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Samenvatting
Ten behoeve van de actualisatie van het MER voor het gebied “De Voorwaarts” te Apeldoorn is
een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is in eerste instantie uitgevoerd om MER
De Voorwaarts te actualiseren, maar is ook uitgevoerd om de effecten op de geluidskwaliteit van
diverse geplande ontwikkelingen in en nabij het voornoemde gebied te bepalen.
Het onderzoek bestaat uit meerdere deelonderzoeken, te weten:
een reconstructieonderzoek met als doel het bepalen van de geluidseffecten vanwege de
wijzigingen die gaan plaatsvinden aan de Zutphensestraat tussen Rijksweg 50 (A50) en het
kruispunt Zutphensestraat/Laan van Erica/Laan van Osseveld en aan de Laan van Erica ten
noorden van de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen;
een onderzoek naar de geluidskwaliteit als gevolg van wegverkeerslawaai en spoorweglawaai
ter plaatse van de verder te ontwikkelen gebieden “De Voorwaarts” en “Groot Zonnehoeve”;
een onderzoek ter bepaling van de geluidsinvloed op de omgeving van de nieuwe weg in en
naar het te realiseren transferium.
In onderhavig onderzoek is met betrekking tot wegverkeerslawaai rekening gehouden met de
huidige situatie (2009) en vier toekomstige situaties, waarbij scenario 1 de autonome situatie
inhoudt en scenario 5 de maximale variant.
Het onderzoek naar de invloed van het railverkeer is uitgevoerd voor de huidige en de
toekomstige situatie.
De deelonderzoeken zijn uitgevoerd met behulp van het programma Geonoise conform het
gestelde in het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006.

Reconstructieonderzoek
Uit de rekenresultaten van het reconstructieonderzoek volgt dat:
de autonome groei (scenario 1, zonder aanpassingen) van het verkeer over de
Zutphensestraat ter plaatse van de woningen langs de Zutphensestraat leidt tot een
geluidstoename van minder dan 2 dB (maximaal circa 1 dB). De autonome groei van het
verkeer op de Laan van Erica/Laan van Osseveld leidt eveneens tot een geluidstoename van
minder dan 2 dB;
vanwege de wijzigingen aan de Zutphensestraat bedraagt op een groot aantal woningen langs
de Zutphensestraat in de drie toekomstscenario‟s (2, 3 en 5) de geluidstoename 2 dB of meer.
Hierdoor is er sprake van een reconstructie in de zin van de wet geluidhinder. Na het treffen
van reeds voorgenomen maatregelen (geluidsarm asfalt en scherm (1 m)) worden de
geconstateerde reconstructies in al deze meegenomen scenario‟s weggenomen;
vanwege de wijzigingen aan de Laan van Erica treden geen reconstructies in de zin van de
Wet geluidhinder op.
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Overige deelonderzoeken
Uit de resultaten van de overige deelonderzoeken (geluidskaarten) volgt dat:
scenario 5 de geluidskwaliteit in de gebieden „De Voorwaarts” en “Groot Zonnehoeve” het
meest in negatieve zin beïnvloedt;
de voorgenomen maatregelen aan de Zutphensestraat een verbetering van de geluidkwaliteit
tot gevolg heeft (ook ten opzichte van de autonome situatie) in met name het gebied “Groot
Zonnehoeve”;
de 48 dB-contour (inclusief aftrek conform art. 110g Wgh) ten gevolge van de nieuwe
ontsluitingsweg (verbindingsweg) op een afstand van circa 40 meter van de as van de weg
ligt. Binnen deze afstand zijn geen geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig.
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1.

Inleiding
In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een
akoestisch

onderzoek uitgevoerd vanwege de diverse ontwikkelingen, die in en nabij het

gebied “De Voorwaarts” te Apeldoorn (gaan) plaatsvinden.
Het onderzoek bestaat uit meerdere deelonderzoeken, te weten:
een reconstructieonderzoek met als doel het bepalen van de geluidseffecten vanwege de
wijzigingen die gaan plaatsvinden aan de Zutphensestraat tussen Rijksweg 50 (A50) en het
kruispunt Zutphensestraat/Laan van Erica/Laan van Osseveld en aan de Laan van Erica ten
noorden van de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen;
een

onderzoek

naar

de

geluidskwaliteit

als

gevolg

van

wegverkeerslawaai

en

spoorweglawaai ter plaatse van de verder te ontwikkelen gebieden “De Voorwaarts” en
“Groot Zonnehoeve”;
een onderzoek ter bepaling van de geluidsinvloed op de omgeving van de nieuwe weg in
en naar het te realiseren transferium.
Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de actualisatie van het MER van het gebied
“De Voorwaarts” in Apeldoorn van februari 2003.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de situatie nader toegelicht. Het wettelijk kader van geluidhinder van de
deelonderzoeken (reconstructieonderzoek, bestemmingsplanonderzoek nieuwe woningen en
bestemmingsplan)onderzoek

nieuwe

weg)

wordt

in

hoofdstuk

3

behandeld.

Het reconstructieonderzoek komt in hoofdstuk 4 aan de orde. In de hoofdstukken 5 en 6
worden respectievelijk het onderzoek voor de gebieden “De Voorwaarts” en “Groot
Zonnehoeve” en het onderzoek van de nieuwe weg ten behoeve van het te realiseren
transferium beschreven. Tenslotte worden in hoofdstuk 7 de conclusies en dergelijke gegeven.
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2.

Situatie
Het te onderzoeken gebied bestaat uit het gebied “De Voorwaarts”, het gebied gesitueerd
tussen de Laan van Erica, de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen, Zutphensestraat en de A50
(Groot Zonnehoeve, Schuilenburg) en een strook ten noorden van de Zutphensestraat tussen
het kruispunt Laan van Erica/Laan van Osseveld/Zutphensestraat en de A50.

Onderzoeksgebied

De actualisatie van het MER richt zich naast de huidige situatie (2009), waarin het gebied
“De Voorwaarts” (nog) niet ingericht is met een wieler- & atletiekbaan, topsporthal en ijs- &
skeelerbaan, op mogelijke toekomstige situaties (2020). Van vijf mogelijke toekomstige
situaties staan de kenmerken in detail vermeld in een tabel in bijlage 1.
De belangrijkste kenmerken van deze vijf scenario‟s zijn:
Scenario 1, autonome situatie: geen invulling in gebied “De Voorwaarts”, geen uitbreiding
Zonnehoeve, huidige infrastructuur;
Scenario 2, minimale variant: invulling gebied “De Voorwaarts” met bovengenoemde
activiteiten, inclusief uitbreiding Zonnehoeve, aangepaste infrastructuur;
Scenario 3, oude bestemmingsplan: uitgebreide invulling van het gebied “De Voorwaarts”,
inclusief uitbreiding Zonnehoeve, aangepaste infrastructuur;
Scenario 4, tussenvariant: variant met invulling gebied “De Voorwaarts” tussen scenario 2
en 5, inclusief uitbreiding Zonnehoeve, aangepaste infrastructuur;
Scenario

5,

maximale

variant: met

nog intensievere

invulling

van

het

gebied

“De Voorwaarts”, inclusief uitbreiding Zonnehoeve, aangepaste infrastructuur.
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De aangepaste infrastructuur bestaat uit een transferium nabij Rijksweg 50 (A50), een
verdubbeling van de rijstroken (naar 2x2) van de Zutphensestraat tussen het kruispunt met de
Laan van Erica/Laan van Osseveld en de A50, een verdubbeling van de rijstroken (naar 2x2)
van een gedeelte van de laan van Erica en het aanpassen van het kruispunt Laan van
Erica/Laan van Osseveld/Zutphensestraat. Daarnaast vinden nog enkele wijzigingen aan de
Zutphensestraat (rotondes worden met verkeerslichten geregelde kruispunten) plaats.
Tenslotte zal de Barnewinkel ter hoogte van de Woudhuizermark afgesloten worden voor het
doorgaande verkeer.
Ten behoeve van het akoestisch onderzoek zijn door de gemeente Apeldoorn de
wegen/wegdelen aangegeven, die relevant zijn in het kader van de Wet geluidhinder. Van deze
wegen/wegdelen zijn voor een aantal relevante jaren voor de autonome situatie en voor vier
toekomstscenario‟s (scenario 2 t/m 5) de prognoses van de verkeersintensiteiten opgegeven.
Deze verkeersgegevens, in tabelvorm, alsmede een figuur met de aanduiding van de
wegdelen, zijn opgenomen in bijlage 2.
In de tabellen is als huidige situatie de situatie 2008 opgenomen. Omdat de uitvoering van het
onderzoek plaatsvindt in 2009 is hier als huidige situatie de situatie 2009 autonoom genomen
met uiteraard de kenmerken van scenario 1.

2.1

Reconstructie Zutphensestraat en Laan van Erica/Laan van Osseveld
In de scenario‟s 2 t/m 5 zal de infrastructuur aangepast worden ten behoeve van de diverse
ontwikkelingen, die gaan plaatsvinden in en nabij het gebied “De Voorwaarts”. Het verkeer op
de Zutphensestraat en de Laan van Erica zal in de toekomst extra toenemen door de
verkeersaantrekkende werking vanwege de ontwikkelingen in het plangebied “De Voorwaarts”
en het gebied “Groot Zonnehoeve”.
In de huidige situatie is zowel de Zutphensestraat als de Laan van Erica/Laan van Osseveld een
weg met twee rijstroken. Ter plaatse van de kruisingen van de Zutphensestraat met de
Mansardehof en de Kasteellaan zijn thans rotonden aanwezig.
Voor de verkeersafwikkeling in de toekomstige situatie worden zowel de Zutphensestraat als de
Laan van Erica/Laan van Osseveld verbreed. De Zutphensestraat wordt vanaf de aansluiting
met de A50 tot de kruising met de laan van Erica/Laan van Osseveld een weg met twee maal
twee rijstroken. Het noordelijke deel van de Laan van Erica wordt eveneens een weg met twee
maal twee rijstroken. De overige delen van de Zutphensestraat en de Laan van Erica/Laan van
Osseveld blijven wegen met twee rijstroken.
De aanwezige rotonden in de Zutphensestraat worden vervangen door met verkeerslichten
geregelde kruispunten. Daarnaast wordt ook de aansluiting van de Barnewinkel op de
Zutphensestraat aangepast.
De genoemde wijzigingen zijn onderzoekspichtig vanuit de Wet geluidhinder. Er moet worden
bezien, of de wijzigingen/aanpassingen al dan niet leiden tot reconstructie in het kader van
Wet geluidhinder.
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In het kader van de actualisatie van het MER is ook gekeken naar de geluidseffecten van de
autonome verkeersgroei zonder wijzigingen aan de betreffende wegen (verschil scenario 1 en
huidige situatie).

2.2

Gebieden “De Voorwaarts” en “Groot Zonnehoeve”
Het gebied “De Voorwaarts” wordt begrensd door de Laan van Erica, de Zutphensestraat en de
spoorlijnen Apeldoorn-Zutphen en Apeldoorn-Deventer.
Het gebied “Groot Zonnehoeve” wordt begrensd door de Zutphensestraat in het noorden, de
Barnewinkel in het oosten, de spoorlijn Apeldoorn–Zutphen in het zuiden en de Laan van Erica
in het westen. Dit gebied grenst aan het gebied “De Voorwaarts”. Het gebied “Groot
Zonnehoeve” gaat in de toekomst verder ingevuld worden met vooral woningen.
In het kader van het MER en de Wet geluidhinder is het noodzakelijk onderzoek te doen naar
de geluidskwaliteit en de geluidseffecten van de verschillende scenario‟s.

2.3

Transferium
Tussen de Barnewinkel en de A50 is een transferium geprojecteerd. Hier komt een nieuwe
gezoneerde weg en in het kader van de actualisatie van het MER is het noodzakelijk onderzoek
te doen naar de akoestische gevolgen van deze weg.
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3.

Wettelijk kader geluidhinder
De deelonderzoeken vermeld in de inleiding (hoofdstuk 1) worden uitgevoerd in het kader van
de actualisatie van het MER van het gebied “De Voorwaarts” te Apeldoorn van februari 2003.
De deelonderzoeken zijn een zogenaamd reconstructieonderzoek in het kader van de Wet
geluidhinder en twee vooronderzoeken in het kader van zogenaamde nieuwe situaties volgens
de wet geluidhinder (bestemmingsplan met nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen en een
nieuwe weg).
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal algemene zaken uit de Wet geluidhinder (Wgh),
die betrekking hebben op bovengenoemde onderwerpen.

3.1

Algemeen
Geluidsgevoelige bestemmingen in de zin van de Wet geluidhinder zijn:
woningen;
scholen;
ziekenhuizen, verpleeghuizen;
overige gezondheidszorggebouwen;
terreinen bij gezondheidszorggebouwen;
woonwagenterreinen.
De geluidsbelasting (Lden-waarde) wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de
volgende geluidsniveaus:
het equivalente geluidsniveau (Leq) over de dagperiode (07.00 - 19.00 uur);
het equivalente geluidsniveau (Leq) over de avondperiode (19.00 - 23.00 uur), verhoogd met
5 dB;
het equivalente geluidsniveau (Leq) over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur), verhoogd met
10 dB.

Wegverkeer
In artikel 74 van de Wet geluidhinder zijn de geluidszones van wegen gedefinieerd.
De geluidszones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.
Tabel 1
Zonebreedte
breedte van de geluidzone
buitenstedelijk gebied

stedelijk gebied

600 m

350 m

3 of 4

400 m

350 m

1 of 2

250 m

200 m

aantal rijstroken
5 of meer
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In artikel 1 van de Wet geluidhinder zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en
buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:
buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en
het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of
autosnelweg;
binnenstedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden
binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.
Wegen die geen zone hebben, en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is, zijn:
wegen, die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
wegen, waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.
Voor zover geen sprake is van specifieke omstandigheden wordt de berekende geluidsbelasting
vanwege wegverkeer verminderd met de aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder
alvorens toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. De hoogte van de aftrek is geregeld in
artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 en bedraagt:
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 de bepaling van de geluidswering van de gevel.
Er is hier geen sprake van specifieke omstandigheden die een afwijking van het bovenstaande
vereisen (het betreffen normale wegen met een bijbehorend verkeersbeeld). In het huidige
onderzoek (reconstructieonderzoek) is daarom een aftrek van 5 dB op alle rekenresultaten
toegepast.

Railverkeer
Het Besluit geluidhinder (Bg) is slechts van toepassing voor zover het gaat om geluidsgevoelige
bestemmingen binnen de geluidszone van een spoorlijn (art. 3 Bg). Binnen deze zone wordt de
geluidsbelasting berekend. De zones langs spoorwegen zijn, in tegenstelling tot die langs
wegen, centraal vastgesteld. In het Besluit geluidhinder is een kaart opgenomen waarin de
betreffende spoorwegen zijn weergegeven. Het gaat hierbij om alle spoorwegen in Nederland
(inclusief de Betuwelijn), de metrolijnen in Amsterdam en Rotterdam én de Nieuwegeinlijn
(sneltram). Gewone stadstrams en kleinschalige industriële spoorlijnen zijn niet opgenomen in
het besluit en hebben dus geen zone.
De breedte van de zones is voor iedere lijn apart op de kaart aangeven en varieert tussen
100 en 1.000 m gemeten aan weerszijden van de rails.
Voor het traject 260 (Apeldoorn-Zutphen ) bedraagt de geluidszone 100 meter. Voor het traject
270 (Apeldoorn- Deventer) bedraagt de geluidszone 300 meter.
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3.2

Reconstructie (art. 99 Wgh)
In de Wet geluidhinder is de reconstructie aan een weg gedefinieerd als een wijziging op of
aan een bestaande weg waarbij de geluidsbelasting met 2 dB of meer toeneemt ten opzichte
van de toetswaarde als gevolg van deze wijziging.
De feitelijk heersende geluidsbelasting op een gevel van een geluidsgevoelige bestemming
één jaar vóór de wijziging van de weg wordt als toetswaarde genomen om te bepalen of er
sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Indien de heersende
geluidsbelasting minder bedraagt dan 48 dB (Lden), wordt de toename bepaald ten opzichte van
48 dB. Als in het verleden een hogere waarde is verleend, geldt de laagste waarde van de
heersende geluidsbelasting en de verleende hogere waarde als uitgangspunt (toetswaarde).
De andere toetswaarde is de geluidsbelasting, die heerst tenminste 10 jaar na het realiseren
van de verkeerskundige/fysieke reconstructie.
Een toename van de geluidsbelasting ten gevolge van een reconstructie mag maximaal 5 dB
bedragen, behoudens enkele uitzonderingsgevallen.
Indien er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder moet onderzocht
worden of er maatregelen getroffen kunnen worden om de toename van de geluidsbelasting
weg te nemen. Dit houdt in dat moet worden getracht de toename van de geluidsbelasting
terug te brengen tot de geluidsbelasting, die heerste vóór de verkeerskundige/fysieke
reconstructie, met een ondergrens van 48 dB. Hiervoor kunnen maatregelen worden getroffen
aan de weg (bronmaatregelen) of langs de weg (overdrachtsmaatregelen). Indien dit niet
mogelijk is of stuit op bezwaren van financiële, verkeerskundige, stedenbouwkundige en/of
landschappelijke aard, kunnen maatregelen bij de ontvanger worden getroffen nadat het
bevoegd gezag een hogere waarde heeft vastgesteld.
Uit gevelonderzoek moet dan blijken, of er en zo ja welke gevelmaatregelen aan de woning
nodig zijn.

3.3

Nieuwe situaties
Wegverkeer
De ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (voorkeursgrenswaarde) afkomstig van wegverkeer
voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, waaronder woningen, bedraagt 48 dB.
De maximale toelaatbare grenswaarde bedraagt 63 dB voor binnenstedelijke situaties.
Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moet onderzocht worden of er
maatregelen getroffen kunnen worden om de overschrijding van de 48 dB weg te nemen.
Hiervoor kunnen maatregelen worden getroffen aan de weg (bronmaatregelen) of langs de
weg (overdrachtsmaatregelen). Indien dit niet mogelijk is of stuit op bezwaren van financiële,
verkeerskundige, stedenbouwkundige of landschappelijke aard, kunnen maatregelen bij de
ontvanger worden getroffen nadat het bevoegd gezag een hogere waarde heeft vastgesteld.
Uit gevelonderzoek moet dan blijken, of er en zo ja welke gevelmaatregelen aan de woning
nodig zijn.
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Railverkeer
De maximaal toegestane geluidsbelasting afkomstig van railverkeerslawaai voor nieuwe
geluidsgevoelige bestemmingen, waaronder woningen, bedraagt 55 dB. De maximale
toelaatbare grenswaarde bedraagt 68 dB.
Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moet onderzocht worden of er
maatregelen getroffen kunnen worden om de overschrijding van de 55 dB weg te nemen.
Hiervoor kunnen maatregelen worden getroffen aan spoor (bronmaatregelen) of langs het
spoor (overdrachtsmaatregelen). Indien dit niet mogelijk is of stuit op bezwaren van financiële,
verkeerskundige, stedenbouwkundige of landschappelijke aard, kunnen maatregelen bij de
ontvanger worden getroffen nadat het bevoegd gezag een hogere waarde heeft vastgesteld.
Uit gevelonderzoek moet dan blijken, of er en zo ja welke gevelmaatregelen aan de woning
nodig zijn.
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4.

Reconstructieonderzoek Zutphensestraat en Laan van Erica

4.1

Inleiding
Het reconstructieonderzoek vanwege de wijzigingen aan de Zutphensestraat tussen het
kruispunt Zutphensestraat/Laan van Erica/Laan van Osseveld en de A50 (onder andere
vermeerdering rijstroken), aan de Laan van Erica ten noorden van de spoorlijn ApeldoornZutphen (vermeerdering rijstroken) en aan voornoemd kruispunt is voor de volgende scenario‟s
uitgevoerd:
scenario 2, minimale variant;
scenario 3, oude bestemmingsplan;
scenario 5, maximale variant.
Voor al deze varianten zijn de wijzigingen aan de infrastructuur hetzelfde. Alleen de
verkeersintensiteiten voor de toekomstige situatie 2020 (tenminste 10 jaar na reconstructie) op
de relevante wegen/wegdelen verschillen. De verkeersintensiteiten voor de onderscheidende
wegen staan vermeld in de tabellen in bijlage 2.
De heersende geluidsbelasting (één jaar voor reconstructie) is bepaald aan de hand van de
verkeersgegevens van scenario 1 (autonome situatie) voor het jaar 2009, welke eveneens in
bijlage 2 zijn opgenomen.
Daarnaast is ter vergelijking ook de geluidsbelasting bepaald voor de toekomstige situatie 2020
van scenario 1, autonome situatie. Omdat in deze situatie de infrastructuur niet wijzigt (geen
reconstructie van een weg volgens de definitie uit de Wet geluidhinder) hoeft hier geen
toetsing van de toename plaats te vinden. Het geeft wel inzicht in de effecten van de
autonome groei
Voor toetsing aan het reconstructiebeginsel is de Zutphensestraat als een weg en de Laan van
Erica/Laan van Osseveld als een weg beschouwd.
Het beoordelingskader voor dit onderzoek is vermeld in hoofdstuk 3 (3.2).

4.2

Rekenmethode en uitgangspunten
De bebouwing en de omgeving van het onderzoeksgebied zijn in de rekenmodellen ingevoerd
aan de hand van een digitale ondergrond. De toekomstige wegligging is ingevoerd aan de hand
van de digitale ondergrond “Coordinatie werken overzicht 2009_3. Werkblad.dxf”.
De weg- en verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Apeldoorn en zijn
opgenomen in bijlage 2.
De geluidsbelasting is vastgesteld volgens standaardrekenmethode 2 van het vigerende Rekenen meetvoorschrift geluidhinder 2006 (RMG2006), hoofdstuk 3 Weg (bijlage III). Daarvoor is
het DGMR computerprogramma Geonoise (versie 5.43) gebruikt.
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In de berekeningen is met alle factoren, die van belang zijn rekening gehouden, zoals
afstandsreducties,

reflecties,

afschermingen,

bodem-

en

luchtdemping,

helling-

en

kruispuntcorrecties. Er is gerekend met één reflectie en een sectorhoek van twee graden.
De invoergegevens van de geluidsmodellen van de wegen/wegdelen staan vermeld in bijlage 3.

4.3

Hogere grenswaarden
Voor een aantal woningen aan de Zutphensestraat, Mergelland, Kasteellaan en Lupineweg zijn
in het verleden hogere grenswaarden vastgesteld tengevolge van de Zutphensestraat.
De aangeleverde lijst met hogere grenswaarden is opgenomen in bijlage 4.
Aangezien deze grenswaarden zijn vastgesteld voor 1 januari 2007, in de dosismaat L etmaal, zijn
deze grenswaarden omgerekend naar de dosismaat Lden.
Het omrekenen van de hogere grenswaarden gaat als volgt:
1. De geluidsbelasting in de huidige situatie is bepaald in zowel de dosismaat Letmaal als de
dosismaat Lden;
2. Om de hogere grenswaarde in Lden te krijgen is het verschil voornoemde twee
geluidsbelastingen afgetrokken van de hogere grenswaarde in Letmaal.
Het verschil tussen Letmaal en Lden bedraagt 0,45 dB voor de relevante wegdelen
(Zutphensestraat). Deze waarde is derhalve van de hogere grenswaarden uit de lijst (bijlage 4)
afgetrokken.

4.4

Rekenresultaten
De geluidsbelasting is berekend voor de jaren 2009 (één jaar voor reconstructie) en 2020
(10 jaar na reconstructie).
Aan de hand van de berekende geluidsbelasting voor 2009 (scenario 1), een mogelijke hogere
grenswaarde en de ondergrens 48 dB is de toetswaarde vastgesteld.
Voor drie scenario‟s (2, 3 en 5) is aan de hand van de geluidsbelasting voor het jaar 2020
vastgesteld of er een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder (toename van 1,5 dB of
meer) plaatsvindt vanwege de reconstructie van zowel de Zutphensestraat als de Laan van
Erica/Laan van Osseveld. Voor scenario 1 is de geluidsbelasting voor het jaar 2020 eveneens
bepaald.
Omdat het voornemen er is om bij de verkeerskundige/fysieke reconstructie reeds maatregelen
aan en/of langs de wegen/wegdelen te treffen is de geluidsbelasting voor 2020 van de drie
scenario‟s ook vastgesteld met een maatregelenpakket. Dit maatregelenpakket bestaat uit het
vervangen van het huidige asfalt voor deels dunne deklagen 2 en deels SMA 0/6. Tevens wordt
aan de noordkant van de Zutphensestraat een scherm (1 meter hoog) gerealiseerd, waarvan in
de volgende figuur de ligging te zien is.
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Figuur: Situering geluidsscherm (1 m) in blauw

In bijlage 5 zijn alle rekenresultaten opgenomen vanwege zowel de reconstructie
Zutphensestraat als vanwege de reconstructie Laan van Erica/Laan van Osseveld. In de
tabellen in deze bijlage is aangegeven op welke punten (woonadressen) in welke situatie
(scenario‟s) een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder optreedt. De ligging van de
rekenpunten is aangegeven op de twee figuren, die eveneens in deze bijlage 5 te vinden zijn.
Uit de rekenresultaat volgt dat vanwege de wijzigingen aan de Zutphensestraat op een groot
aantal woningen langs de Zutphensestraat in alle drie de toekomstscenario‟s (2,3 en 5) een
reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder wordt geconstateerd. Na het treffen van de
voorgenomen maatregelen (geluidsarm asfalt en scherm (1 m) worden de geconstateerde
reconstructies in al deze meegenomen toekomstscenario‟s weggenomen.
Uit de rekenresultaat volgt verder dat vanwege de wijzigingen aan de Laan van Erica geen
reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder optreedt.
Ten behoeve van een vergelijking van de resultaten van de beschouwde scenario‟s is de hierna
volgende tabel 2 opgenomen. In deze tabel staan voor enkele relevante punten (woningen) de
geluidsbelastingen van de diverse scenario‟s. De geconstateerde reconstructies in de zin van de
Wet geluidhinder staan gearceerd aangegeven.
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Tabel 2
Geluidsbelastingen (na aftrek ex art. 110g Wgh)
Puntnr.

omschrijving

hoogte

2009

toetswaarde

scenario
1

scenario
2

scenario2
scenario scenario 3 scenario scenario 5
met
3
met
5
met
maatregelen
maatregelen
maatregelen

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

[m]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

058b_B Mergelland 1 t/m 31

5

61

61

62

62

62

62

62

62

62

124_B

5

56

56

57

57

57

58

58

58

58

Laan van Erica/Laan van Osseveld
Schuylenburg Appelvink

Zutphensestraat
001_B

Mergelland 1 t/m 31

5

61

60

62

62

58

62

58

62

58

006_B

Zutphensestraat 99B

5

63

60

64

64

59

64

59

64

59

024_B

Zutphensestraat 127-2

5

63

61

63

63

59

63

59

63

59

030_B

Zutphensestraat 137B

5

62

60

63

63

58

63

58

63

58

049_B

Zutphensestraat 173

5

62

60

63

63

59

63

59

63

60

055_B

Zutphensestraat 185

5

62

61

63

63

59

63

59

63

59

119_B

Schuylenburg Ribis

5

61

61

61

63

59

63

59

63

59

De berekende geluidsbelastingen van de scenario‟s zijn voor het jaar 2020.
De geluidsbelastingen (GL) vanwege 2009 (huidige situatie) en vanwege scenario 1 (autonome
situatie 2020) zijn met de huidige infrastructuur (2 rijstroken).
De toetswaarde is de laagste waarde van de heersende geluidsbelasting in 2009 en de
afgegeven hogere grenswaarde, met als ondergrens 48 dB.
In de gearceerde vakken staan de geluidsbelastingen van de geconstateerde reconstructies in
de zin van de Wet geluidhinder.

.
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5.

Onderzoek ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen
Met name in de gebieden “De Voorwaarts” en “Groot Zonnehoeve” staan diverse nieuwe
ontwikkelingen op stapel.
In het kader van de Wet geluidhinder zal voor deze nieuwe ontwikkelingen, indien daarbij
geluidsgevoelige bestemmingen toe horen, een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting
uitgevoerd moeten worden. De voornoemde gebieden liggen binnen de invloedssfeer van
diverse wegen (Zutphensestraat, Laan van Erica/Laan van Osseveld) en twee spoorlijnen
(Apeldoorn-Zutphen, Apeldoorn-Deventer).
Vanwege de relevante wegen en spoorwegen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en op
basis hiervan geluidcontouren in deze gebieden gepresenteerd. Het woongebied ten noorden
van de Zutphensestraat is bij dit onderzoek betrokken.
De gebieden waarbinnen geluidscontouren zijn vastgesteld staan in onderstaande figuur
weergegeven.

Figuur: onderzoeksgebieden
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5.1

Wegverkeerslawaai
De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai is grafisch weergegeven in de figuren
in bijlage 6. Het betreffen contouren van de gecumuleerde geluidsbelasting wegverkeerslawaai
op 5 meter boven maaiveld. De contouren zijn vastgesteld voor de volgende situaties, welke
ook in het reconstructieonderzoek zijn meegenomen:
scenario 1, 2009 (huidige situatie);
scenario 1, 2020 (autonome situatie);
scenario 2, 2020;
scenario 2, 2020 met maatregelen;
scenario 3, 2020;
scenario 3, 2020 met maatregelen;
scenario 5, 2020;
scenario 5, 2020 met maatregelen.
De rekenresultaten (contouren) zijn weergegeven zonder de aftrek conform artikel 110g van de
Wet geluidhinder.
De geluidsbelasting (contouren) is vastgesteld volgens standaardrekenmethode 2 van het
vigerende Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (RMG2006), hoofdstuk 3 Weg (bijlage
III). Daarvoor is het DGMR computerprogramma Geonoise (versie 5.43) gebruikt.

5.2

Railverkeerslawaai
De geluidsbelasting ten gevolge van railverkeerslawaai is grafisch weergegeven in de figuren in
bijlage 7. Het betreffen contouren van de gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van
railverkeerslawaai (twee spoorlijnen) op 5 meter boven maaiveld.
De geluidsbelasting is vastgesteld voor de huidige situatie (2006) op basis van het akoestisch
spoorboekje (ASWIN 2008) en voor de toekomstige situatie (huidig + 1,5 dB).
De geluidsbelasting (contouren) is vastgesteld volgens standaardrekenmethode 2 van het
vigerende Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (RMG2006), hoofdstuk 4 Spoorweg
(bijlage IV). Daarvoor is het DGMR computerprogramma Geonoise (versie 5.43) gebruikt.
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6.

Transferium
Het

geprojecteerde transferium nabij de A50 gaat ontsloten worden met een nieuwe

verbindingsweg. Het geluid ten gevolge van het wegverkeer van en naar het transferium via de
verbindingsweg is in kaart gebracht. De situatie is weergegeven in onderstaande figuur.

Zutphensestraat
A50

Verbindingsweg

Transferium

Figuur: ligging van de nieuwe verbindingsweg naar het Transferium

6.1

Rekenmethodiek
De berekeningen van de geluidsbelasting afkomstig van het wegverkeer van en naar het
transferium zijn verricht met een door DGMR ontwikkeld computerprogramma (Geonoise versie
5.43) dat is gebaseerd op standaardrekenmethode II van het Reken- en Meetvoorschrift
geluidhinder 2006, hoofdstuk 3, Weg (bijlage III) .
In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals
afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispuntcorrecties. Er is gerekend met één reflectie en een sectorhoek van twee graden.
De rekenmodellen zijn ingevoerd ten opzichte van het Rijksdriehoekscoördinatenstelsel.
De berekening van de geluidsbelasting is uitgevoerd op 5.0 meter boven maaiveld.
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6.2

Weg- en verkeersgegevens
De verkeersgegevens van de relevante wegen voor het peiljaar 2016 zijn aangeleverd door
gemeente Apeldoorn. De etmaalintensiteit van het peiljaar 2016 is omgerekend met een
groeipercentage van 1.5% per jaar naar het peiljaar 2020. Dit groeipercentage is ontleent aan
het groeipercentage van het verkeer op de Zutphenseweg tussen de peiljaren 2010 en 2020.
De motorvoertuigen zijn verdeeld over de categorieën personenauto‟s (lichte motorvoertuigen
(lv)), middelzware motorvoertuigen (mv) en zware motorvoertuigen (zv). In tabel 3 zijn de
gehanteerde gegevens opgenomen.
Tabel 3
Verkeersgegevens 2020
weg

wegdek-

rijsnelheid

verharding
Zutphensestraat/

etmaal-

daguur

avonduur

nachtuur

verkeersverdeling

intensiteit

[%]

[km/uur]

2020

[%]

[%]

[%]

lv

mv

zv

DAB

50

2123

4.9

8.0

0.2

98

1

1

Klinkers

30

1910

4.9

8.0

0.2

98

1

1

Carpoolplaats
Carpoolplaats/
Hotel

6.3

Rekenresultaten
De rekenresultaten zijn in de vorm van contouren weergegeven en opgenomen in bijlage 8.
Deze rekenresultaten (contouren) zijn weergegeven zonder de aftrek ex artikel 110g van de
Wet geluidhinder.
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7.

Resumé/conclusie
Ten behoeve van de actualisatie van het MER voor het gebied “De Voorwaarts” te Apeldoorn is
een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is in eerste instantie uitgevoerd om MER
De Voorwaarts te actualiseren, maar is ook uitgevoerd om de effecten op de geluidskwaliteit
van diverse geplande ontwikkelingen in en nabij het voornoemde gebied te bepalen.
Het onderzoek bestaat uit meerdere deelonderzoeken, te weten:
een reconstructieonderzoek met als doel het bepalen van de geluidseffecten vanwege de
wijzigingen die gaan plaatsvinden aan de Zutphensestraat tussen Rijksweg 50 (A50) en het
kruispunt Zutphensestraat/Laan van Erica/Laan van Osseveld en aan de Laan van Erica ten
noorden van de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen;
een

onderzoek

naar

de

geluidskwaliteit

als

gevolg

van

wegverkeerslawaai

en

spoorweglawaai ter plaatse van de verder te ontwikkelen gebieden “De Voorwaarts” en
“Groot Zonnehoeve”;
een onderzoek ter bepaling van de geluidsinvloed op de omgeving van de nieuwe weg in
en naar het te realiseren transferium.
In onderhavig onderzoek is met betrekking tot wegverkeerslawaai rekening gehouden met de
huidige situatie (2009) en vier toekomstige situaties, waarbij scenario 1 de autonome situatie
inhoudt en scenario 5 de maximale variant.
Het onderzoek naar de invloed van het railverkeer is uitgevoerd voor de huidige en de
toekomstige situatie.
De deelonderzoeken zijn uitgevoerd met behulp van het programma Geonoise conform het
gestelde in het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006.

Reconstructieonderzoek
Uit de rekenresultaten van het reconstructieonderzoek volgt dat:
de autonome groei (scenario 1, zonder aanpassingen) van het verkeer over de
Zutphensestraat ter plaatse van de woningen langs de Zutphensestraat leidt tot een
geluidstoename van minder dan 2 dB (maximaal circa 1 dB). De autonome groei van het
verkeer op de Laan van Erica/Laan van Osseveld leidt eveneens tot een geluidstoename
van minder dan 2 dB;
vanwege de wijzigingen aan de Zutphensestraat bedraagt op een groot aantal woningen
langs de Zutphensestraat in de drie toekomstscenario‟s (2, 3 en 5) de geluidstoename 2 dB
of meer. Hierdoor is er sprake van een reconstructie in de zin van de wet geluidhinder.
Na het treffen van reeds voorgenomen maatregelen (geluidsarm asfalt en scherm (1 m))
worden de geconstateerde reconstructies in al deze meegenomen scenario‟s weggenomen;
vanwege de wijzigingen aan de Laan van Erica treden geen reconstructies in de zin van de
Wet geluidhinder op.
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Overige deelonderzoeken
Uit de resultaten van de overige deelonderzoeken (geluidskaarten) volgt dat:
scenario 5 de geluidskwaliteit in de gebieden „De Voorwaarts” en “Groot Zonnehoeve” het
meest in negatieve zin beïnvloedt;
de voorgenomen maatregelen aan de Zutphensestraat een verbetering van de
geluidkwaliteit tot gevolg heeft (ook ten opzichte van de autonome situatie) in met name
het gebied “Groot Zonnehoeve”;
de 48 dB-contour (inclusief aftrek conform art. 110g Wgh) ten gevolge van de nieuwe
ontsluitingsweg (verbindingsweg) op een afstand van circa 40 meter van de as van de weg
ligt. Binnen deze afstand zijn geen geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig.
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Bijlage 1

Scenario's
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Bijlage 2

Weggegevens
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Bijlage 3

Invoergegevens wegen modellen
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Bijlage 4

Hogere grenswaarden
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Bijlage 5

Rekenresultaten reconstructieonderzoek
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Bijlage 6

Geluidscontouren wegverkeerslawaai
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Bijlage 7

Geluidscontouren railverkeerslawaai
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Bijlage 8

Geluidscontouren transferium
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