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Binnen de gemeente Watergang wordt gewerkt aan het nieuwe woongebied  ’t Schouw 

langs de N235 te watergang. De indicatieve ligging van het plangebied is weergegeven 

in figuur 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1: Impressie van de indicatieve ligging van het plangebied 
 

 

In 2009 is door Goudappel Coffeng BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd op hoofdlij-

nen. Dit omdat op dat moment de nadere invulling van het plangebied nog niet bekend 

1111 
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was. Inmiddels is het plan verder uitgewerkt en wil de gemeente nader onderzoek laten 

verrichten naar de akoestische situatie in het plangebied. Dit akoestisch onderzoek is 

beschreven in de rapportage met het kenmerk WTL015/Dtd/0165. 

Het plangebied is gesitueerd langs de provinciale weg N235. Voor de Wet geluidhinder 

ligt het gebied daarmee binnen de wettelijke geluidszone van deze weg. De geplande 

nieuwbouw omvat geluidgevoelige bestemmingen (woningen) en de te verwachten 

geluidsbelastingen op de gevels van deze bestemmingen dienen te worden onderzocht 

en getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder. 

De gemeente Waterland heeft Goudappel Coffeng opdracht gegeven om dit akoestisch 

onderzoek uit te voeren. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is ingegaan op het plan in relatie met de Wet geluidhinder. Vervolgens 

worden in hoofdstuk 3 de uitgangspunten van het onderzoek beschreven. Hoofdstuk 4 

beschrijft de resultaten van het onderzoek. Vervolgens zijn de mogelijke maatregen 

beschouwd in hoofdstuk 5. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn beschre-

ven in hoofdstuk 6.
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Het voorgenomen plan omvat de bouw van nieuwe woningen langs de N235. Een im-

pressie van de voorgenomen ontwikkeling is weergegeven in figuur 2.1. Het plan is nog 

niet helemaal uitgewerkt. Op de bouwvlakken worden enkele of meerdere wooneenhe-

den mogelijk gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1: Impressie van de voorgenomen woningbouwontwikkeling ‘t Schouw 
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2.12.12.12.1 ZoneringZoneringZoneringZonering    

In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een  

geluidszone bevindt. Uitzondering hierop zijn de wegen: 

- die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/h. 

 

De breedte van de geluidszone hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de 

weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied. De geluidszone dient alleen voor het 

bepalen van het onderzoeksgebied waarvoor het akoestisch onderzoek noodzakelijk is. 

 

aantal rijstraantal rijstraantal rijstraantal rijstrooookenkenkenken    wegligging buiten stedwegligging buiten stedwegligging buiten stedwegligging buiten stedeeeelijk gebiedlijk gebiedlijk gebiedlijk gebied    Wegligging binnen stedWegligging binnen stedWegligging binnen stedWegligging binnen stedeeeelijk gebiedlijk gebiedlijk gebiedlijk gebied    

1 of 2 250 m 200 m 

3 of 4 400 m 350 m 

5 of meer 600 m n.v.t. 

 

Tabel 2.1: Overzicht breedte geluidszones per wegtype 

 

 

De betrokken weg (N235) in dit onderzoek bestaat uit twee rijstroken. Voor de weg geldt 

buiten de bebouwde kom (buitenstedelijke ligging) een geluidszone van 250 m. Voor de 

binnenstedelijke ligging dient uitgegaan te worden van een geluidszone van 200 m.  

De nieuwe woningen liggen binnen deze geluidszones en derhalve dient voor alle nieu-

we woningen akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. 

 

 

2.22.22.22.2 GeluidscrGeluidscrGeluidscrGeluidscriiiiteriateriateriateria    

In tabel 2.2 zijn de geluidscriteria in binnenstedelijk gebied weergegeven waaraan de 

verschillende situaties moeten voldoen.  

 

binnenstedelijke situbinnenstedelijke situbinnenstedelijke situbinnenstedelijke situaaaatietietietie    buitenstedelijke sitbuitenstedelijke sitbuitenstedelijke sitbuitenstedelijke situuuuaaaatietietietie        

    

wwwwooooningningningning    

    

    

wegwegwegweg    

voorkeurvoorkeurvoorkeurvoorkeurs-s-s-s-

grenswaagrenswaagrenswaagrenswaarrrrdededede    

maximale maximale maximale maximale 

ononononttttheffingheffingheffingheffing    

voorkeurvoorkeurvoorkeurvoorkeurs-s-s-s-

grenswaagrenswaagrenswaagrenswaarrrrde de de de     

maximale maximale maximale maximale 

ononononttttheffingheffingheffingheffing    

nieuw nieuw 48 dB 58 dB 48 dB 53 dB 

bestaand nieuw 48 dB 63 dB 48 dB 58 dB 

bestaand in reconstructie 48 dB 68 dB 48 dB 68 dB 

nieuw bestaand 48 dB 63 dB 48 dB 53 dB 

 

Tabel 2.2: Situaties en grenswaarden, zoals beschreven in de Wet geluidhinder 

 

 

De voorkeursgrenswaarde voor nieuw te realiseren woningen is 48 dB met een maxima-

le binnenstedelijke ontheffingswaarde van 63 dB. In voorliggend onderzoek is uitgegaan 

van een ligging van het plangebied binnen de bebouwde kom. 
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2.2.12.2.12.2.12.2.1 Geluidsbeperkende maatregelen en hogere grenswaaGeluidsbeperkende maatregelen en hogere grenswaaGeluidsbeperkende maatregelen en hogere grenswaaGeluidsbeperkende maatregelen en hogere grenswaarrrrdendendenden    

Wanneer uit onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden,  

moet eerst onderzoek worden verricht naar maatregelen om de geluidsbelasting te redu-

ceren. Hierbij geldt de volgende prioriteitsvolgorde:  

■ bronmaatregelen, zoals verkeersmaatregelen en wegdekmaatregelen; 

■ overdrachtsmaatregelen, zoals afstand, schermen en wallen; 

■ ontvangermaatregelen, zoals het toepassen van ‘dove gevels’. 

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat maatregelen niet reëel inpasbaar zijn kan overge-

gaan worden tot het aanvragen van hogere grenswaarden.  

 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Geluid binnen de bGeluid binnen de bGeluid binnen de bGeluid binnen de beeeestemmingstemmingstemmingstemming    

In alle gevallen geldt, dat de geluidsbelasting binnen de woning bij gesloten ramen dient 

te worden gereduceerd tot een bepaalde binnenwaarde. In het Bouwbesluit zijn eisen 

gesteld ten aanzien van de maximaal toegestane geluidsniveaus binnen woningen. De 

(geluidsbelaste) gevels van woningen moeten voldoende geluidsisolerend werken om 

hieraan te kunnen voldoen. In het Bouwbesluit is gesteld dat de karakteristieke gevelwe-

ring van nieuwe woningen minimaal 20 dB moet bedragen. Als maximale binnenwaarde 

voor verblijfsgebieden in woningen geldt 33 dB. De gevelbelasting (geluidsbelasting 

buiten op de gevel) en de karakteristieke gevelwering (geluidsisolatie van de gevel) 

bepalen samen de binnenwaarde. Voor de bepaling van de binnenwaarde moet de ge-

velbelasting dus altijd bekend zijn. Bij wegverkeerslawaai dient daarbij te worden uitge-

gaan van de gecumuleerde geluidsbelasting (de belasting ten gevolge van alle aanwezi-

ge wegen samen), zonder toepassing van de correctie volgens artikel 110g van de Wet 

geluidhinder en artikel 3.6 RMG2012.  
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3.13.13.13.1 RekenmRekenmRekenmRekenmeeeethodiekthodiekthodiekthodiek    

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II uit het  

Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). Gerekend is met het programma 

GeoMilieu, V2.12. Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het 

RMG2012 is op de geluidsbelasting een correctie toegepast van -5 dB voor de wegdelen 

representatieve snelheid van minder dan 70 km/h. Dit geldt voor alle wegen binnen het 

onderzoek.  

In artikel 3.5 van het RMG2012 is een regeling opgenomen, de zogenaamde stille banden 

aftrek. Deze is alleen van toepassing op wegen met een representatieve snelheid van 70 

km/u of meer. In voorliggend onderzoek is rekening gehouden met deze correctie. 

 

 

3.23.23.23.2 VeVeVeVerrrrkeersgegevenskeersgegevenskeersgegevenskeersgegevens    

De verkeersgegevens zijn ontleend aan het onlangs uitgevoerde akoestisch onderzoek 

voor de Provincie Noord-Holland. Dit onderzoek is beschreven in de rapportage ‘N235 

watergang het Schouw’ met het kenmerk  NH1004/Bkd/0132 d.d. 16 november 2012. De 

verkeersgegevens van de N235 zijn daarbij aangeleverd door de provincie Noord-Holland. 

De gepresenteerde verkeersgegevens worden representatief geacht voor het toekomst-

jaar 2023. 

 

In tabel 3.1 zijn de gehanteerde verkeersintensiteiten opgenomen. Het betreft de intensi-

teiten die representatief zijn voor een gemiddelde weekdag1. 

 

N235N235N235N235    plansplansplansplansiiiituatie (2023tuatie (2023tuatie (2023tuatie (2023))))    

etmaalintensiteit (gemiddelde weekdag) 22.000 mvt/etm 

 

Tabel 3.1: Overzicht verkeersintensiteiten N235 (gemiddelde weekdag) 

                                                           
1  Bij het uitvoeren van geluidsberekeningen dient volgens het Reken- en Meetvoorschrift  

Geluidhinder uit te worden gegaan van de gemiddelde weekdagintensiteit. Dit is de gemiddel-
de intensiteit over alle dagen van de week, dus inclusief het weekend. Weekdagintensiteiten 
liggen over het algemeen (circa 10%) lager dan werkdagintensiteiten. 

3333 
    
UitgangspuntenUitgangspuntenUitgangspuntenUitgangspunten    
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Bij de uitvoering van geluidsberekeningen wordt de verdeling van het verkeer over het 

etmaal en over de voertuigcategorieën meegenomen. Deze verkeersverdeling op de 

N235 is ontleend aan de gegevens uit de EU-geluidskaart van 2011. In tabel 3.2 is een 

overzicht gegeven van de gehanteerde verkeersverdelingen. 

 

N235N235N235N235    aaaaandeel andeel andeel andeel     

verkeer dagperiode (07.00-19.00 uur) 71,5% 

verkeer avondperiode (19.00-23.00 uur) 14,4% 

verkeer nachtperiode (23.00-07.00 uur) 14,1% 

personenauto’s dagperiode 90,4% 

middelzwaar verkeer dagperiode* 4,7% 

zwaar verkeer dagperiode 4,9% 

personenauto’s avondperiode 90,1% 

middelzwaar verkeer avondperiode* 2,7% 

zwaar verkeer avondperiode 5,2% 

personenauto’s nachtperiode 90,6% 

middelzwaar verkeer nachtperiode* 5,1% 

zwaar verkeer nachtperiode 4,3% 

* Inclusief het busverkeer 

Tabel 3.2: Overzicht verkeersverdelingen N235 

 

 

Busbaan 

Ter hoogte van het plangebied start ook de busbaan aan de westzijde van de N235. Het 

busverkeer op de route van de N235, in de richting van Amsterdam, maakt  

’s ochtends gebruik van de aanwezige vrijliggende busbaan. ’s Avonds wordt de busbaan 

gebruikt door het busverkeer in de richting van Purmerend.  

Het busverkeer dat gebruik maakt van de busbaan is in het geluidsmodel apart (met een 

eigen rijlijn) gemodelleerd. Per etmaal is uitgegaan van in totaal 1.100 bussen. Conform 

het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder zijn deze bussen aangemerkt als middel-

zwaar vrachtverkeer. 

 

Maximum snelheid 

Voor de nieuwe woningen is uitgegaan van een maximum snelheid van 50 km/u op de 

N235 ter hoogte van het plangebied. 

 

 

3.33.33.33.3 OmgevingskeOmgevingskeOmgevingskeOmgevingskennnnmerkenmerkenmerkenmerken    

Wegdekverharding 

Bij het akoestisch onderzoek is voor het gehele beschouwde tracé van de N235, in begin-

sel uitgegaan van de aanwezigheid van een normale asfaltverharding. In 2013 zal groot 

onderhoud worden gepleegd aan de N235 waarbij onder andere het wegdeel ten noor-

den van het kruispunt met de Dollard wordt voorzien van geluidsreducerend asfalt van 

het type Dunne Deklagen A. In het akoestisch onderzoek is hier rekening mee gehouden. 
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Hoogteligging 

Voor de N235 is ter hoogte van het plangebied uitgegaan van een beperkte hogere lig-

ging ten opzichte van het omliggende maaiveld. Op basis van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland is de ligging van de onderzochte weg bepaald op een gemiddelde hoogte van 

1 meter boven maaiveldniveau.  

 

Bebouwing en geluidsgevoeligheid 

De bestaande bebouwing in het geluidsmodel is gebaseerd op het BAG-bestand van de 

gemeente Waterland.  

 

Waarneempunten en -hoogtes 

Op de bouwvlakken zijn waarneempunten geselecteerd. De geluidsbelastingen zijn daar-

bij berekend voor de waarneemhoogtes van 1,5; 4,5; 7,5 en 10,5 meter, Deze waarneem-

hoogtes zijn representatief voor respectievelijk de begane grond, de eerste verdieping, 

de tweede verdieping en de derde verdieping. Een overzicht van de waarneempunten is 

weergegeven in figuur 3.1. Een grotere versie van de afbeelding is weergegeven in bijla-

ge 1. 
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Figuur 3.1: Overzicht van de waarneempunten 

 

 

De nieuwe eerstelijns bebouwing heeft mogelijk een afschermende werking voor de 

nieuwe bebouwing in de tweede en derde lijn. Op dit moment is de exacte omvang van 

de bebouwing nog bekend. Daarom is voor de nieuwe woningen gerekend met een vrije 

veld situatie. In de praktijk kan het zijn dat de woningen een lagere geluidsbelasting 

ondervinden door de afscherming maar veiligheidshalve is hier in beginsel niet vanuit 

gegaan. 

Wel is de bestaande bebouwing (die niet geamoveerd wordt) beschouwd bij de afscher-

ming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.goudappel.nl Akoestisch onderzoek woningbouwontwikkeling 't Schouw te Watergang 10

 

 

 

De berekende geluidsbelastingen ten gevolge van de N235 zijn weergegeven in tabel 

B2.1. van bijlage 2. Een overzicht van de maatgevende geluidsbelasting per bouwvlak is 

weergegeven in figuur 4.1. Een grotere versie van de afbeelding is opgenomen in bijlage 

3. Deze maatgevende geluidsbelasting is berekend voor een waarneemhoogte van 10,5 

meter. In de praktijk worden de woningen waarschijnlijk minder hoog waardoor de ge-

luidbelasting lager uitvalt. De berekeningen zijn echter uitgevoerd voor de maximale 

bouwhoogtes die in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1: Overzicht van de maatgevende geluidsbelasting per bouwvlak 

 

 

Voor alle bouwvlakken wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De 

maximaal berekende geluidsbelasting bedraagt 63 dB. Deze geluidsbelasting is berekend 

op de locatie die om meest korte afstand van de N235 ligt. De voorkeursgrenswaarde 

4444 
    
ResultatenResultatenResultatenResultaten    
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wordt daarmee met maximaal 15 dB overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 

63 dB wordt echter niet overschreden. 

 

Omdat er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, is onderzoek 

naar mogelijke geluidsbeperkende maatregelen noodzakelijk. In hoofdstuk 5 is hier nader 

op ingegaan. 
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Zoals in hoofdstuk 4 reeds is aangegeven, wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden 

met maximaal 14 dB. Onderzoek naar mogelijke maatregelen is derhalve noodzakelijk. 

Bij de het onderzoek naar maatregelen is de volgende prioriteitsvolgorde van maatrege-

len aangehouden: 

■ bronmaatregelen, zoals geluidsreducerende wegdekverharding; 

■ overdrachtsmaatregelen, zoals geluidsschermen of geluidswallen; 

■ ontvangermaatregelen, zoals toepassing van ‘Dove gevels’. 

 

Wanneer blijkt dat maatregelen niet mogelijk of onvoldoende doelmatig blijken kan 

onder bepaalde voorwaarden een hogere grenswaarde worden aangevraagd. Wel is het 

van belang dat wordt voldaan aan de maximale binnenwaarde conform het bouwbesluit. 

 

 

5.15.15.15.1 BronmaaBronmaaBronmaaBronmaattttregelenregelenregelenregelen    

Afhankelijk van het type asfalt kan de geluidsbelasting met circa 3-4 dB worden geredu-

ceerd ten opzichte van de situatie waarbij uitgegaan is van conventionele asfaltverhar-

ding. Ter hoogte van het plangebied is ook een kruispunt aanwezig en de aansluiting 

met de busbaan. Op kruispunten is het toepassen van geluidsreducerend asfalt niet reëel 

te achten omdat de asfaltverharding onvoldoende slijtvast is. De provincie Noord-Holland 

is voornemens om bij het grootschalig onderhoud (dat gepland is in 2013) geluidsreduce-

rend asfalt toe te passen van het type Dunne Deklagen A. Hier is in voorliggend akoes-

tisch onderzoek reeds rekening mee gehouden. 

Verdere toepassing van geluidsreducerend asfalt is in voorliggende situatie dus geen 

reële optie. Enerzijds omdat het onvoldoende slijtvast is ter hoogte van het kruispunt en 

anderzijds omdat het al zal worden toegepast op het wegdeel ten noorden van het 

kruispunt. 

 

 

5555 
    
MaatregelenMaatregelenMaatregelenMaatregelen    
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5.25.25.25.2 OverdrachtsmaatregOverdrachtsmaatregOverdrachtsmaatregOverdrachtsmaatregeeeelenlenlenlen    

Een andere mogelijkheid om de geluidsbelasting te reduceren is het toepassen van over-

drachtsmaatregelen in de vorm van geluidsschermen of geluidswallen. In verband met 

de beperkte ruimte wordt in voorliggend onderzoek alleen ingegaan op de afscherming 

doormiddel van geluidsschermen. 

Geluidsschermen zijn het meest effectief of korte afstand van de weg. Hoer verder de 

schermen van de weg af komen te staan des te hoger de schermen dienen te zijn om 

het zelfde effect te hebben. 

 

Geluidsscherm tussen de N235 en de parallelweg 

Onderzocht is wat het effect is van een geluidsscherm tussen de N235 en de parallelweg. 

Het scherm kan echter niet langs het gehele plangebied worden doorgetrokken omdat er 

een kruispunt aanwezig is. Op deze locaties is op korte afstand van de weg geen scherm 

mogelijk. Er zijn berekeningen uitgevoerd met een scherm met een hoogte van 4,0 me-

ter ten opzichte van de rijbaan van de N235. Een impressie van het doorgerekende ge-

luidsscherm is weergegeven in figuur 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1: Impressie van het beschouwde geluidscherm  

 

 

Met name voor de lager gelegen verdiepingen (voor de locaties die gelegen zijn vlak 

achter het geluidsscherm) is een geluidsscherm redelijk effectief. Zo kan met een derge-

lijk scherm op de begane grond worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor een 

aantal woningen. De geluidsbelasting kan met een dergelijk scherm voor de hoger gele-

gen verdiepingen echter niet worden teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde. Daar-

voor dient een erg omvangrijk scherm te worden toegepast (>7 meter) en dit scherm 



 

 

Akoestisch onderzoek woningbouwontwikkeling 't Schouw te Watergang 14

 

 

doorgetrokken te worden over het kruispunt waardoor de aansluiting technisch niet meer 

mogelijk is.  

 

Geluidsscherm langs de rand van het plangebied 

Een andere optie is om een scherm ter hoogte van de grens van het plangebied te plaat-

sen. Ook in dat geval is een erg omvangrijk geluidsscherm noodzakelijk. 

Om op de eerste verdieping te kunnen voldoen is een scherm nodig met een hoogte van 

circa 7,0 meter. Om voor de hogere gelegen verdiepingen ook te voldoen aan de voor-

keursgrenswaarde zijn nog omvangrijkere maatregelen noodzakelijk. 

 

Geluidsschermen met een dergelijke omvang zijn niet reëel te achten in een dergelijke 

woonomgeving. Daarnaast dient bij de toepassing van de schermen ook rekening ge-

houden te worden met de verkeersveiligheid. Schermen kunnen bij verkeerde plaatsing 

leiden tot onvoldoende uitzicht voor het verkeer. 

 

 

5.35.35.35.3 Afweging van maatrAfweging van maatrAfweging van maatrAfweging van maatreeeegelengelengelengelen    

In de voorgaande paragrafen is ingegaan op de inpasbaarheid van maatregelen. Zowel 

bronmaatregelen als overdrachtsmaatregelen zijn lastig inpasbaar en bieden onvoldoen-

de effect om voor alle woningen te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Het 

is dan ook een reële optie om voor de nieuwe woningen een hogere grenswaarde aan te 

vragen. In tabel 5.1 is een overzicht weergegeven van de maatgevende geluidsbelastin-

gen ten behoeve van de hogere grenswaarden en het aantal wooneenheden per bouw-

blok. 

 

waarneempuntwaarneempuntwaarneempuntwaarneempunt    geluidsbelastinggeluidsbelastinggeluidsbelastinggeluidsbelasting ten gevo ten gevo ten gevo ten gevollllge ge ge ge 

van N235 (dB)van N235 (dB)van N235 (dB)van N235 (dB)    

maximum maximum maximum maximum aantalaantalaantalaantal        

wooneenhwooneenhwooneenhwooneenheeeedendendenden    

001_A 60 9 

002_A 61 2 

003_A 62 3 

004_A 63 4 

005_A 58 3 

006_A 55 2 

007_A 54 2 

008_A 54 2 

009_A 55 1 

010_A 55 1 

011_A 55 1 

012_A 54 1 

013_A 54 1 

014_A 54 1 

015_A 53 1 

016_A 54 1 

017_A 54 1 

018_A 54 4 
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waarneempuntwaarneempuntwaarneempuntwaarneempunt    geluidsbelastinggeluidsbelastinggeluidsbelastinggeluidsbelasting ten gevo ten gevo ten gevo ten gevollllge ge ge ge 

van N235 (dB)van N235 (dB)van N235 (dB)van N235 (dB)    

maximum maximum maximum maximum aantalaantalaantalaantal        

wooneenhwooneenhwooneenhwooneenheeeedendendenden    

019_A 52 2 

020_A 51 1 

021_A 51 2 

022_A 50 2 

023_A 49 1 

024_A 51 2 

025_A 49 2 

 

Tabel 5.1: Overzicht van de benodigde hogere grenswaarde 

 

 

Maximale binnenwaarde conform het Bouwbesluit 

In alle gevallen geldt, dat de geluidsbelasting binnen de woning bij gesloten ramen dient 

te worden gereduceerd tot een bepaalde binnenwaarde. In het Bouwbesluit zijn eisen 

gesteld ten aanzien van de maximaal toegestane geluidsniveaus binnen woningen. De 

(geluidsbelaste) gevels van woningen moeten voldoende geluidsisolerend werken om 

hieraan te kunnen voldoen. 

Voor de bepaling van de binnenwaarde moet de gevelbelasting dus altijd bekend zijn. Bij 

wegverkeerslawaai dient daarbij te worden uitgegaan van de gecumuleerde geluidsbe-

lasting (de belasting ten gevolge van alle aanwezige wegen samen), zonder toepassing 

van de correctie volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder en artikel 3.6 RMG2012. 

Een overzicht van deze geluidsbelasting is weergegeven in tabel B4.1 van bijlage 4. 
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Binnen de gemeente Watergang wordt gewerkt aan het nieuwe woongebied ’t schouw 

langs de N235 te watergang. Het plangebied is gesitueerd langs de provinciale weg N235. 

Voor de Wet geluidhinder ligt het gebied daarmee binnen de wettelijke geluidszone van 

deze weg. De geplande nieuwbouw omvat geluidgevoelige bestemmingen (woningen) 

en de te verwachten geluidsbelastingen op de gevels van deze bestemmingen dienen te 

worden onderzocht en getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder. De gemeente 

Waterland heeft Goudappel Coffeng opdracht gegeven om dit akoestisch onderzoek uit te 

voeren. 

 

Voor de nieuwe woningen is een maximale geluidsbelasting berekend van 63 dB. De 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee met 15 dB overschreden. De maximale 

ontheffingswaarde van 63 dB wordt echter niet overschreden. 

 

Zowel bronmaatregelen als overdrachtsmaatregelen zijn lastig inpasbaar en bieden on-

voldoende effect om voor alle woningen te kunnen voldoen aan de voorkeursgrens-

waarde. Het is dan ook een reële optie om voor de nieuwe woningen een hogere grens-

waarde aan te vragen. Wel is het daarbij van belang om voor de nieuwe woningen te 

voldoen aan de maximale binnenwaarde conform het Bouwbesluit.  

 

 

 

 

 

 

6666    
    
ConcConcConcConclusieslusieslusieslusies    
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Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 1Bijlage 1 
    
WaarneempuntenWaarneempuntenWaarneempuntenWaarneempunten    





 

www.goudappel.nl Akoestisch onderzoek woningbouwontwikkeling 't Schouw te Watergang 1

 

waarneempuntwaarneempuntwaarneempuntwaarneempunt    waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)    geluidsbelasting (dB)geluidsbelasting (dB)geluidsbelasting (dB)geluidsbelasting (dB)    

001_A 1,5 59 

001_B 4,5 60 

001_C 7,5 61 

001_D 10,5 60 

002_A 1,5 59 

002_B 4,5 60 

002_C 7,5 61 

002_D 10,5 61 

003_A 1,5 61 

003_B 4,5 62 

003_C 7,5 62 

003_D 10,5 62 

004_A 1,5 62 

004_B 4,5 63 

004_C 7,5 63 

004_D 10,5 63 

005_A 1,5 55 

005_B 4,5 56 

005_C 7,5 57 

005_D 10,5 58 

006_A 1,5 52 

006_B 4,5 54 

006_C 7,5 55 

006_D 10,5 55 

007_A 1,5 50 

007_B 4,5 52 

007_C 7,5 53 

007_D 10,5 54 

008_A 1,5 50 

008_B 4,5 51 

008_C 7,5 53 

Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2 
    
GelGelGelGeluidseblastingen  uidseblastingen  uidseblastingen  uidseblastingen  
ten gevolge van ten gevolge van ten gevolge van ten gevolge van 
N235N235N235N235    
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waarneempuntwaarneempuntwaarneempuntwaarneempunt    waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)    geluidsbelasting (dB)geluidsbelasting (dB)geluidsbelasting (dB)geluidsbelasting (dB)    

008_D 10,5 54 

009_A 1,5 50 

009_B 4,5 52 

009_C 7,5 53 

009_D 10,5 55 

010_A 1,5 51 

010_B 4,5 53 

010_C 7,5 54 

010_D 10,5 55 

011_A 1,5 51 

011_B 4,5 53 

011_C 7,5 54 

011_D 10,5 55 

012_A 1,5 51 

012_B 4,5 53 

012_C 7,5 54 

012_D 10,5 54 

013_A 1,5 50 

013_B 4,5 52 

013_C 7,5 53 

013_D 10,5 54 

014_A 1,5 49 

014_B 4,5 51 

014_C 7,5 53 

014_D 10,5 54 

015_A 1,5 48 

015_B 4,5 51 

015_C 7,5 52 

015_D 10,5 53 

016_A 1,5 49 

016_B 4,5 51 

016_C 7,5 52 

016_D 10,5 54 

017_A 1,5 50 

017_B 4,5 52 

017_C 7,5 53 

017_D 10,5 54 

018_A 1,5 51 

018_B 4,5 53 

018_C 7,5 53 

018_D 10,5 54 

019_A 1,5 48 

019_B 4,5 50 

019_C 7,5 51 

019_D 10,5 52 



 

 

Akoestisch onderzoek woningbouwontwikkeling 't Schouw te Watergang 3

 

 

waarneempuntwaarneempuntwaarneempuntwaarneempunt    waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)    geluidsbelasting (dB)geluidsbelasting (dB)geluidsbelasting (dB)geluidsbelasting (dB)    

020_A 1,5 48 

020_B 4,5 50 

020_C 7,5 51 

020_D 10,5 51 

021_A 1,5 48 

021_B 4,5 49 

021_C 7,5 50 

021_D 10,5 51 

022_A 1,5 47 

022_B 4,5 49 

022_C 7,5 49 

022_D 10,5 50 

023_A 1,5 46 

023_B 4,5 48 

023_C 7,5 48 

023_D 10,5 49 

024_A 1,5 48 

024_B 4,5 49 

024_C 7,5 50 

024_D 10,5 51 

025_A 1,5 47 

025_B 4,5 48 

025_C 7,5 48 

025_D 10,5 49 

 

Tabel B2.1: Overzicht van de geluidsbelasting ten gevolge van de N235, inclusief correctie 

conform artikel 110g Wgh 
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Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3 
    
Maatgevende Maatgevende Maatgevende Maatgevende     
gelgelgelgeluuuuidsbelastingidsbelastingidsbelastingidsbelasting    
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waarneempuntwaarneempuntwaarneempuntwaarneempunt    waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)    gecumuleerde gecumuleerde gecumuleerde gecumuleerde     

geluidsbelageluidsbelageluidsbelageluidsbelassssting (dB)ting (dB)ting (dB)ting (dB)    

001_A 1,5 64 

001_B 4,5 65 

001_C 7,5 65 

001_D 10,5 65 

002_A 1,5 64 

002_B 4,5 65 

002_C 7,5 66 

002_D 10,5 65 

003_A 1,5 66 

003_B 4,5 67 

003_C 7,5 67 

003_D 10,5 67 

004_A 1,5 67 

004_B 4,5 68 

004_C 7,5 68 

004_D 10,5 68 

005_A 1,5 60 

005_B 4,5 61 

005_C 7,5 62 

005_D 10,5 62 

006_A 1,5 57 

006_B 4,5 59 

006_C 7,5 60 

006_D 10,5 60 

007_A 1,5 55 

007_B 4,5 57 

007_C 7,5 58 

007_D 10,5 59 

008_A 1,5 55 

Bijlage 4Bijlage 4Bijlage 4Bijlage 4 
    
Gecumuleerde Gecumuleerde Gecumuleerde Gecumuleerde     
gelgelgelgeluuuuidsebalstingidsebalstingidsebalstingidsebalsting    



 

 

Akoestisch onderzoek woningbouwontwikkeling 't Schouw te Watergang 2

 

 

waarneempuntwaarneempuntwaarneempuntwaarneempunt    waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)    gecumuleerde gecumuleerde gecumuleerde gecumuleerde     

geluidsbelageluidsbelageluidsbelageluidsbelassssting (dB)ting (dB)ting (dB)ting (dB)    

008_B 4,5 56 

008_C 7,5 57 

008_D 10,5 59 

009_A 1,5 55 

009_B 4,5 57 

009_C 7,5 58 

009_D 10,5 59 

010_A 1,5 56 

010_B 4,5 58 

010_C 7,5 59 

010_D 10,5 59 

011_A 1,5 56 

011_B 4,5 58 

011_C 7,5 59 

011_D 10,5 59 

012_A 1,5 56 

012_B 4,5 57 

012_C 7,5 58 

012_D 10,5 59 

013_A 1,5 55 

013_B 4,5 56 

013_C 7,5 58 

013_D 10,5 58 

014_A 1,5 53 

014_B 4,5 56 

014_C 7,5 57 

014_D 10,5 58 

015_A 1,5 52 

015_B 4,5 55 

015_C 7,5 56 

015_D 10,5 57 

016_A 1,5 53 

016_B 4,5 55 

016_C 7,5 56 

016_D 10,5 57 

017_A 1,5 53 

017_B 4,5 55 

017_C 7,5 56 

017_D 10,5 58 

018_A 1,5 54 

018_B 4,5 56 

018_C 7,5 57 

018_D 10,5 58 

019_A 1,5 53 
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waarneempuntwaarneempuntwaarneempuntwaarneempunt    waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)waarneemhoogte (m)    gecumuleerde gecumuleerde gecumuleerde gecumuleerde     

geluidsbelageluidsbelageluidsbelageluidsbelassssting (dB)ting (dB)ting (dB)ting (dB)    

019_B 4,5 55 

019_C 7,5 55 

019_D 10,5 56 

020_A 1,5 53 

020_B 4,5 55 

020_C 7,5 55 

020_D 10,5 56 

021_A 1,5 52 

021_B 4,5 54 

021_C 7,5 55 

021_D 10,5 55 

022_A 1,5 52 

022_B 4,5 53 

022_C 7,5 54 

022_D 10,5 55 

023_A 1,5 51 

023_B 4,5 53 

023_C 7,5 53 

023_D 10,5 54 

024_A 1,5 53 

024_B 4,5 54 

024_C 7,5 55 

024_D 10,5 56 

025_A 1,5 52 

025_B 4,5 53 

025_C 7,5 53 

025_D 10,5 54 

 

Tabel B4.1: Gecumuleerde geluidsbelasting zonderzonderzonderzonder correctie conform artikel 110g Wgh 
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