanden van het Actueel Hoogtebestand N ederland (AHN ) 

toegepast. 

 

Het p langeb ied B orgronden ligt gem iddeld genom en op  een hoogte van circa 0,4 m eter boven N AP. 

D e rijksweg A1 ligt, ten opzichte van het p langeb ied, op  hoogte. Aan de zuidzijde van het 

p langeb ied, ter hoogte van het viaduct Oud-B laricum erweg, is de weghoogte circa 1,0 m eter boven 

N AP. In noordelijke richting loopt de weg geleidelijk op  in hoogte. Ten noorden van het p langeb ied, 

ter hoogte van de Huizerstraatweg, heeft de weg een hoogte van circa 6,5 m eter boven N AP. Langs 

de rijksweg A1 is dan ook een talud aanwezig. 

 

B ij het viaduct heeft de Oud-B laricum erweg een hoogte ten opzichte van de rijksweg A1 van circa 5 

m eter. B ij de aansluiting m et de B rediusweg ligt de weg op m aaiveldniveau. Ook de Huizerstraatweg 

ligt op  hetzelfde m aaiveldniveau als het p langebied. B innen het onderzoeksgeb ied zijn er verder 

geen, voor het akoestisch onderzoek relevante hoogteverschillen in het landschap aanwezig. 

 

Afscherm ing, reflectie en overdrachtsdemping 

R eflecties, lucht- en bodem dem p ing zijn volgens de in het R eken- en M eetvoorschrift aangegeven 

wijze doorgerekend. 

 

Kruispunten en rotondes 

B innen het onderzoeksgeb ied zijn geen m et verkeerslichten geregelde kruispunten en/of rotondes 

aanwezig.  

 

W aarneempunten 

Voor de nieuwbouw b innen het p langeb ied B orgronden is de geluidsbelasting berekend op de gevels 

van de woningen volgens een voorlopige stedenbouwkundige opzet. D e daarvoor gebruikte 

waarneem punten zijn autom atisch gegenereerd. Ook zijn grids m et waarneem punten in een 

rasterstructuur aangem aakt om  daarm ee de te verwachten geluidscontouren b innen het p langeb ied 

te kunnen bepalen. 

 

Per waarneem punt zijn de geluidsberekeningen voor de drie bouwlagen uitgevoerd. U itgegaan is van 

de waarneem hoogtes van 1,5, 4,5 en 7,5 m eter boven m aaiveldniveau.  
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4444 R esultatenR esultatenR esultatenR esultaten    
 

4.14.14.14.1 R ijksweg A1R ijksweg A1R ijksweg A1R ijksweg A1    

Voor het krijgen van inzicht in de geluidssituatie van het p langeb ied B orgronden ten gevolge van het 

verkeer op  de rijksweg A1 zijn geluidsberekeningen uitgevoerd. D aarbij hebben verschillende 

varianten en m ogelijkheden de revue gepasseerd. Gezocht is naar een situatie waarbij de m axim ale 

geluidsbelasting op  de woningen in elk geval voldoet aan de algem een geldende m axim ale 

ontheffingswaarde van 53 dB . Op basis van de resultaten kan in elk geval worden gesteld dat er 

langs de rijksweg m oet worden voorzien in een bepaalde afscherm ing van geluid om  woningbouw 

b innen de grenzen van het p langebied m ogelijk te m aken.  

 

D e op lossing voor te hoge geluidsniveaus is gevonden in realisatie van een aaneengesloten rij 

geluidswalwoningen m et p laatselijk een aantal doorgangen die ontsluiting van verkeer van en naar 

het p langeb ied m ogelijk m aakt. U it de geluidsberekeningen is geb leken dat deze 

geluidswalwoningen een hoogte m oeten hebben van ten m inste 12 m eter ten opzichte van het 

p laatselijke m aaiveldniveau (p langeb ied). In figuur 4.1 is dit aangegeven.  

 

 

Figuur 4.1: Geluidscontouren t.g.v. de rijksweg A1 bij realisatie geluidswalwoningen (12m  hoog) 

 

 

D eze situatie is vervolgens als uitgangspunt genom en voor de geluidsberekeningen op 

woningniveau. D aarb ij is de geluidsbelasting op  de gevels van de in de stedenbouwkundige opzet 

opgenom en woningen bepaald voor drie waarneem hoogtes: het niveau van de begane grond, de 

eerste en tweede verdieping. 
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Geluid op niveau begane grond 

In figuur 4.2 zijn de resultaten van de geluidsberekeningen voor het niveau van de begane grond 

gepresenteerd. 

 

 

Figuur 4.2: Geluidsbelasting t.g.v. de rijksweg A1, begane grond 

 

 

U it figuur 4.2 volgt dat de geluidsbelasting op  het niveau van de begane grond in b ijna het gehele 

p langeb ied voldoet aan de norm  van 48 dB . U itzondering zijn de woningen aan de noordzijde van het 

p lan, aan de zijde van de Huizerstraatweg. Op basis van deze resultaten kan worden gesteld dat m et 

de aanwezigheid van de geluidswalwoningen langs de rijksweg, er in het p langebied sprake is van 

een goed leefklim aat. In het gehele geb ied is er buiten (op  m aaiveldniveau) sprake van een rustige 

om geving voor wegverkeerslawaai van de autosnelweg.   

 

Geluid op niveau eerste verdieping 

In figuur 4.3 is de geluidsbelasting op  de gevels van de toekom stige woningen van het p lan ten 

gevolge van de rijksweg A1 weergegeven. 

 

U it de figuur volgt dat op  deze waarneem hoogte voor een groot deel van de woningen nog wordt 

voldaan aan de (voorkeurs)norm  van 48 dB . D it geldt m et nam e voor de woningen aan in het m idden 

en aan de zuidzijde van het p langebied. Voor een aantal woningen in het noorden van het p langebied 

is er op deze waarneem hoogte sprake van een norm overschrijding. Echter, b ij geen van de woningen 

wordt de m axim ale ontheffingswaarde van 53 dB  overschreden.  
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Figuur 4.3: Geluidsbelasting t.g.v. de rijksweg A1, eerste verdieping 

 

 

Geluid op niveau tweede verdieping 

 

Figuur 4.4: Geluidsbelasting t.g.v. de rijksweg A1, tweede verdieping  
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In figuur 4.4 is de geluidsbelasting op  de gevels van de toekom stige woningen van het p lan ten 

gevolge van de rijksweg A1 weergegeven voor het niveau van de tweede verdiep ing. U it de figuur 

volgt dat op  deze waarneem hoogte voor b ijna alle woningen in het p lan de voorkeursgrenswaarde 

wordt overschreden. D e geluidsbelasting ligt tussen de 48 en 53 dB . D e m axim ale ontheffingswaarde 

van 53 dB  wordt daarm ee niet overschreden.  

 

Aan de noordzijde van het p langebied zijn er enkele locaties waarb ij de geluidsbelasting boven de 

ontheffingswaarde uitkom t. D eze situatie is wettelijk niet toegestaan en hiervoor dient een op lossing te 

worden gevonden. Te denken valt aan: 

� dove gevels op  de tweede verdiep ing van deze woningen; 

� m axim ale bouwhoogte van twee bouwlagen b ij deze woningen; 

� geen geluidsgevoelige binnenruim ten op  de tweede verdieping van deze woningen; 

� verhoging geluidswerende voorziening (geluidsscherm ) langs de A1; 

� enige verhoging van de geluidswalwoningen in het noordelijke deel van het p lan. 

 

Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat realisatie van het p lan vanuit het aspect 

(verkeers)geluid m ogelijk is. D aarvoor zal wel voor een (groot) deel van de woningen ontheffing voor 

een hogere grenswaarde m oeten worden verleend. D at betekent tevens dat voor deze woningen 

m ogelijk een verhoogde eis ten aanzien van de geluidwering van de gevels geldt en dat er (extra) 

voorzieningen nodig zijn om  het geluid van buiten naar b innen de woning te isoleren. Technisch 

gezien is dit goed oplosbaar. 

 

Effecten voor geluid Componistenwijk 

D e realisatie van het p lan B orgronden en daarm ee de geluidswerende walwoningen langs de rijks-

weg A1 heeft een sterk positief effect op de geluidsbelasting van de woningen in de C om ponisten-

wijk. In de huidige situatie ligt de geluidsbelasting, b ij de woningen aan de oostrand van de wijk, op 

een niveau van 10 tot 13 dB  boven de geldende geluidsnorm  (50 dB ). N a de kom st van de wijk B or-

gronden wordt de geluidsbelasting m et 7 tot 12 dB  gereduceerd. En dat kan worden aangem erkt als 

een aanzienlijke verbetering van het woon- en leefklim aat in die wijk. 

 

Geluidsniveau walwoningen 

D e gevels aan de oostzijde van de geluidswalwoningen zullen doof worden uitgevoerd. D at betekent 

dat in deze gevels geen te openen delen (ram en en deuren) zullen worden aangebracht.  

D ove gevels zijn voor de W et geluidhinder niet geluidsbelast en de geluidsbelasting op  een dove 

gevel hoeft niet te worden getoetst aan de geluidsnorm en. D e geluidsbelasting b innen de woning 

dient echter wel te voldoen aan de wettelijke eis voor het m axim ale b innenniveau. Het is daarom  wel 

relevant te weten hoe hoog de geluidsbelasting op de (dove) gevel van de geluidswalwoningen is. 

 

U it de geluidsberekeningen b lijkt dat de m axim ale geluidsbelasting op  de oostgevels 72 dB  be-

draagt. D e hoogst toelaatbare b innenwaarde in verblijfsgeb ieden van woningen (volgens het B ouw-

besluit) is 33 dB . D e gevels aan de wegzijden dienen het geluid van buiten dan ook m inim aal m et 72-

33= 39 dB  te reduceren.  

 

Voor recht opgetrokken stenen spouwm uren is deze waarde goed te realiseren. B ij de isolatie van 

een dakvlak kom t er echter m eer kijken. U it een inventarisatie van producten op de m arkt is gebleken 

dat er geluidsisolerende dakp laten van de benodigde afm eting beschikbaar zijn. D e isolatiewaarde 

van deze p laten gaat tot een waarde van circa 44 dB  (afgaande op een opgegeven R a-waarde voor 
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verkeer van 47 dB (A). D aarm ee kan de benodigde isolatiewaarde ruim schoots worden behaald en is 

de realisatie van de geluidswalwoningen dus m ogelijk. 

 

 

Figuur 4.5: Im pressie geluidsisolerende dakplaat m et geluidskenmerken 
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4.24.24.24.2 HuizerstraatwegHuizerstraatwegHuizerstraatwegHuizerstraatweg    

In figuur 4.6 is de p lansituatie uit het geluidsm odel ter p laatse van de Huizerstraatweg weergegeven. 

 

 

Figuur 4.6: Geluidsmodel situatie ter plaatse van de Huizerstraatweg 

 

 

Nieuwe woningen plan Borgronden 

Voor de nieuwe woningen van het p lan B orgronden, b innen de geluidszone van de Huizerstraatweg, 

is de te verwachten geluidsbelasting bepaald. U it de berekeningen volgt dat de geluidsbelasting op 

de eerste lijnsbebouwing langs de weg tussen de 55 dB  (op  de begane grond) en m axim aal 56 dB  

(op  de verdiep ing(en)) bedraagt. D aarm ee wordt voor deze circa vijf woningen de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB  overschreden. D e m axim ale ontheffingswaarde van 63 dB  wordt 

niet overschreden. 

 

Voor de woningen van de tweede lijnsbebouwing en verder van de weg afgelegen woningen voldoet 

de te verwachten geluidsbelasting wel aan de voorkeursgrenswaarde. Voor deze woningen is er dus, 

ten gevolge van de Huizerstraatweg, geen sprake van een norm overschrijding. 

 

Het reduceren van de geluidsbelasting langs de Huizerstraatweg is alleen m ogelijk door het 

toepassen van een andere wegdeksoort. D oor de aanwezige klinkerverharding te vervangen door 

een norm ale asfaltverharding of een stille asfaltverharding kan de geluidsbelasting eenvoudig m et 2 

tot 5 dB  worden verm inderd. Het aantal woningen m et een norm overschrijding is echter beperkt en 

de kosten voor het vervangen van het wegdek zijn aanzienlijk. D aarnaast zal de uitstraling van de 

weg door een andere wegdeksoort beduidend gaan veranderen.  

 

Het ligt dan ook in de rede dat er voor de betreffende woningen ontheffing voor een hogere 

grenswaarde wordt verleend. B ij de betreffende woningen dient dan te worden voorzien in de 

benodigde extra geluidsisolatie van de gevels om  te kunnen voldoen aan de eisen van het 

B ouwbesluit ten aanzien van het m axim ale geluidsniveau binnen de woningen. En m et deze 
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voorzieningen kunnen de woningen dan worden gerealiseerd m et behoud van de m ogelijkheid voor 

het p laatsen van te openen delen (ram en en deuren) aan alle zijden van de woning.  

 

Bestaande woningen  

D e voor het onderzoek relevante bestaande woningen langs de weg bestaan uit de adressen 

Huizerstraatweg 2 t/m  14b (11 woningen) en Huizerstraatweg 101 t/m  107 (5 woningen). Voor deze 

woningen langs de Huizerstraat is het effect van de kom st van het p lan B orgronden op  de 

geluidssituatie bepaald. D aarvoor zijn de geluidsbelasting in de autonom e situatie en de p lansituatie 

m et elkaar vergeleken. 

 

U it de berekeningsresultaten volgt dat in de plansituatie, na realisatie van het p lan B orgronden, de 

geluidsbelasting langs de Huizerstraatweg m et m axim aal 0,8 dB  toeneem t. D it is m inder dan 1 dB  en 

voor het m enselijk gehoor een niet hoorbaar verschil. D e toenam e is lager dan de veel gehanteerde 

grenswaarde van 1,5 dB  voor het vaststellen van wettelijke reconstructiesituaties en 'gevolgen elders'. 

D e beperkte geluidstoenam e valt b innen de voorwaarden voor een goede ruim telijke ordening. 

 

 

4.34.34.34.3 Oud B laricum erweg/B rediuswegOud B laricum erweg/B rediuswegOud B laricum erweg/B rediuswegOud B laricum erweg/B rediusweg    

In figuur 4.7 is de p lansituatie uit het geluidsm odel ter p laatse van de Oud-B laricum erweg/B redius-

weg weergegeven. 

 

 

Figuur 4.7: Geluidsmodel situatie ter plaatse van de Oud-Blaricum erweg/Brediusweg 

 

 

Nieuwe woningen plan Borgronden 

Voor het nieuwe woongeb ied van het p lan B orgronden, b innen de geluidszone van de Oud-

B laricum erweg/B rediusweg is de te verwachten geluidsbelasting bepaald. U it de berekeningen volgt 

dat de geluidsbelasting op  deze locatie m axim aal 40 dB  bedraagt. D aarm ee wordt voor deze 

woningen ruim  voldaan aan de norm ; de voorkeursgrenswaarde van 48 dB .  
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Bestaande woningen  

D e m et het onderzoek beschouwde woningen langs de Oud-B laricum erweg/B rediusweg zijn: 

� Oud-B laricum erweg 3A, 26, 26A, 28, 30, 30A, 32, 34A t/m  F, 36, 36A en 36B ; 

� B rediusweg 81, 83, 84, 86, 88, 92 en 94; 

� Hinlopenlaan 18. 

Voor deze 24 woningen langs het tracé van de Oud-B laricum erweg/B rediusweg is het effect van de 

kom st van het p lan B orgronden op  de geluidssituatie bepaald. D aarvoor zijn de geluidsbelasting in 

de autonom e situatie en de plansituatie m et elkaar vergeleken. 

 

U it de berekeningsresultaten volgt dat in de plansituatie, na realisatie van het p lan B orgronden, de 

geluidsbelasting langs de Oud-B laricum erweg/B rediusweg m et m axim aal 0,6 dB  toeneem t. N et als 

langs de Huizerstraatweg is dit m inder dan 1 dB  en voor het m enselijk gehoor een niet hoorbaar 

verschil. D e toenam e is lager dan de veel gehanteerde grenswaarde van 1,5 dB  voor het vaststellen 

van wettelijke reconstructiesituaties en 'gevolgen elders'. D e beperkte geluidstoenam e valt b innen de 

voorwaarden voor een goede ruim telijke ordening. Het treffen van geluidsbeperkende m aatregelen 

voor deze situatie is niet nodig. 

 

 

4.44.44.44.4 Ontsluitingswegen p lanOntsluitingswegen p lanOntsluitingswegen p lanOntsluitingswegen p lan    

D e p laninterne wegen en de ontsluitingswegen van het p langeb ied aan de bestaande infrastructuur 

zullen worden ingericht als 30 km /uur-wegen. D e verkeersintensiteiten op  deze woonstraten zijn laag 

en de geluidsbelasting ervan ook. D e betreffende wegen zijn voor de W et geluidhinder niet 

gezoneerd en dat betekent dat de te verwachten geluidsbelasting niet hoeft te worden getoetst aan 

wettelijke geluidsnorm en. 

 

D e ontsluitingswegen van het p lan zijn qua verkeer het drukst b ij de aansluitingen aan de 

Huizerstraatweg en de Oud-B laricum erweg. Volgens de uitgevoerde Q uick Scan verkeer en parkeren 

is de intensiteit b ij de aansluiting Huizerstraatweg 1.069 m vt/etm aal tijdens een gem iddelde weekdag. 

Op de zuidelijke ontsluitingsweg van het p lan, b ij de Oud-B laricum erweg, is de verwachte intensiteit 

1.588 m vt/etm aal. 

 

Ontsluitingsweg Noord 

Langs de beoogde noordelijke ontsluitingsweg van het p langeb ied is een bestaande woning 

aanwezig. Het betreft het adres Huizerstraatweg 107 (zie figuur 4.8).  
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Figuur 4.8: Situatie ter plaatse van de noordelijke ontsluitingsweg 

 

 

Voor deze woning is de te verwachten geluidsbelasting ten gevolge van de noordelijke 

ontsluitingsweg bepaald. U it de geluidsberekeningen volgt dat de m axim ale geluidsbelasting op  de 

(oostgevel van de) woning 50 dB  bedraagt. Op deze geluidsbelasting is geen correctie volgens 

artikel 110g W gh toegepast.  

Voor de geluidssituatie langs 30 km /uur-wegen is een geluidsbelasting tot en m et 53 dB  acceptabel 

voor een goed woon- en leefklim aat. D e te verwachten geluidsbelasting van de ontsluitingsweg 

voldoet hieraan. D e beoogde inrichting van het geb ied en de ontsluitingsweg en de te verwachten 

geluidsbelasting voldoen aan de voorwaarden voor een goede ruim telijke ordening. 

 

Ontsluitingsweg Zuid 

Een aantal woningen staat b innen het invloedsgeb ied van de toekom stige zuidelijke ontsluitingsweg 

van het p langeb ied. Het gaat om  de adressen Oud-B laricum erweg 28, 30, 30A, 32, 34At/m F, 36, 36A 

en 36B  (zie figuur 4.9).  

 

Voor deze woningen is de te verwachten geluidsbelasting ten gevolge van de zuidelijke 

ontsluitingsweg berekend. U it de geluidsberekeningen volgt dat de geluidsbelasting op  de gevels 

van deze woningen in alle gevallen lager is dan 48 dB . Op deze geluidsbelasting is geen correctie 

volgens artikel 110g W gh toegepast. In tabel 4.1 is de m axim ale geluidsbelasting per adres 

weergegeven.  

 

Adres(sen)Adres(sen)Adres(sen)Adres(sen)    M axim ale geluidsbelasting in dBM axim ale geluidsbelasting in dBM axim ale geluidsbelasting in dBM axim ale geluidsbelasting in dB     

Oud-B laricum erweg 28/30 43 

Oud-B laricum erweg 30A/32 47 

Oud-B laricum erweg 34At/m F 46 

Oud-B laricum erweg 36 44 

Oud-B laricum erweg 36A 41 

Oud-B laricum erweg 36B  39 

Tabel 4.1: geluidsbelasting t.g.v. de zuidelijke ontsluitingsweg van het plangebied 
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Figuur 4.9: Situatie ter plaatse van de zuidelijke ontsluitingsweg 

 

 

Ten aanzien van de geluidssituatie langs 30 km /uur-wegen is een geluidsbelasting tot en m et 53 dB  

acceptabel voor een goed woon- en leefklim aat. D e te verwachten geluidsbelasting van de 

ontsluitingsweg voldoet (ruim tschoots) hieraan. D e beoogde inrichting van het geb ied en de 

ontsluitingsweg en de te verwachten geluidsbelasting voldoen aan de voorwaarden voor een goede 

ruim telijke ordening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 1111::::    O verzicht verkeerstellingen gem eente G ooise M erenO verzicht verkeerstellingen gem eente G ooise M erenO verzicht verkeerstellingen gem eente G ooise M erenO verzicht verkeerstellingen gem eente G ooise M eren    
 



���������		�
��

����� ���

	
��� �
�����������������������������������������������������������������������������

���
���

 
���� �������������� !�"��

 ���� �������������� !�!��

�����
#���������� ����� ����� $ ��


����
��� %���# �&�!&# '�%%# ����#

������
��� &���# �%�'&# &�!(# ����#

������
��� ��!%# �(��'# ��('# ����#

)$��
�
��
����������	��
�����������������������



��������	�
	�

����� ���

	
��� �
�
���������������
�
��
��������	���

���
���

�
���� �������������� ����� 
������ ��� 
������ � !

����� �������������� ��"�! 
������ #�� 
������ �!!

�����
$���������� ����� ����� %���


����
��� #���$  ��"�$ ���!$ ����$

������
��� ����$  ��"�$ ��! $ ����$

������
��� ��!#$ ������$ ����$ ����$



���������	

����� ��

�	
�� ��	��	���������������	��������
���

	�����

�

	�����

��	��� ����������������� ������

������ ����������������� ����� � ������!���	���"

������	#��
�������� ��$%� ������ &���	

�����	�
�� ��'�# �����# ����# ����#

��
����	�
�� ����# �(��(# ����# ����#

��$%���	�
�� ���'# '����# ��'(# ����#



 

 

 


