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Geachte heer Berns,  

 
Naar aanleiding van de reactie van de gemeente Apeldoorn zend ik u hierbij een maatregelen 

onderzoek dat een vervolg is op een eerder uitgevoerd akoestisch onderzoek ten behoeve van de 

bepaling van de geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Hoofdweg ter plaatse 

van een toekomstige woning gelegen aan de Hoofdweg 164a te Loenen. 

 

Door Munsterhuis Geluidsadvies BV is op 17 december 2010 een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

ten behoeve van de bepaling van de geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai op de 

Hoofdweg ter plaatse van een toekomstige woning gelegen aan de Hoofdweg 164a te Loenen. 

Uit eerder uitgevoerd onderzoek bleek dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de maximaal 

toelaatbare geluidbelasting van 53 dB ter plaatse van de toekomstige woning werd overschreden. 

 
Door de gemeente Apeldoorn is aangegeven dat middels een maatregelen onderzoek aangetoond 

moet worden dat voldaan kan worden aan de maximaal toelaatbare grenswaarde zodat het plan 

realiseerbaar is. Op 14 juni 2011 is een aanvullend maatregelen onderzoek uitgevoerd. 

 

Het onderhavig aanvullend onderzoek betreft een samenvoeging van de twee onderzoeken waarbij 

de gewenste maatregelen zijn opgenomen om het plan realiseerbaar te krijgen. 

 

Maatregelen 

De woning moet de woning 2,5 meter verder van de weg zou liggen.  Aan beide zijden zal een 

scherm komen van 2 meter hoog die op 3 meter van de voorgevellijn zal moeten liggen. Het scherm 

aan de noordzijde moet 2 meter lang en aan de zuidzijde 3 meter lang zijn.  

Als laatste zullen de voorgevel, de zijgevels op de 1e verdieping en deels op de begane grond als 

dove gevels moeten worden uitgevoerd. Pas dan kan aan de grenswaarden worden voldaan.  
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De voorgevel dient een dove gevel te zijn waarbij er dus geen te openen geveldelen aanwezig zijn. 

Dit geldt ook voor de bovenverdieping van de zijgevels en het deel van de benedenverdieping van 

de zijgevels aan de voorzijde van de beide schermen.  

Doordat op 3 meter van de voorgevel de schermen worden geplaatst hoeven de zijgevels van de 

begane grond verder naar achter niet als dove gevels te worden uitgevoerd.  

De ventilatie in de woning zal, gezien het feit dat er een of meerdere dove gevels aanwezig zijn, 

uitgevoerd moeten worden door middel van een gebalanceerd ventilatiesysteem. 

 

Een tweede mogelijkheid is wanneer de woning 4,5 meter verder van de weg liggen. Daarnaast 

moet de woning aan de noordzijde zijn voorzien van een scherm van 1 meter lang en aan de 

zuidzijde een scherm van 2 meter lang. Beide schermen moeten op 3 meter vanuit de voorgevel 

komen en een hoogte van 2 meter hebben. Daarnaast moeten dezelfde gevels als dove gevels 

worden uitgevoerd.  

 

Voor een situatie van de eerste mogelijkheid zie bijlage 1, figuur 1. 

 

Wetgeving 

Indien binnen de zone van een weg geluidgevoelige bestemmingen worden gebouwd, dan moeten 

grenswaarden in acht worden genomen. De wettelijke voorkeursgrenswaarde vanwege 

wegverkeerslawaai is, per weg, 48 dB voor geluidgevoelige bestemmingen.  

Het uitgangspunt van de Wet geluidhinder (Wgh) is dat in nieuwe situaties zo veel mogelijk dient 

te worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Indien hieraan niet kan worden voldaan moet 

met duidelijke redenen worden aangetoond op welke gronden hieraan niet kan worden voldaan. 

 

De maximaal toelaatbare hogere grenswaarde mag nooit worden overschreden. Voor nieuwe 

woningen gelegen aan een bestaande weg, geldt een maximale hogere waarde van 53 dB voor 

buitenstedelijk gebied en 63 dB voor binnenstedelijk gebied.  

 

Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, dienen met betrekking tot de geluidwering van de 

gevels zo nodig geluidwerende voorzieningen te worden aangebracht die ervoor zorg dragen dat 

de geluidbelasting binnen de woning in de geluidgevoelige ruimten bij gesloten ramen niet meer 

bedragen dan 33 dB bij woningen. 

 

Voor de toetsing is de geluidbelasting op de gevels berekend inclusief aftrek volgens artikel 110g 

van de Wet geluidhinder. Deze aftrek bedraagt 5 dB voor wegen met een snelheid lager dan 70 

km/uur en 2 dB voor wegen met een snelheid hoger of gelijk aan 70 km/uur.  
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In het bestemmingsplan is voor de betreffende kavel de term ‘woondoeleinden uit te werken’ 

opgenomen. 

Wegverkeergegevens 

De verkeersgegevens van de Hoofdweg zijn verkregen via de gemeente Apeldoorn. De 

gehanteerde verkeersgegevens voor het onderhavig onderzoek zijn in onderstaande tabellen 

samengevat. De verkeersintensiteiten zijn in tabel 1 opgenomen en gelden voor het peiljaar 2020.  

In tabel 2 zijn de overige situatie- en verkeersgegevens gegeven.  

Tabel 1: Verkeersintensiteiten voor het jaar 2020. 

Wegen Gemiddelde verdeling per motorvoertuig per uur 

Uur-intensiteit 
Lichte 

voertuigen 

Middelzware 

voertuigen 

Zware 

voertuigen 

Etmaal-

intensiteit 

[mvt/dag] 

d – a - n d – a - n d – a - n d – a - n  

Hoofdweg 6,8 – 3,2 - 0,7 89,2 – 92,9 – 85,1 7 – 3,9 – 8,4 3,8 – 3,3 – 6,5 3.700 

 

Tabel 4: Situatie- en verkeersgegevens 

 Hoofdweg 

Snelheid 80 km/uur 

Wegdekhoogte 0 meter  

Wegdektype DAB 

Beoordelingshoogte t.o.v. maaiveld  1,5 – 4,5 – 7,5 meter 

 

 

Resultaten 

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2. Er is gerekend met een 

bodemfactor van 1 (zacht), met uitzondering van enkele ingevoerde bodemgebieden (zoals wegen), 

deze hebben een bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard). In tabel 3 zijn de berekeningsresultaten, 

inclusief 2 dB aftrek ex artikel 110g Wgh, gegeven. De uitgebreide rekenresultaten zijn opgenomen 

in bijlage 3.1.  
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Tabel 3: Geluidbelasting Hoofdweg inclusief aftrek van 2 dB ex artikel 110g Wgh. 

Beoordelingspunten 

toekomstige woning 

Geluidbelasting [dB] 

Hoofdweg 

1,5 m 4,5 m 7,5 m 

01Voorgevel woning (westzijde)) - - - 

02 Zijgevel  woning (noordzijde) 47 - - 

03 Zijgevel woning noordzijde) 52 - - 

04 Zijgevel woning (zuidgevel) 47 - - 

05 Zijgevel woning (zuidgevel) 52 - - 

06 Achtergevel woning (oostgevel) 22 24 24 

  Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB; 

-: niet van toepassing i.v.m. dove gevel. 

 

Uit tabel 3 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van de Hoofdweg ter plaatse 

van de woning wordt overschreden. Er dient voor de woning een hogere grenswaarde procedure 

gevolgd te worden voor wegverkeerslawaai afkomstig van de Hoofdweg. De maximale toelaatbare 

geluidbelasting van 53 dB wordt niet overschreden. 

 

Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh 

Ten behoeve van de bepaling van eventuele geluidwerende voorzieningen, dient gerekend te 

worden met de geluidbelasting exclusief de aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. Geluidwerende 

voorzieningen zijn noodzakelijk indien blijkt dat het maximale binnenniveau van 33 dB wordt 

overschreden. 

 

Conform het Bouwbesluit wordt als uitgangspunt genomen dat een gevel van een woning een 

minimale gevelwering heeft van 20 dB, waardoor de maximale geluidbelasting op een gevel 

derhalve 53 dB (20 + 33) mag bedragen. In bijlage 3.2 en tabel 4 zijn de geluidbelastingen gegeven.  
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Tabel 4: Geluidbelasting Hoofdweg exclusief aftrek van 2 dB ex artikel 110g Wgh. 

Beoordelingspunten 

toekomstige woning 

Geluidbelasting [dB] 

Hoofdweg 

1,5 m 4,5 m 7,5 m 

01Voorgevel woning (westzijde)) 63 63 63 

02 Zijgevel  woning (noordzijde) 50 58 58 

03 Zijgevel woning noordzijde) 54 56 57 

04 Zijgevel woning (zuidgevel) 49 59 59 

05 Zijgevel woning (zuidgevel) 54 57 57 

06 Achtergevel woning (oostgevel) 25 26 26 

  Overschrijding van de 53 dB; 

 

Uit tabel 4 blijkt dat de maximale geluidbelasting 63 dB bedraagt en daarom geluidwerende 

voorzieningen noodzakelijk zijn voor de woning om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau 

van 33 dB te kunnen voldoen.  

Conclusie 

Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 

geluidbelasting op de gevels, afkomstig van het wegverkeer op de Hoofdweg, van de toekomstige 

woning gelegen aan de Hoofdweg 164a te Loenen. 

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de 

toekomstige woning. 

 

Uit de rekenresultaten uit het onderhavig blijkt dat: 

- De woning zal minimaal 2,5 meter verplaatst worden vanaf de as van de weg.  

- De voorgevel en de bovenverdieping van de zijgevels zullen als dove gevels worden 

uitgevoerd. De benedenverdieping van de zijgevels zullen eveneens een deel als dove 

gevel worden uitgevoerd.  

- De woning wordt aan beide zijden voorzien van een scherm dat 3 meter uit de 

voorgevellijn ligt en 2 meter hoog is. Aan de noordzijde zal het scherm 2 meter lang 

moeten zijn en aan de zuidzijde 3 meter lang.  

- Ter plaatse van de toekomstige woning aan de Hoofdweg 164a worden de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van de Hoofdweg overschreden. Daarom 

dient voor de woning een hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden voor 

wegverkeerslawaai afkomstig van de Hoofdweg voor 52 dB.  

- De maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 dB wordt ter plaatse van de toekomstige 

woning niet overschreden. 
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- De maximale geluidbelasting bedraagt 63 dB waardoor geluidwerende voorzieningen 

noodzakelijk zijn voor de woning om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van     

33 dB conform het Bouwbesluit te kunnen voldoen.  

 

 

Pas wanneer de berekende geluidbelasting toelaatbaar wordt geacht, kan indien gewenst, 

Munsterhuis Geluidsadvies B.V. de noodzakelijke bouwkundige geluidwerende voorzieningen 

voor u bepalen. 

 

 

Ik verwacht u hiermee van dienst te zijn geweest. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Ing. R.P.M. Munsterhuis 

Munsterhuis Geluidsadvies B.V. 

 

 

 

 

Bijlagen: 1, 2 en 3 
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Geachte heer Berns,  

 
Naar aanleiding van de reactie van de gemeente Apeldoorn zend ik u hierbij een maatregelen 

onderzoek dat een vervolg is op een eerder uitgevoerd akoestisch onderzoek ten behoeve van de 

bepaling van de geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Hoofdweg ter plaatse 

van een toekomstige woning gelegen aan de Hoofdweg 164a te Loenen. 

 

Door Munsterhuis Geluidsadvies BV is op 17 december 2010 een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

ten behoeve van de bepaling van de geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai op de 

Hoofdweg ter plaatse van een toekomstige woning gelegen aan de Hoofdweg 164a te Loenen. 

Uit eerder uitgevoerd onderzoek bleek dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de maximaal 

toelaatbare geluidbelasting van 53 dB ter plaatse van de toekomstige woning werd overschreden. 

 
Door de gemeente Apeldoorn is aangegeven dat middels een maatregelen onderzoek aangetoond 

moet worden dat voldaan kan worden aan de maximaal toelaatbare grenswaarde zodat het plan 

realiseerbaar is. Op 14 juni 2011 is een aanvullend maatregelen onderzoek uitgevoerd. 

 

Het onderhavig aanvullend onderzoek betreft een samenvoeging van de twee onderzoeken waarbij 

de gewenste maatregelen zijn opgenomen om het plan realiseerbaar te krijgen. 

 

Maatregelen 

De woning moet de woning 2,5 meter verder van de weg zou liggen.  Aan beide zijden zal een 

scherm komen van 2 meter hoog die op 3 meter van de voorgevellijn zal moeten liggen. Het scherm 

aan de noordzijde moet 2 meter lang en aan de zuidzijde 3 meter lang zijn.  

Als laatste zullen de voorgevel, de zijgevels op de 1e verdieping en deels op de begane grond als 

dove gevels moeten worden uitgevoerd. Pas dan kan aan de grenswaarden worden voldaan.  
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De voorgevel dient een dove gevel te zijn waarbij er dus geen te openen geveldelen aanwezig zijn. 

Dit geldt ook voor de bovenverdieping van de zijgevels en het deel van de benedenverdieping van 

de zijgevels aan de voorzijde van de beide schermen.  

Doordat op 3 meter van de voorgevel de schermen worden geplaatst hoeven de zijgevels van de 

begane grond verder naar achter niet als dove gevels te worden uitgevoerd.  

De ventilatie in de woning zal, gezien het feit dat er een of meerdere dove gevels aanwezig zijn, 

uitgevoerd moeten worden door middel van een gebalanceerd ventilatiesysteem. 

 

Een tweede mogelijkheid is wanneer de woning 4,5 meter verder van de weg liggen. Daarnaast 

moet de woning aan de noordzijde zijn voorzien van een scherm van 1 meter lang en aan de 

zuidzijde een scherm van 2 meter lang. Beide schermen moeten op 3 meter vanuit de voorgevel 

komen en een hoogte van 2 meter hebben. Daarnaast moeten dezelfde gevels als dove gevels 

worden uitgevoerd.  

 

Voor een situatie van de eerste mogelijkheid zie bijlage 1, figuur 1. 

 

Wetgeving 

Indien binnen de zone van een weg geluidgevoelige bestemmingen worden gebouwd, dan moeten 

grenswaarden in acht worden genomen. De wettelijke voorkeursgrenswaarde vanwege 

wegverkeerslawaai is, per weg, 48 dB voor geluidgevoelige bestemmingen.  

Het uitgangspunt van de Wet geluidhinder (Wgh) is dat in nieuwe situaties zo veel mogelijk dient 

te worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Indien hieraan niet kan worden voldaan moet 

met duidelijke redenen worden aangetoond op welke gronden hieraan niet kan worden voldaan. 

 

De maximaal toelaatbare hogere grenswaarde mag nooit worden overschreden. Voor nieuwe 

woningen gelegen aan een bestaande weg, geldt een maximale hogere waarde van 53 dB voor 

buitenstedelijk gebied en 63 dB voor binnenstedelijk gebied.  

 

Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, dienen met betrekking tot de geluidwering van de 

gevels zo nodig geluidwerende voorzieningen te worden aangebracht die ervoor zorg dragen dat 

de geluidbelasting binnen de woning in de geluidgevoelige ruimten bij gesloten ramen niet meer 

bedragen dan 33 dB bij woningen. 

 

Voor de toetsing is de geluidbelasting op de gevels berekend inclusief aftrek volgens artikel 110g 

van de Wet geluidhinder. Deze aftrek bedraagt 5 dB voor wegen met een snelheid lager dan 70 

km/uur en 2 dB voor wegen met een snelheid hoger of gelijk aan 70 km/uur.  
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In het bestemmingsplan is voor de betreffende kavel de term ‘woondoeleinden uit te werken’ 

opgenomen. 

Wegverkeergegevens 

De verkeersgegevens van de Hoofdweg zijn verkregen via de gemeente Apeldoorn. De 

gehanteerde verkeersgegevens voor het onderhavig onderzoek zijn in onderstaande tabellen 

samengevat. De verkeersintensiteiten zijn in tabel 1 opgenomen en gelden voor het peiljaar 2020.  

In tabel 2 zijn de overige situatie- en verkeersgegevens gegeven.  

Tabel 1: Verkeersintensiteiten voor het jaar 2020. 

Wegen Gemiddelde verdeling per motorvoertuig per uur 

Uur-intensiteit 
Lichte 

voertuigen 

Middelzware 

voertuigen 

Zware 

voertuigen 

Etmaal-

intensiteit 

[mvt/dag] 

d – a - n d – a - n d – a - n d – a - n  

Hoofdweg 6,8 – 3,2 - 0,7 89 7 4 4.669 

 

Tabel 4: Situatie- en verkeersgegevens 

 Hoofdweg 

Snelheid 80 km/uur 

Wegdekhoogte 0 meter  

Wegdektype DAB 

Beoordelingshoogte t.o.v. maaiveld  1,5 – 4,5 – 7,5 meter 

 

 

Resultaten 

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2. Er is gerekend met een 

bodemfactor van 1 (zacht), met uitzondering van enkele ingevoerde bodemgebieden (zoals wegen), 

deze hebben een bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard). In tabel 3 zijn de berekeningsresultaten, 

inclusief 2 dB aftrek ex artikel 110g Wgh, gegeven. De uitgebreide rekenresultaten zijn opgenomen 

in bijlage 3.1.  
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Tabel 3: Geluidbelasting Hoofdweg inclusief aftrek van 2 dB ex artikel 110g Wgh. 

Beoordelingspunten 

toekomstige woning 

Geluidbelasting [dB] 

Hoofdweg 

1,5 m 4,5 m 7,5 m 

01Voorgevel woning (westzijde)) - - - 

02 Zijgevel  woning (noordzijde) 49 - - 

03 Zijgevel woning noordzijde) 53 - - 

04 Zijgevel woning (zuidgevel) 48 - - 

05 Zijgevel woning (zuidgevel) 53 - - 

06 Achtergevel woning (oostgevel) 24 25 25 

  Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB; 

-: niet van toepassing i.v.m. dove gevel. 

 

Uit tabel 3 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van de Hoofdweg ter plaatse 

van de woning wordt overschreden. Er dient voor de woning een hogere grenswaarde procedure 

gevolgd te worden voor wegverkeerslawaai afkomstig van de Hoofdweg. De maximale toelaatbare 

geluidbelasting van 53 dB wordt niet overschreden. 

 

Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh 

Ten behoeve van de bepaling van eventuele geluidwerende voorzieningen, dient gerekend te 

worden met de geluidbelasting exclusief de aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. Geluidwerende 

voorzieningen zijn noodzakelijk indien blijkt dat het maximale binnenniveau van 33 dB wordt 

overschreden. 

 

Conform het Bouwbesluit wordt als uitgangspunt genomen dat een gevel van een woning een 

minimale gevelwering heeft van 20 dB, waardoor de maximale geluidbelasting op een gevel 

derhalve 53 dB (20 + 33) mag bedragen. In bijlage 3.2 en tabel 4 zijn de geluidbelastingen gegeven.  
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Tabel 4: Geluidbelasting Hoofdweg exclusief aftrek van 2 dB ex artikel 110g Wgh. 

Beoordelingspunten 

toekomstige woning 

Geluidbelasting [dB] 

Hoofdweg 

1,5 m 4,5 m 7,5 m 

01Voorgevel woning (westzijde)) 64 64 64 

02 Zijgevel  woning (noordzijde) 51 59 59 

03 Zijgevel woning noordzijde) 55 58 58 

04 Zijgevel woning (zuidgevel) 50 60 60 

05 Zijgevel woning (zuidgevel) 55 58 58 

06 Achtergevel woning (oostgevel) 26 27 27 

  Overschrijding van de 53 dB; 

 

Uit tabel 4 blijkt dat de maximale geluidbelasting 64 dB bedraagt en daarom geluidwerende 

voorzieningen noodzakelijk zijn voor de woning om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau 

van 33 dB te kunnen voldoen.  

Conclusie 

Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 

geluidbelasting op de gevels, afkomstig van het wegverkeer op de Hoofdweg, van de toekomstige 

woning gelegen aan de Hoofdweg 164a te Loenen. 

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de 

toekomstige woning. 

 

Uit de rekenresultaten uit het onderhavig blijkt dat: 

- De woning zal minimaal 2,5 meter verplaatst worden vanaf de as van de weg.  

- De voorgevel en de bovenverdieping van de zijgevels zullen als dove gevels worden 

uitgevoerd. De benedenverdieping van de zijgevels zullen eveneens een deel als dove 

gevel worden uitgevoerd.  

- De woning wordt aan beide zijden voorzien van een scherm dat 3 meter uit de 

voorgevellijn ligt en 2 meter hoog is. Aan de noordzijde zal het scherm 2 meter lang 

moeten zijn en aan de zuidzijde 3 meter lang.  

- Ter plaatse van de toekomstige woning aan de Hoofdweg 164a worden de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van de Hoofdweg overschreden. Daarom 

dient voor de woning een hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden voor 

wegverkeerslawaai afkomstig van de Hoofdweg.  

- De maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 dB wordt ter plaatse van de toekomstige 

woning niet overschreden. 

 



 

 

 

 

projectnummer 
10.148 

Pagina 
6 van 6  

 

 

 

- De maximale geluidbelasting bedraagt 64 dB waardoor geluidwerende voorzieningen 

noodzakelijk zijn voor de woning om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van     

33 dB conform het Bouwbesluit te kunnen voldoen.  

 

Pas wanneer de berekende geluidbelasting toelaatbaar wordt geacht, kan indien gewenst, 

Munsterhuis Geluidsadvies B.V. de noodzakelijke bouwkundige geluidwerende voorzieningen 

voor u bepalen. 

 

 

Ik verwacht u hiermee van dienst te zijn geweest. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Ing. R.P.M. Munsterhuis 

Munsterhuis Geluidsadvies B.V. 

 

 

 

 

Bijlagen: 1, 2 en 3 

 






















