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SAMENVATTING 
 
Gemeente Borne is voornemens de onderzochte locatie (Singelpark, Wilde Wonen) 
verder te ontwikkelen door middel van woningbouw. Deze woningen liggen binnen de 
geluidzone van verschillende wegen in de directe omgeving. Er is per bron onderzocht 
wat de verwachte geluidbelasting op de gevels van de geluidgevoelige objecten zal zijn. 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ook in beeld gebracht wat de 
cumulatieve geluidbelasting zal zijn. 
 
Het gemeentelijk beleid van de gemeente Borne is, dat nieuwe woningen in eerste 
instantie moeten voldoen aan de voorkeurswaarde van 48 dB, mocht dit niet mogelijk 
zijn, dan kan er een Hogere Waarde worden verleend tot 53 dB. Als er voor de 
onderzochte locatie geen akoestische maatregelen zullen worden getroffen zal deze 
doelstelling bij een aantal woningen aan de rand van het bouwplan niet gehaald worden. 
De maximale geluidbelasting afkomstig van de N743 zal hier 54 dB bedragen. 
 
Als er niet aan de 48 dB wordt voldaan is het doorlopen van een Hogere Waarde (HW) 
procedure noodzakelijk. Een HW wordt in principe alleen verleend als het treffen van 
een geluidreducerende maatregel niet financieel doelmatig is, of als er overwegende 
bezwaren zijn qua verkeersveiligheid of als ze niet sociaal of stedelijk gewenst zijn. 
De maximale waarde waarop een HW kan worden afgegeven is volgens gemeentelijk 
beleid 53 dB. 
 
Ten tijden van dit onderzoek is het niet duidelijk hoe het plan zicht exact gaat 
ontwikkelen. De akoestische gevolgen zijn daardoor lastig in te schatten. De 
afschermende werking van de woningen aan de rand, hebben invloed op de hoogte van 
de geluidbelasting op de achtergelegen woningen.  
 
Er zijn daarom drie indelingsvarianten op hoofdlijnen onderzocht: 
• de situatie zonder (geprojecteerde) afschermende bebouwing; 
• de situatie met (geprojecteerde afschermende bebouwing; 
• de situatie met een half open rand bebouwing. 
 
Hieruit is gebleken dat: 
• zonder afscherming alle gevels een geluidbelasting boven de voorkeurswaarde van 

48 dB zullen krijgen; 
• met afscherming alleen de woningen aan N743 zijde een geluidbelasting hoger dan 

53 dB krijgen met een maximum van 54 dB; 
• een half open bebouwing nog genoeg afscherming geeft, dat de tweedelijns 

bebouwing niet boven de 48 dB uitkomt; 
• met de afscherming van de geprojecteerde bebouwing zal elke woning minimaal 

één gevel hebben waar de cumulatieve geluidbelasting boven de voorkeurswaarde 
van 48 dB uit komt. 

 
De overige gevels zullen (verschillende per locatie) grotendeels één of twee gevels 
krijgen waarbij de cumulatieve geluidbelasting onder de voorkeurswaarde van 48 dB 
blijft. 
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1 ALGEMEEN 

De gemeente Borne is voornemens de omgeving ten oosten van de N743, tussen de 
Bornsche Beeklaan en de Europaweg te herontwikkelen. Het gaat om een aantal 
grondgebonden woningen met maximaal drie bouwlagen. 
 
Een overzicht van de planlocatie is opgenomen in figuur 1. 
 

 
Figuur 1: Overzicht planlocatie 

 
Voor de te ontwikkelen locatie wordt het aspect wegverkeerslawaai onderzocht.  
Doel van het onderzoek is te bepalen of de nieuw te bouwen geluidgevoelige 
bestemmingen volgens de bepalingen in de Wet geluidhinder (Wgh) kunnen worden 
gerealiseerd. Tevens heeft de gemeente Borne ook een eigen geluidbeleid. Er is 
daarom ook onderzocht of de nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen aan het 
gemeentelijk beleid voldoen. Daarnaast is onderzocht welke akoestische maatregelen 
nodig zijn om eventuele overschrijdingen tegen te gaan.  
 
De nieuwe planlocatie is gelegen binnen de geluidzone van de N743, de Bornsche 
Beeklaan en de Europalaan. Door de geluidbelasting op de planlocatie te berekenen en 
weer te geven middels geluidcontouren wordt een indicatie gegeven van de optredende 
milieusituatie. De contouren zijn berekend op 7,5 meter hoogte. Deze rekenmethode is 
gekozen omdat de geluidbelasting op die hoogte vaak maatgevend voor de gehele 
woning is. Daarna is er op een aantal kavels op drie verschillende rekenhoogtes de 
optredende geluidbelasting afkomstig van de N743 bepaald. 
 
Vervolgens is er op indicatieve toetspunten op de kavelgrenzen berekend voor welke 
waarden de eventueel te volgen Hogere Waarde procedure moet worden doorlopen. 
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2 GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN 

2.1 Bouwplan  

Het plan bestaat uit een aantal grondgebonden woningen. Omdat de exacte locatie van 
de woningen en het exacte aantal nog niet bekend zijn, is er in eerste instantie een 
worst-case benadering gehanteerd. Aangezien de geluidbelasting ter hoogte van de 
derde woonlaag vaak het grootst is, is er op die hoogte een contourberekening 
gemaakt. Later is via indicatieve toetspunten op de kavelgrenzen bepaald wat de 
optredende geluidbelasting zal zijn.  
 
Voor het op te stellen rekenmodel wordt gebruik gemaakt van: 
• de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN); 
• het meest recente stedenbouwkundig plan; 
• aangeleverde verkeersgegevens door de gemeente Borne. 
 

2.2 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens voor het peiljaar 2022 zijn aangeleverd door de gemeente. De 
volgende gegevens zijn van belang: 
• etmaalintensiteiten in weekdaggemiddelden; 
• verdeling dag- avond- en nachtuurpercentages; 
• verdeling licht-, middel- en zwaar verkeer; 
• maximale rijsnelheden; 
• wegdektypes. 
 
In onderstaande tabellen zijn beknopt de gehanteerde verkeersgegevens weergegeven. 
De uitgebreide verkeersgegevens, inclusief de onderverdelingen, zijn opgenomen in 
bijlage 1.  
 
Tabel 1 Wegdekverharding en rijsnelheid 

Bron Wegdekverharding Rijsnelheid 
N743 Dicht Asfalt Beton 80/50 km/uur 

Bornsche Beeklaan ZSA-SD 50 km/uur 
Europalaan Dicht Asfalt Beton 60 km/uur 

 
Tabel 2 Etmaalintensiteiten 

Straatnaam Etmaalintensiteit 2022 
N743 22.500 

Bornsche Beeklaan 10.300 
Europalaan 15.490 

 
Etmaalintensiteiten 
Van het onderliggend wegennet bestaan de verkeersgegevens uit tellingen uitgevoerd in 
2008.  
 
De onderverdeling van het licht, middel en zwaar verkeer is ook door middel van 
tellingen tot stand gekomen.  
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Rijsnelheden 
De maximaal toegestane rijsnelheid op de N743 is deels 80 km/uur en deels 50 km/uur. 
De bebouwde komgrens is bepalend voor het snelheidsregime.  
 

2.3 Onderzochte maatregelen 

• snelheidsverlaging N743 van 80 km/uur naar 60 km/uur; 
• scherm 3 meter hoog, variant 1; 
• scherm 3 meter hoog, variant 2; 
• aarden wal 3 meter hoog; 
• stiller wegdek op de N743 (ZSA-sd); 
• combinatie van bovenstaande maatregelen. 
 

2.4 Rekenmethode 

Het rekenmodel is gemaakt met behulp van het programma WinHavik van DirActivity 
software (versie 8.105). Het programma maakt bij de berekeningen gebruik van het 
Royal Haskoning rekenhart voor wegverkeerslawaai SRMII versie 12 
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3 WETTELIJK KADER 

3.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) biedt een toetsingskader voor het geluidniveau op de gevels 
van woningen. Aangezien ten tijde van dit onderzoek de exacte locatie en het exacte 
aantal van de woningen nog niet bekend is, is er middels een contourberekening wel 
aan te duiden waar de gevelbelasting ongeveer op uit komt. De wet kent een 
ondergrens, de zogenaamde voorkeurswaarde. Wanneer de geluidbelasting lager is dan 
deze waarde, zijn de voorwaarden die de Wet geluidhinder stelt aan het realiseren van 
geluidgevoelige bestemmingen (zoals woningen) niet van toepassing. Daarnaast is er in 
de wet een bovengrens opgenomen; de maximaal toelaatbare geluidbelasting. Indien de 
geluidbelasting hoger is dan deze waarde, is het realiseren van geluidgevoelige 
bestemmingen in principe niet mogelijk.  
 
Wanneer de geluidbelasting in de bandbreedte tussen de voorkeurswaarde en de 
maximaal toelaatbare geluidbelasting ligt, is het realiseren van geluidgevoelige 
bestemmingen aan beperkingen gebonden en alleen onder voorwaarden mogelijk. Dit 
wordt een ‘hogere waarde’ genoemd (‘hoger’ in de zin van hoger dan de 
voorkeurswaarde) en wordt via een formele procedure vastgelegd.  
 
Het doorlopen van de hogere waarde procedure kan echter geen uitgangspunt zijn. Als 
de optredende geluidbelasting hoger is dan 48 dB, dan zal er eerst moeten worden 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de geluidbelasting terug te brengen naar 
48 dB. Zodra er meerdere maatregelen bekend zijn, kan er een keuze worden gemaakt.  
 
Zo kan het voorkomen dat een bepaalde maatregel (bijvoorbeeld een scherm van 3 m 
hoog) de geluidbelasting terug kan brengen tot 49 dB. Daarna wordt er onderzocht wat 
er voor nodig is om de geluidbelasting terug te brengen tot 48 dB. Dit zou kunnen zijn 
dat het scherm nog eens met 2 meter verhoogd moet worden. Dan zou er een bezwaar 
kunnen zijn om het scherm niet op te hogen tot 5 meter, omdat de kosten dan niet meer 
opwegen tegen de baten. 
 
De keuze om een maatregel niet toe te passen zal altijd goed moeten worden 
onderbouwd. Het bevoegd gezag zal tijdens de hogere waarde procedure vervolgens 
beoordelen of de onderbouwing juist is. 
 

3.2 Zones langs wegen 

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) artikel 74 hebben alle wegen een geluidzone. 
Uitzondering hierop zijn woonerven en 30 km/uur gebieden. De zone is afhankelijk van 
het aantal rijstroken en of een weg binnen- of buitenstedelijk is gelegen.  
 

3.3 Voorkeurswaarde en maximale ontheffing nieuwbouw (Wgh) 

Wanneer er volgens de Wet geluidhinder sprake is van een “nieuwe situatie langs 
bestaande wegen”, bedraagt de voorkeurswaarde voor de gevelbelasting van woningen  
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48 dB1 (artikel 82 Wgh). De ten hoogste toelaatbare gevelbelasting met ontheffing voor 
nieuw te bouwen woningen (in stedelijk gebied) bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 Wgh). In 
buitenstedelijk gebied bedraagt dit 53 dB (artikel 83 lid 1 Wgh). 
 

3.4 Voorkeurswaarde en maximale ontheffing nieuwbouw (Gemeentelijk Beleid) 

De gemeente Borne heeft aangegeven dat haar eigen geluidbeleid voorschrijft dat er in 
principe aan de voorkeurswaarde van 48 dB moet worden voldaan. Een Hogere Waarde 
kan echter worden vastgesteld tot maximaal 53 dB. Het gemeentelijk beleid is daarmee 
strenger dan de eisen uit de Wgh. 
 

3.5 Aftrek op basis van artikel 110g Wet geluidhinder 

Voordat toetsing van de gevelbelasting aan de grenswaarde plaats vindt, wordt voor een 
weg waar de toegestane rijsnelheid 70 km/uur of meer bedraagt, op basis van artikel 
110g, een aftrek van 2 dB toegepast. Voor de wegen waar de rijsnelheid lager is dan 
70 km/uur wordt een aftrek van 5 dB toegepast.  
 

3.6 Geluidniveau binnen de woning 

Op basis van de Wet geluidhinder mag het binnenniveau van een geluidgevoelige 
bestemming niet meer dan 33 dB bedragen (Wgh en Bouwbesluit).  
Deze binnenwaarde geldt, zodra er hogere grenswaarden worden vastgesteld. Bij het 
bepalen van de gevelwering komt de aftrek conform artikel 110g Wgh voor de 
gevelbelasting te vervallen. 
 

3.7 Cumulatie geluid 

Indien de geluidbelasting hoger is dan de voorkeurwaarde en maatregelen gericht op 
reductie van de geluidbelasting onvoldoende doelmatig zijn, moet conform artikel 110a 
Wgh de gecumuleerde geluidbelasting worden bepaald. Voor de  wegen is dit exclusief 
de aftrek ex artikel 110g. De omrekening vindt plaats naar de bronsoort2 waarvoor de 
hogere waarde wordt aangevraagd. Een kwalificatie van de cumulatie geluid is niet 
opgenomen in de vigerende regelgeving. 
 
Bij het bepalen van de benodigde gevelwering wordt de cumulatieve geluidbelasting 
gehanteerd. De benodigde gevelwering moet tijdens het ontwerp van de woningen al  
worden gewaarborgd. 
 

                                                  
1 Per 1-1-2007 wordt de Europese dosiZSAat Lden gehanteerd, aangegeven in dB. 
2 Voor de te hanteren formules en afkortingen wordt verwezen naar bijlage 1 van het rekenvoorschrift. 
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4 REKENRESULATEN  

4.1 Algemeen  

Voor het vernieuwingsplan is een driedimensionaal rekenmodel opgebouwd van de 
toekomstige situatie. In het SRMII rekenmodel is rekening gehouden met de 
afscherming en reflectie van het geluid van de bestaande woningen en omgeving. 
Conform de Wet geluidhinder systematiek moet per weg de geluidbelasting worden 
berekend en getoetst aan de normstelling.  
 
Aangezien er ten tijde van de berekeningen geen exacte locatie van de kavels bekend 
was, zijn er in een aantal gevallen een drietal indelingsvarianten doorgerekend. Bij een 
aantal gevallen is er uitgegaan van geen afschermende bebouwing. Aangezien deze 
werkwijze een overschatting van de toekomstige situatie weergeeft is er ook gerekend 
waarbij de afschermende bebouwing als één dicht blok is opgenomen. Door met een 
geheel dicht bouwblok te rekenen wordt er wellicht er onderschatting bepaald. Hierop is 
besloten een situatie door te rekenen waarbij er een half open bebouwing is 
gemodelleerd. Door deze drie rekenresultaten met elkaar te vergelijken kan er een goed 
beeld worden gevormd van de optredende geluidbelastingen. 
 

4.2 Maatregel varianten 

In eerste instantie is er bepaald waar de geluidcontouren liggen zonder enige 
akoestische maatregel. Vervolgens zijn er een 5-tal maatregelvarianten onderzocht die 
zijn gericht op het reduceren van het geluid ten gevolge van het wegverkeer: 
 
• scherm variant 1 (3 m hoog); 
• scherm variant 2 (3 m hoog); 
• aarden wal (3 m hoog); 
• stiller wegdek; 
• snelheidsverlaging tot 60 km/uur; 
• combinatie van maatregelen. 
 
Deze maatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 6. 
Paragraaf 5.3 en 5.4 geven de geluidcontouren weer zonder3 akoestische maatregelen. 
 

4.3 Contouren zonder afschermende gebouwen 

Per bron: 
 
N743 
De 48 dB contour afkomstig van de N743 ligt zonder afscherming van eventuele 
bebouwing achter de planlocatie. De te verwachten geluidbelasting afkomstig van de 
N743 zal zonder maatregelen op alle woningen boven de 48 dB uitkomen en maximaal 
55 dB bedragen. 
 
 
 
                                                  
3 Met uitzondering van de aarden wal, parallel aan de Europalaan. 



 
 
 
 
 
 
 

9W2030.B0/R002/902921/EDRE/Ensc  Wilde Wonen 
14 december 2010 - 8 - Definitief rapport 

 

 
 
 

 
 
Bornsche Beeklaan 
De 48 dB contour afkomstig van de Bornsche Beeklaan ligt zonder afscherming van 
eventuele bebouwing buiten het plangebied. De te verwachten geluidbelasting afkomstig 
van de Bornsche Beeklaan zal op alle woningen in het plangebied onder de 48 dB 
blijven. 
 

 
 
Europalaan (met en zonder wal) 
Met wal 3 m hoog. 
De 48 dB contour afkomstig van de Europalaan ligt zonder afscherming van eventuele 
bebouwing net binnen het plangebied. De drie meter hoge aarden wal heeft een 
minimaal effect op de geluidbelasting. De te verwachten geluidbelasting afkomstig van 
de Europalaan zal op de meest oostelijk gelegen gevels rond de 48 dB liggen. 
 
Zonder wal  
De 48 dB contour afkomstig van de Europalaan ligt zonder afscherming van eventuele 
bebouwing net binnen het plangebied. De te verwachten geluidbelasting afkomstig van 
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de Europalaan zal zonder wal op de meest oostelijke gelegen gevels iets boven de 
48 dB uitkomen.  
 

     
Met wal 3 m hoog   Zonder wal 

                 
Cumulatief 
Aangezien de N743 de meest dominante geluidbron is, wordt deze maatgevend bij de 
cumulatie. Mede hierdoor zal cumulatief gezien elke woning een geluidbelasting hoger 
dan de voorkeurswaarde van 48 dB ondervinden. De maximale geluidbelasting is dan 
ongeveer 56 dB. 
 

 
 
 

4.4 Contouren met afschermende gebouwen 

Per bron: 
 
N743 
De 48 dB contour afkomstig van de N743 ligt zonder afscherming van eventuele 
bebouwing achter de planlocatie. De te verwachten geluidbelasting afkomstig van de 
N743 zal op alle woningen boven de 48 dB uitkomen en maximaal 55 dB bedragen. 
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Bornsche Beeklaan 
De 48 dB contour afkomstig van de Bornsche Beeklaan ligt zonder afscherming van 
eventuele bebouwing buiten het plangebied. De te verwachten geluidbelasting afkomstig 
van de Bornsche Beeklaan zal op alle woningen in het plangebied onder de 48 dB 
blijven. 
 

 
 
Europalaan (met en zonder wal) 
 
Met wal 3 m hoog. 
De 48 dB contour afkomstig van de Europalaan ligt met afscherming van eventuele 
bebouwing net binnen het plangebied. De drie meter hoge aarden wal heeft een 
minimaal effect op de geluidbelasting. De te verwachten geluidbelasting afkomstig van 
de Europalaan zal op de meest oostelijk gelegen gevels rond de 48 dB liggen. 
 
Zonder wal  
De 48 dB contour afkomstig van de Europalaan ligt zonder afscherming van eventuele 
bebouwing net binnen het plangebied. De te verwachten geluidbelasting afkomstig van 
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de Europalaan zal zonder wal op de meest oostelijke gelegen gevels iets boven de 
48 dB uitkomen.  
 

Met wal 3 m hoog Zonder wal 
 
Cumulatief 
Aangezien de N743 de meest dominante geluidbron is, wordt deze maatgevend bij de 
cumulatie. Mede hierdoor zal cumulatief gezien elke woning een geluidbelasting hoger 
dan de voorkeurswaarde van 48 dB ondervinden. De maximale geluidbelasting is 
ongeveer 56 dB. 
 

 
 

4.5 Contouren N743 half open bebouwing 

N743 
De 48 dB contour afkomstig van de N743 ligt met half open bebouwing halverwege de  
planlocatie. De te verwachten geluidbelasting afkomstig van de N743 zal op een aantal 
woningen boven de 48 dB uitkomen en maximaal 54 dB bedragen. 
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Cumulatief met en zonder aftrek art. 110g Wgh. 
 
De 48 dB contour met aftrek afkomstig van de N743 ligt met half open bebouwing op 
driekwart van de planlocatie. De te verwachten cumulatieve geluidbelasting van het 
wegverkeer zal op de meeste woningen boven de 48 dB uitkomen en maximaal 56 dB 
bedragen. 
 

 
Contouren met aftrek art. 110g Wgh. 

 
De 48 dB contour met aftrek afkomstig van de N743 ligt met half open bebouwing achter 
de planlocatie. Er zijn in deze situatie geen gevels te verwachten waarbij de 
voorkeurswaarde van 48 wordt behaald. De te verwachten cumulatieve geluidbelasting 
van het wegverkeer zal op de alle woningen boven de 48 dB uitkomen en maximaal 
58 dB bedragen. 
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Contouren zonder aftrek art. 110g Wgh. 
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5 MAATREGELEN 

5.1 Maatregel varianten 

Er zijn een aantal akoestische maatregelen onderzocht. Aangezien de gemeente Borne 
een aantal voorwaarden stelt aan de schermhoogte en het feit dat niet alle maatregelen 
in de macht van de gemeente liggen en vanwege de gecompliceerde locale 
infrastructuur zijn akoestische maatregelen in dit specifieke geval niet eenduidig te 
noemen. Bijna elke maatregel heeft namelijk één of twee aspecten waardoor de 
geluidreducerende werking kan worden verminderd.  
 
Er zijn een tweetal bronmaatregelen onderzocht: 
• stiller wegdek (ZSA-sd); 
• snelheidsverlaging ten noorden van de kruising met Europalaan. 
 
En er zijn drie overdracht maatregelen onderzocht: 
• geluidscherm dicht op de N743; 
• geluidscherm ten oosten van fietspad; 
• aarden wal met hoogte van drie meter. 
 
Vervolgens zijn er maatregelen met elkaar gecombineerd om zo de meest effectieve 
maatregelen te kunnen bepalen. 
 

5.2 Bronmaatregelen 

Wegdek 
Er is onderzocht wat het effect is van een stiller asfalt op de N743. Er is gekozen voor 
ZSA-sd. Dit type asfalt levert een reductie van ongeveer 5 dB. Het nadeel is echter dat 
dit type niet bestand is tegen “wringend” verkeer. Op de kruisingsvlakken met de 
Europalaan plus de opstelstroken voor de Verkeersregel installatie (VRI) zal een 
“normaal” type asfalt gebruikt moeten worden. Hierdoor wordt het geluid reducerend 
effect verminderd over het gehele wegvlak. 
 

   
ZSA-sd  ZSA-sd + standaard wegdek 
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Snelheidsverlaging 
Er is ook onderzocht wat het effect is van een snelheidsverlaging op de N743, ten 
noorden van de VRI. De twee onderstaande figuren geven dat effect weer. 
 

   
Rijsnelheid 80 km/uur  Rijsnelheid 60 km/uur 

 
Combinatie bronmaatregelen 
Onderstaande figuur geeft het effect weer van een snelheidsverlaging tot 60 km/uur in 
combinatie met een stiller type asfalt ZSA-sd.  
 
Combinatie 60 km/ uur + ZSA-sd gecombineerd met standaard wegdek bij kruising. 
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5.3 Schermen 

Er zijn een tweetal schermvarianten onderzocht. Dit heeft deels te maken met het feit 
dat het vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk is een scherm dicht bij de kruising 
te plaatsen in verband met de belemmering van het zicht op de kruisende rijbanen. En 
deels omdat het nog niet zeker is op welke locatie exact het scherm kan worden 
geplaatst in combinatie met de bestaande fietspaden in verband met de sociale 
veiligheid. 
 

   
Scherm dicht langs N743 (scherm 1)   Scherm ten oosten van fietspad (scherm 2) 

 
5.4 Combinatie van maatregelen 

Maximale reductie 
In deze variant is onderzocht wat het effect is van een snelheidsverlaging (60 km/uur) + 
een stil asfalt (ZSA-sd) + een scherm (2 x variant) + aarden wal (3 m hoog). 
 

   
Combinatie scherm 1    Combinatie scherm 2 
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6 CONCLUSIE 

Gemeente Borne is voornemens de onderzochte locatie (Singelpark, Wilde Wonen) 
verder te ontwikkelen door middel van woningbouw. Deze woningen liggen binnen de 
geluidzone van verschillende wegen in de directe omgeving. Er is per bron (weg) 
onderzocht wat de verwachte geluidbelasting op de gevels van de geluidgevoelige 
objecten zal zijn.  
 
Aangezien er ten tijde van de berekeningen geen exacte locatie van de objecten bekend 
was, zijn voor een aantal gevallen een drietal indelingsvarianten doorgerekend. Bij een 
aantal gevallen is uitgegaan van geen afschermende bebouwing. Aangezien deze 
werkwijze een overschatting van de toekomstige situatie kan weergeven, is er ook 
gerekend waarbij de afschermende bebouwing aan de N743 zijde als één dicht blok is 
opgenomen. Door met een geheel dicht bouwblok te rekenen wordt er wellicht 
onderschatting weergegeven. Hierop is besloten een situatie door te rekenen waarbij er 
een half open bebouwing is gemodelleerd, dit is echter wel een interpretatie van 
diegene die het akoestische model heeft opgesteld. In overleg met de gemeente is 
besloten dat dit de meest reële uitgangssituatie is. Door deze drie rekenresultaten met 
elkaar te vergelijken kan er een goed beeld worden gevormd van de optredende 
geluidbelastingen. 
 
De locatie en indeling van de bebouwing (drie woonlagen) bij de drie onderzochte 
situaties zijn als volgt: 
 

   
Geen afscherming  Compleet dichte afscherming  Half open bebouwing 

 
Hieruit is gebleken dat ; 
 
• Zonder afscherming van woningen alle gevels een geluidbelasting boven de 

voorkeurswaarde van 48 dB zullen krijgen. Met een maximum van 55 dB op de 
toekomstige gevels aan de westzijde. De achterliggende woningen hebben naar 
gelang de ligging een gevelbelasting tussen de 49 dB en 52 dB. Zonder afscherming 
van de geprojecteerde bebouwing krijgt elke woning minimaal één gevel waar de 
cumulatieve geluidbelasting boven de voorkeurswaarde van 48 dB uit komt.  

 
• Met complete dichte afscherming alleen de woningen aan de zijde van de N743 

een geluidbelasting hoger dan 53 dB krijgen met een maximum van 54 dB. De 
achterliggende woningen hebben naar gelang de ligging een gevelbelasting onder 
de 48 dB met uitzondering van kavel J en K. (zie kavelindeling bijlage 3). De 
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geluidbelasting bij kavel J is 48 dB en bij kavel K is deze 49 dB. Met de compleet 
dichte afscherming van de geprojecteerde bebouwing krijgen een aantal woningen 
één gevel waar de cumulatieve geluidbelasting boven de voorkeurswaarde van 
48 dB uit komt.  

 
• Met een half open afscherming alleen de woningen aan N743 zijde een 

geluidbelasting hoger dan 53 dB krijgen met een maximum van 54 dB.  
De geluidbelasting op de overige kavels komt niet boven de 48 dB uit. 
Met de half open afscherming van de geprojecteerde bebouwing krijgt elke woning 
minimaal één gevel waar de cumulatieve geluidbelasting boven de voorkeurswaarde 
van 48 dB uit komt.  

 
Aangezien het nog niet duidelijk is hoeveel woningen er gerealiseerd gaan worden en 
wat de invloed is van eventuele afschermende bebouwing is ook inzichtelijk gemaakt 
wat de geluidcontour per dB zal zijn in dit onderzoeksgebied.  
 
Zonder enige afscherming van gebouwen zullen de geluidcontouren afkomstig van de 
N743 zich volgens onderstaande figuur gedragen.  
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De overige geluidcontouren van de eerder voorgestelde maatregelen zijn in bijlage 5 
opgenomen.  
 
Aangezien de voorkeurswaarde van 48 dB op een aantal gevels in het 
onderzoeksgebied wordt overschreden is het onderzoeken van maatregelen gericht op 
het reduceren van het wegverkeergeluid noodzakelijk. 
 
Maatregelen om de maximale geluidbelasting terug te brengen tot de wettelijke 
voorkeurs waarde van 48 dB wordt met de voorgestelde bron- en of 
overdrachtsmaatregelen of een combinatie van maatregelen niet gehaald.  
 
Zonder aanvullende akoestische maatregelen is de maximaal optredende 
gevelbelasting 55 dB.  
 
De maximale geluidbelasting op de gevels is bij een aantal voorgestelde maatregelen 
niet hoger dat 53 dB. Deze voorgestelde maatregelen voldoen dan ook aan het 
gemeentelijk beleid4. Het is echter aan de gemeente (bevoegd gezag), in overleg met 
de provincie als wegbeheerder van de N743, om te bepalen welke maatregelen 
doelmatig zijn.  
 
De voorgestelde maatregelen waarbij er wordt voldaan aan de maximale waarde van 
53 dB zijn: 
• stiller wegdek op de N743 (of akoestisch vergelijkbaar met ZSA-sd); 
• snelheidsverlaging op de N743 tot 60 km/uur; 
• scherm (3 m hoog) dicht langs de N743; 
• combinatie van bovenstaande maatregelen. 
 
In de bijlagen zijn de rekenresultaten, de indeling van de kavels en de contouren te 
vinden van alle onderzochte varianten. 
 
Ondanks de akoestische maatregelen zal voor diverse woningen (kavels) een hogere 
waarde procedure moeten worden doorlopen. 
 
Het bevoegd gezag zal hierover een uitspraak moeten doen. 
 
 

                                                  
4 Gemeentelijk beleid is dat er geen Hogere Waarde wordt verleend boven de 53 dB. (zie 
ook paragraaf 4.4). 
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Bijlage 1 
 Verkeersgegevens 

 





9R1068.A0
Nieuwbouwplan Bornsche maten

Verkeerscijfers verkeersintensiteiten.xls

Wegvakintensiteiten 2018 Bornsche Beeklaan
Wegvak 

etmaal intensiteit uur% lv mv zv uur% lv mv zv uur % lv mv zv
1 - richting Bontekoe 6000 7.0% 98.0% 1.50% 0.50% 2.6% 98.0% 1.50% 0.50% 0.7% 98.0% 1.00% 1.00%
2 - noord 6700 7.0% 98.0% 1.50% 0.50% 2.6% 98.0% 1.50% 0.50% 0.7% 98.0% 1.00% 1.00%
3 - midden 7400 7.0% 98.0% 2.50% 0.50% 2.6% 98.0% 2.50% 0.50% 0.7% 98.0% 1.00% 1.00%
4 - zuid 10000 7.0% 98.0% 1.50% 0.50% 2.6% 98.0% 1.50% 0.50% 0.7% 98.0% 1.00% 1.00%

Wegvakintensiteiten 2018 Europalaan
Wegvak 

etmaal intensiteit uur% lv mv zv uur% lv mv zv uur % lv mv zv
5 22760 7.0% 95.0% 3.75% 1.25% 2.6% 95.0% 3.75% 1.25% 0.7% 95.0% 3.75% 1.25%

Wegvakintensiteiten 2018 Brittanialaan
Wegvak 

etmaal intensiteit uur% lv mv zv uur% lv mv zv uur % lv mv zv
6 6220 7.0% 95.0% 3.75% 1.25% 2.6% 95.0% 3.75% 1.25% 0.7% 95.0% 3.75% 1.25%

Wegvakintensiteiten 2018 N743
Wegvak 

etmaal intensiteit uur% lv mv zv uur% lv mv zv uur % lv mv zv
7- noord 14000 7.0% 95.0% 3.75% 1.25% 2.6% 95.0% 3.75% 1.25% 0.7% 95.0% 3.75% 1.25%
8- zuid 1 25000 7.0% 95.0% 3.75% 1.25% 2.6% 95.0% 3.75% 1.25% 0.7% 95.0% 3.75% 1.25%
9- zuid 2 25000 7.0% 95.0% 3.75% 1.25% 2.6% 95.0% 3.75% 1.25% 0.7% 95.0% 3.75% 1.25%

verdeling voertuigen dag verdeling voertuigen avond verdeling voertuigen Nacht

verdeling voertuigen dag verdeling voertuigen avond verdeling voertuigen Nacht

verdeling voertuigen dag verdeling voertuigen avond verdeling voertuigen Nacht

verdeling voertuigen dag verdeling voertuigen avond verdeling voertuigen Nacht
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Bijlage 2 
 Contouren 
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Bijlage 3 
 Overzichtsfiguren 

 





1.5 x 51 51 x x nee ja nee nee ja ja ja
4.5 x 51 52 x x nee ja nee nee ja ja ja
7.5 x 51 52 x x nee ja nee nee ja ja ja
1.5 x 50 49 x x nee ja nee nee ja ja ja
4.5 x 51 49 x x nee ja nee nee ja ja ja
7.5 x 50 50 x x nee ja nee nee ja ja ja
1.5 x 50 48 x x nee ja nee nee ja ja ja
4.5 x 50 48 x x nee ja nee nee ja ja ja
7.5 x 50 49 x x nee ja nee nee ja ja ja
1.5 x 50 49 x x nee ja nee nee ja ja ja
4.5 x 50 49 x x nee ja nee nee ja ja ja
7.5 x 50 50 x x nee ja nee nee ja ja ja
1.5 x 51 51 x x nee ja nee nee ja ja ja
4.5 x 51 51 x x nee ja nee nee ja ja ja
7.5 x 51 51 x x nee ja nee nee ja ja ja
1.5 x 52 52 x x nee ja nee nee ja ja ja
4.5 x 52 53 x x nee ja nee nee ja ja ja
7.5 x 52 54 x x nee ja nee nee ja ja ja
1.5 x 49 48 x x nee ja nee nee ja ja ja
4.5 x 49 49 x x nee ja nee nee ja ja ja
7.5 x 49 49 x x nee ja nee nee ja ja ja
1.5 x 49 49 x x nee ja nee nee ja ja ja
4.5 x 49 49 x x nee ja nee nee ja ja ja
7.5 x 50 50 x x nee ja nee nee ja ja ja
1.5 x 49 54 x x nee ja nee nee ja ja ja
4.5 x 49 49 x x nee ja nee nee ja ja ja
7.5 x 50 50 x x nee ja nee nee ja ja ja
1.5 48 48 50 54 x x nee ja ja nee nee ja ja ja
4.5 48 48 50 55 x x nee ja ja nee nee ja ja ja
7.5 48 48 51 55 48 x nee ja ja nee nee ja ja ja
1.5 48 49 51 55 48 x nee ja ja nee nee ja ja ja
4.5 49 49 51 55 48 48 ja ja ja nee nee ja ja ja
7.5 49 49 52 55 48 48 ja ja ja nee nee ja ja ja
1.5 x 51 50 x x nee ja nee nee ja ja ja
4.5 x 51 51 x x nee ja nee nee ja ja ja
7.5 x 52 51 x x nee ja nee nee ja ja ja
1.5 54 53 54 56 51 50 ja ja ja ja ja 51 50 ja ja ja
4.5 54 54 54 56 52 51 ja ja ja ja ja 52 51 ja ja ja
7.5 55 54 55 57 52 52 ja ja ja ja ja 52 52 ja ja ja
1.5 53 55 ja ja
4.5 53 56 ja ja
7.5 53 57 ja ja
1.5 53 56 ja ja
4.5 53 56 ja ja
7.5 53 57 ja ja
1.5 53 56 ja ja
4.5 54 56 ja ja
7.5 54 57 ja ja
1.5 53 56 ja ja
4.5 54 56 ja ja
7.5 54 57 ja ja
1.5 53 56 ja ja
4.5 53 56 ja ja
7.5 53 56 ja ja
1.5 52 55 ja ja
4.5 51 55 ja ja
7.5 51 56 ja ja
1.5 50 55 ja ja
4.5 50 55 ja ja
7.5 50 56 ja ja
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Bijlage 4 
 Tabel rekenresultaten 
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Bijlage 5 
 Contouren per dB 
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