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 SAMENVATTING 

Voor u ligt het actieplan omgevingslawaai voor de periode 2013 tot 2018. Met dit plan worden stappen 
gezet om de geluidsbelasting in de gemeente te reduceren  
Met dit actieplan geven we invulling aan de Europese Richtlijn Omgevingslawaai die zicht richt op de 
evaluatie en beheersing van de geluidsbelasting waaraan woningen, en dus mensen, worden blootgesteld. 
Om uitvoering te geven aan deze Richtlijn zijn in Nederland agglomeraties aangewezen. Enschede is  met  
de gemeenten Almelo en Hengelo aangewezen. De drie gemeenten ontwikkelen een vergelijkbaar 
actieplan. 
 
In juni 2012 hebben we in dit kader de geluidsbelastingkaart van de gemeente Enschede vastgesteld. Op 
deze kaart is de actuele situatie (peiljaar 2011) te zien van de geluidshinder als gevolg van wegverkeer, 
railverkeer en industrie. 
 
Plandrempel 
In dit actieplan wordt, volgens de methodiek van de Handreiking Omgevingslawaai, gewerkt met 
plandrempels. De plandrempel is een ambitieniveau dat het maximaal acceptabele geluidsniveau 
weergeeft. De gemeente mag de hoogte van de plandrempel zelf vaststellen en mag daarbij afwijken  van 
de normen die in de Wet geluidshinder zijn opgenomen. In situaties waar de geluidsbelasting hoger is dan 
de plandrempel wordt bekeken of maatregelen mogelijk zijn om deze overschrijding terug te dringen.  
 
De gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo hebben besloten om een zelfde plandrempel1 te bepalen.  
In een bestuurlijk overleg zijn verschillende plandrempelscenario’s beschouwd en is een afgewogen keuze 
voor een plandrempel gemaakt. 
 
Tijdens het opstellen van het actieplan geluid is de GGD Twente en IJsselland (GGD) bij het proces 
betrokken. De GGD heeft de gemeenten geïnformeerd over de relatie tussen geluid en gezondheid en hen 
gewezen op de mogelijkheden die de GGD heeft om te kwantificeren hoe groot het gezondheidsverlies is 
ten gevolge van de blootstelling aan het geluid van weg- en railverkeer en bedrijven. 
 
De drie gemeenten hebben een plandrempel van 63 dB als uitgangspunt genomen. Deze plandrempel 
sluit aan bij de saneringsregeling van de Wet Geluidshinder. Deze regeling kent een maximale 
grenswaarde voor het geluidsniveau binnen woningen van 43 dB. De gekozen plandrempel geldt voor  de 
lange termijn en overstijgt de planperiode tot 2018. 
 
Hotspots 
Als volgende stap zijn hotspots gekozen. Onder “hotspots” wordt verstaan: een cluster van locaties waar 
de plandrempel wordt overschreden en die in het actieplan nader zijn bekeken. Door in te zoomen op deze 
hotspots ontstaat een helder beeld van de situaties waar de hoogste geluidsbelastingen optreden. Er  zijn 
in Enschede tien hotspots aangewezen. 
 
Mogelijkheden geluidsreductie 
In Enschede is de toepassing van stille wegdekken een veelbelovende maatregel om de geluidsbelasting 
te reduceren. Met begeleiding van Van Keulen advies, is de beleidsnotitie ‘Toepassing geluidreducrende 
wegdekken in de gemeente Enschede’ (bijlage 7) opgesteld die ingaat op de toepassing van 
geluidsreducerende wegdekken op het binnenstedelijke wegennet. Met de notitie als leidraad kan bij 

                                            
1 De plandrempel is het ambitieniveau dat het maximaal acceptabele geluidsniveau weergeeft. 
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onderhoudswerkzaamheden een afweging worden gemaakt of het mogelijk is een geluidsreducerend 
wegdek toe te passen en hoe dat kan gebeuren. 
 
Het stimuleren van openbaar vervoer en het bevorderen van fietsverkeer zijn een onderdeel van het 
bestaande beleid in Enschede. Beiden hebben een positief effect op de verlaging van de geluidsbelasting. 
 
Kosten-batenanalyse 
De focus bij de kosten-batenanalyse ligt op het aanbrengen van stille wegdekken. Maatregelen aan de 
bron (weg) zijn uit doelmatigheidsoverwegingen, kosten en (aantal woningen met) geluidsreductie, te 
verkiezen boven maatregelen bij de ontvanger (woning). De toepassing van stil asfalt in plaats van het 
reguliere asfalt leidt tot hogere investeringskosten en onderhoudskosten. De afweging om stil asfalt toe te 
passen zal alleen plaatsvinden indien groot onderhoud nodig is en de meerkosten voor het toepassen van 
stil asfalt beperkt zijn (‘werk met werk’). 
 
In de periode tot 2018 is er op één hotspot onderhoud gepland. Op die plek zal een afweging over stil 
wegdek worden gemaakt.  
De reconstructie van de overige hotspots zal in de volgende planperiode of die erna plaatsvinden.  
De toename van de onderhoudskosten voor de verschillende hotspots lopen uiteen. De kosten zijn  
afhankelijk van de lengte van het toe te passen (stille) asfalt. In het wegenbeheerplan zullen die extra 
kosten nader berekend en verwerkt worden. 
In de meerjarenplanning van het eindproduct “Beheer Wegen” zal de afweging voor stil asfalt verder 
uitgewerkt worden. 
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1 ACHTERGROND ACTIEPLAN 

1.1  Geluid in de woonomgeving 

Enschede is de grootste stad in Twente. De stad levert een belangrijke bijdrage aan de economische 
ontwikkeling van de Regio. In Enschede willen we zorgen voor een balans tussen economische 
ontwikkeling en een goed woon en werkklimaat. We zijn daar de afgelopen jaren al druk mee bezig.  
 
Enschede is een stedelijk gebied met een grote diversiteit aan activiteiten. In deze stedelijke omgeving is 
wegverkeer erg belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad. Een van de gevolgen van het wegverkeer 
is het optreden van verkeerslawaai. We zijn de afgelopen jaren al druk bezig met het verbeteren van de 
geluidssituatie in Enschede. Toch zijn er plekken waar overmatig geluid heerst. Overmatig geluid in de 
woonomgeving leidt tot ongewenste effecten. Mensen die langdurig aan te veel geluid in de buurt van hun 
woning worden blootgesteld, raken op den duur gestrest, slapen slechter en kunnen zich minder goed 
concentreren. Verder treedt een verhoogd risico op op het krijgen van hoge bloeddruk en mogelijk een 
verhoogd risico op een hartinfarct of stofwisselingsproblemen.  
 
Als er teveel geluid in de woonomgeving is, heeft dat ook gevolgen voor de beleving van de leefkwaliteit. 
Mensen ervaren zo’n woonomgeving als minder waardevol. Toch hoeft het niet overal stil te zijn. Bij een 
woonomgeving horen geluiden en sommige straten zijn levendiger dan andere. In het onderliggende 
actieplan omgevingslawaai wordt de huidige geluidssituatie inzichtelijk gemaakt en bekijken we welke 
mogelijkheden we hebben om de geluidssituatie in Enschede te verbeteren.  

 

1.2  Wettelijk kader 

De Wet geluidshinder geldt sinds 1979, deze wet is een belangrijk instrument om teveel geluid te 
voorkomen en te beperken. In Nederland is de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (2002/49/EC) in 2004 
van kracht geworden. Die richtlijn heeft vooral de bedoeling om op lokaal niveau in kaart te brengen hoe 
het er met omgevingslawaai voor staat en wat de gemeentelijke overheid daar in samenspraak met zijn 
burgers aan wil doen. 
 
Om uitvoering te geven aan deze Richtlijn zijn in Nederland voor dit specifieke doel agglomeraties 
aangewezen. Gemeente Enschede is samen met Almelo en Hengelo aangewezen als de agglomeratie 
Enschede.  
 
In 2012 hebben wij daarom, een geluidsbelastingkaart vastgesteld. De geluidsbelastingkaart is 
gepubliceerd op het internet en kan via de site van de gemeente Enschede worden ingezien 
(https://dloket.enschede.nl/loketburgers/pdc/9797). 
 
Vervolgens zijn wij verplicht om een actieplan vast te stellen voor de gemeentelijke wegen. Gedeputeerde 
Staten stelt een actieplan voor provinciale wegen vast. De actieplannen voor rijkswegen, 
hoofdspoorwegen en grote luchthavens worden vastgesteld door de Minister van I en M .  
 
Het actieplan dat op grond van deze verplichting is opgesteld ligt voor u. Een uitgebreide toelichting op het 
wettelijke kader is in bijlage 2 opgenomen. 
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1.3  Van geluidsbelastingkaart naar actieplan 

De geluidssituatie in de Gemeente Enschede is beschreven in de geluidsbelastingkaart. Deze 
geluidsbelastingkaart beschrijft de situatie in 2011. Om van de geluidsbelastingkaart tot een actieplan te 
komen, is een aantal stappen nodig. Deze stappen zijn beschreven in de Handreiking Omgevingslawaai 
van het Ministerie van I en M. Het stappenplan wordt hieronder weergegeven2. De afzonderlijke stappen 
worden kort toegelicht.  
 

Vaststellen plandrempel 
Volgens de EU-richtlijn moet het actieplan gaan over ‘prioritaire 
problemen’. Van een prioritair probleem is sprake als een 
‘relevante grenswaarde’ wordt overschreden. Bij implementatie 
in de Nederlandse wetgeving is het begrip ‘relevante 
grenswaarde’ vertaald in ‘plandrempel’. Een eerste stap in het 
maken van een actieplan is het vaststellen van een of meer 
plandrempels. Op basis van de plandrempels zal beleid worden 
geformuleerd. In situaties waar de geluidsbelasting hoger is dan 
de plandrempel worden maatregelen (“acties”) overwogen om 
deze overschrijding terug te dringen. 
 
Inventarisatie van maatregelen 
Er zijn verschillende soorten maatregelen denkbaar, waarmee 
geluid in de omgeving kan worden verminderd. In deze tweede 
stap worden die maatregelen op een rij gezet en tegen elkaar 
afgewogen. Dan gaat het om vragen als: welke effecten kunnen 
met die maatregel worden bereikt, welke kosten zijn ermee 
gemoeid en welke andere effecten zijn ermee te bereiken, 
bijvoorbeeld voor de luchtkwaliteit. Het geluid in de 
woonomgeving kan afkomstig zijn van bronnen, waarop de 
gemeente geen directe invloed kan uitoefenen, zoals rijks- en 
provinciale wegen. De beheerders van deze bronnen i.c. 
Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel moeten zelf ook 
actieplannen maken. 
 
Kosten-batenanalyse 
In de volgende stap worden de kosten en de baten van de 
maatregelen tegen elkaar afgewogen. De kosten van de 
maatregelen moeten in verhouding zijn met baten die ermee 
bereikt kunnen worden. De kosten en baten hebben dus invloed 
op de keuze van de maatregelen. De kosten van maatregelen 
laten zich doorgaans goed in geld uitdrukken, maar de baten zijn 
meer te verwachten in de richting van volksgezondheid en de 
verkoopwaarde van onroerende goederen. Er is geen vast 
omschreven wijze voor het berekenen van de kosten en baten. 
 
 

 

                                            
2 De eerste stap ‘Opstellen projectplan actieplan geluids’ is hier buiten beschouwing gelaten. 

Figuur 1 De stappen bij het maken 

van het actieplan 
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Opstellen van ontwerp-actieplan geluids 
Nadat bovenstaande stappen zijn doorlopen kunnen Burgemeester en Wethouders een ontwerp-actieplan 
opstellen. In dat ontwerp-actieplan moet de wetgeving beschreven worden alsmede een beschrijving van:   

● het betrokken gebied,  
● de resultaten van de geluidsbelastingkaarten   
● het voorgenomen beleid dat gevolgen kan hebben voor de geluidskwaliteit in de komende 

10 jaar, zoals de uitvoering en invulling van bepaalde bestemmingsplannen of andere 
ruimtelijke ontwikkelingen,. 

●  de voorgenomen maatregelen ter verbetering van de geluidskwaliteit in de komende vijf jaar 
(de planperiode),  

 
Publicatie en inspraak 
Artikel 11.14 van de Wet milieubeheer (Wm) beschrijft de procedure voor de vaststelling van het actieplan. 
De voorbereiding gebeurt volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In tegenstelling tot wat er in die 
Wet in artikel 3:15 beschreven staat, kan iedereen vervolgens zienswijzen naar voren brengen. De termijn 
voor het naar voren brengen van zienswijzen en het uitbrengen van adviezen bedraagt zes weken. Ook de 
raad van de gemeente Enschede wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. 
Daarvoor geldt een periode van vier weken. 
Alle zienswijzen worden door het college dan verwerkt in een reactie op die zienswijzen en eventueel in 
een aanpassing van het actieplan. Er is vervolgens geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep. 
 
Vaststelling actieplan en verzending aan het Ministerie van I en M  
Na verwerking van de zienswijzen stelt het college het definitieve actieplan omgevingslawaai vast. Binnen 
één maand na de vaststelling worden de stukken ter beschikking gesteld aan een ieder en wordt het 
actieplan verstuurd naar de door het ministerie van I en M aangewezen instantie. Het ministerie van I en M 
is ervoor verantwoordelijk dat de gegevens elke vijf jaar worden verzameld, gecategoriseerd en verzonden 
naar aan de Europese Commissie. 
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2 SAMENVATTING GELUIDSBELASTINGKAART  

Bij de vastgestelde geluidsbelastingkaart is een rapportage opgesteld: ‘Geluidsbelastingkaarten EU-
richtlijn Omgevingslawaai’ ESD140/Hcj/1451 van adviesbureau Goudappel Coffeng (versie 21 mei 2012). 
Met behulp van de rekenmodellen voor het weg- en railverkeer is de geluidshinder  
inzichtelijk gemaakt voor de huidige situatie (2011).  
 
Volgens de geluidsbelastingkaart zijn in Enschede 5632 inwoners ernstig gehinderd en 13.440 inwoners 
gehinderd door omgevingslawaai. Daarmee is 3,5% van de bevolking ernstig gehinderd en 8,5% 
gehinderd door omgevingslawaai. De grootste bijdrage tot deze hinder wordt geleverd door wegverkeer.  
In Enschede zijn 1863 inwoners slaapgestoord. Daarmee is 1% van de bevolking slaapgestoord. Ook voor 
de slaapgestoorde mensen is het wegverkeer de voornaamste bron. 
 
In Tabel 1 en Tabel 2 zijn voor wegverkeer, als grootste bron van geluidshinder, het aantal gehinderden en 
ernstig gehinderden in de etmaalperiode en het aantal slaapgestoorden in de nachtperiode weergegeven. 
Deze zijn bepaald aan de hand van dosis-effectrelaties (een toelichting op de Dosis-effectrelatie is te 
vinden in bijlage 3). In bijlage 4 wordt dieper ingegaan op de resultaten uit de geluidsbelastingkaart en zijn 
de tabellen van de overige geluidsbronnen weergegeven. 
 

Tabel 1: Aantal woningen/personen met een geluidsbelasting ≥55 dB Lden ten gevolge van wegverkeer 
(hinder) 

klasse  55-60 60-65 65-70 70-75 > 75 totaal  

woningen 11.246 7.089 2.840 38 0 21.213 

personen 25.900 16.300 6.500 100 0 48.800 

gehinderde personen 5.432 4.891 2.678 47 0 13.049 

ernstig gehinderde personen 2.069 2.120 1.306 26 0 5.521 

andere geluidsgevoelige gebouwen 68 47 20 0 0 135 

woningen voorzien van extra geluidswering 56 348 673 31 0 1.108 

 

Tabel 2: Aantal woningen/personen met een geluidsbelasting ≥50 dB Lnight t.g.v. wegverkeer 
(slaapverstoring) 

klasse  50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 totaal  

woningen 6.865 2.973 55 0 0 9.893 

personen 15.800 6.800 100 0 0 22.700 

slaapgestoorde personen 1.105 684 16 0 0 1.806 

andere geluidsgevoelige gebouwen 45 21 0 0 0 66 

woningen voorzien van extra geluidswering 263 753 37 0 0 1053 
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3 LOKALE BESCHRIJVING 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie van de gemeente Enschede op het gebied van 
geluid. Als eerste volgt een korte beschrijving van de gemeente. In de paragrafen erna volgt een korte 
beschrijving van ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op het actieplan. Ook de gezondheidssituatie 
en de reeds genomen geluidsreducerende maatregelen komen aan de orde. 
 

3.1 Beschrijving geluidsbronnen in de Gemeente Ensc hede 

De gemeente Enschede heeft in het jaar 2012 157.943 inwoners. Het grondgebied beslaat een 
oppervlakte van bijna 143 km2. 
 

 Figuur 2: Enschede 

 
Door het centrum van Enschede lopen enkele doorgaande gemeentelijke wegen met een grote 
verkeersintensiteit. Deze veroorzaken een hoge geluidsbelasting op de gevels van woningen. Daarnaast 
ligt Enschede binnen de geluidscontouren van wegen waarvan de gemeente geen wegbeheerder is. Aan 
de zuidwestelijke rand van de stad Enschede loopt de A35/N35, aan de zuidwestelijke rand loopt de N18; 
Rijkswaterstaat is wegbeheerder van deze wegen. Vanuit het noordoosten loopt de Deurningerstraat N737 
Enschede binnen en vanuit het noordoosten de Lossersestraat N732. De kern Lonneker wordt 
doorsneden door de Oldenzaalsestraat N733. Dit zijn drie provinciale wegen; provincie Overijssel is 
wegbeheerder van deze wegen. Verder loopt door het centrum van Enschede de spoorlijn van het traject 
Enschede – Gronau (grens) en Hengelo - Enschede; ProRail is bronbeheerder van deze spoorlijn. In 
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Enschede liggen vijf gezoneerde industrieterreinen, dit zijn: De Groote Plooy, Marssteden, 
Havengebied/Usselerhalte, Twentekanaal en Euregio. 
  

3.2  Belangrijke infrastructurele werken en/of RO-p lannen 

De kwaliteit van de leefomgeving in Enschede wordt niet alleen beïnvloed door de maatregelen en acties, 
die de gemeente zelf in het kader van dit actieplan wil uitvoeren, maar ook door de verwachte en 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
In Enschede spelen op het moment dat dit actieplan wordt geschreven enkele projecten. Het merendeel 
van deze projecten heeft ruimtelijke gevolgen, bijvoorbeeld omdat er woningen worden gebouwd of omdat 
de wegstructuur verandert. De belangrijkste projecten worden hieronder op een rijtje gezet:  

• Area Development Twente (ADT)-projecten, gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving; 
• NOEK (noordelijke ontsluiting Enschede-Kennispark) is in planning; 
• Vaneker: een bouwplan (dit plan is al meegenomen in verkeerssituatie voor 2011); 
• Usseler Es: ontwikkeling van een bedrijvenpark;. 

   
3.3  Gemeentelijk geluidsbeleid 

Het gemeentebestuur heeft in 2009 de geluidsnota Enschede (2009-2012) vastgesteld. In het document is 
het beleid ten aanzien van geluid in Enschede vastgelegd. Het geluidsbeleid heeft met name betrekking 
op weg-, rail- en industrielawaai, maar ook op geluid ten gevolge van bouwen en slopen. Burenlawaai en 
lawaai van evenementen en horeca zijn niet in het genoemde beleid opgenomen en komen ook niet aan 
bod in dit actieplan geluid. 
In 2010 is het geluidsbeleid tussentijds geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen 
van de geluidsnota in april 20113. 
 

3.4  Overige actieplannen 

Alle beheerders van autosnelwegen, landelijke spoorwegen en van de luchthaven Schiphol moeten 
geluidsbelastingkaarten en actieplannen maken. Rijkswaterstaat heeft geluidsbelastingkaarten gemaakt 
voor het rijkswegennet, maar de aantallen bewoners binnen agglomeraties die hinder ondervinden van 
een autosnelweg worden niet door Rijkswaterstaat maar door de gemeente gerapporteerd4. De gemeente 
kan in haar actieplan geen maatregelen opnemen voor het geluid van de autosnelweg. Die worden in het 
actieplan van ministerie van I en M (Rijkswaterstaat) vermeld.  
Voor spoorwegen binnen de gemeentegrenzen geldt hetzelfde: de aantallen blootgestelde bewoners wordt 
door de gemeente gerapporteerd. Mogelijke maatregelen bij landelijke spoorwegen worden in het 
actieplan van ministerie van I en M (ProRail) vermeld.  
 
Ook de provincie Overijssel stelt als beheerder van de provinciale wegen een actieplan op voor wegen 
waar meer dan 3 miljoen motorvoertuigen per jaar passeren. 
 
Bij het opstellen van het actieplan is besloten om samen met de gemeenten Almelo en Hengelo, die ook 
tot de agglomeratie Enschede behoren, op te trekken. Uitgangspunt hierbij was hierbij om de plandrempel 

                                            
3 Bij besluit van 15 januari 2013 is door Burgemeesters en Wethouders de werkingsduur van de Geluidsnota Enschede 
2009-2012 verlengd totdat een nieuwe geluidsnota is vastgesteld. 
4 Besluit geluid milieubeheer, toelichting bij artikel 10: “De aantallen woningen en andere geluidsgevoelige objecten, 
alsmede de aantallen bewoners, worden alleen aangegeven voor het gebied dat is gelegen buiten de agglomeraties.” 
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van de drie gemeenten op elkaar af te stemmen. Met de gemeenten Almelo en Hengelo is opgetrokken 
om een vergelijkbaar actieplan te ontwikkelen.  

 
3.5  Gezondheid  

Overmatig geluid in de woonomgeving kan tot ongewenste effecten leiden. Lawaai in de woonomgeving 
veroorzaakt vooral hinder en verstoring van slaap. Via lichamelijke stressreacties kan lawaai de kans op 
hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten vergroten en de klachten verergeren van mensen die al lijden aan 
hart- en vaatziekten. Lichamelijke stressreacties treden meestal pas op na jarenlange blootstelling aan 
(zeer) hoge geluidsniveaus in de woon- of werkomgeving. Lawaai kan ook leerprestaties van kinderen 
beïnvloeden.5,6  
 
Tijdens het opstellen van het actieplan geluid is de GGD Twente en IJsselland (GGD) bij het proces 
betrokken. De GGD heeft de gemeente Enschede geïnformeerd over de relatie tussen geluid en 
gezondheid en hen gewezen op de mogelijkheden die de GGD heeft om te kwantificeren hoe groot het 
gezondheidsverlies is ten gevolge van de blootstelling aan het geluid van weg- en railverkeer en bedrijven. 
Vermindering met één DALY levert een gecalculeerde gezondheidswinst op van globaal € 70.000,-.7 Deze 
winst is niet beschikbaar voor de gemeente. 
Naar aanleiding hiervan heeft de GGD opdracht gekregen om de gezondheidseffecten van de in kaart 
gebrachte geluidssituatie in 2011 voor de afzonderlijke gemeenten door te rekenen. Voor de gemeente 
Enschede is ook in beeld gebracht wat de plandrempels van 63, 65 en 67 db(A) betekenen’. 
 
Hieronder is een korte samenvatting weergegeven van het uitgevoerde GGD onderzoek in het kader van 
het opstellen van het actieplan8. Het volledige GGD onderzoek is in bijlage 5 opgenomen. 
 
DALY berekening  
Om inzichtelijk te maken waar de grootste gezondheidswinst te behalen is, hanteert de GGD de DALY-
methodiek. DALY staat voor Disability Adjusted Life Years en wordt ook wel aangeduid als verlies aan 
gezonde levensjaren. Een DALY is opgebouwd uit het aantal verloren jaren door vroegtijdige sterfte en de 
jaren geleefd met ziekte. De DALY-methode is daarmee een geschikte manier om gezondheidsverlies 
kwantitatief te bepalen. 
Het aantal ernstig gehinderden of ernstig slaapverstoorden wordt vermenigvuldigd met een weegfactor en 
een disability duur (de periode waarvoor het verlies aan gezondheid geldt). Vermindering met één DALY 
levert een gecalculeerde gezondheidswinst op van globaal € 70.000,-.9 Deze winst is opgebouwd uit veel 
factoren en deze is daarmee niet beschikbaar voor de gemeente.  
 
In het onderzoek is gekeken naar de winst in DALY’s wanneer de geluidsbelasting ten gevolge van het 
weg en railverkeer in de gemeente wordt teruggebracht naar 63 dB, 65 dB en 67 dB. Deze plandrempels 

                                            
5 Kempen, E. E. M. van & D. J. M. Houthuijs (2008) – Omvang van de effecten op gezondheid en welbevinden in de 

Nederlandse bevolking door geluid van weg- en railverkeer. Rapportnr. 630180001. RIVM, Bilthoven. 
6 http://www.ggdzhz.nl/client/1/?websiteid=1&contentid=859&hoofdid=94&pagetitle=Geluids_en_gezondheid 
7 Gezondheid in maatschappelijke kosten-batenanalyses van omgevingsbeleid, Planbureau voor de Leefomgeving, 

2012. 
8 Bij de berekening van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden wordt met het gebruik van de wettelijk 

voorgeschreven bewonersdichtheid van 2,3 in de geluidsbelastingkaart een overschatting gemaakt. 
9 Gezondheid in maatschappelijke kosten-batenanalyses van omgevingsbeleid, Planbureau voor de Leefomgeving, 

2012. 
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leveren respectievelijk een berekende gezondheidswinst op van respectievelijk 15,2; 5,6 en 1,3 DALY’s. 
Een plandrempel van 67 dB levert een zeer beperkte gezondheidswinst op. Een plandrempel van 63 dB 
levert een grotere gezondheidswinst op, maar die winst is, vanwege de dosis-effectrelatie, nog steeds 
beperkt. Een toelichting op de  dosis-effectrelatie is te vinden in bijlage 3. Een plandrempel van 63 dB 
levert verder een gezondheidswinst op van ongeveer 1 miljoen euro. Zoals eerder vermeld is deze winst 
niet voor de gemeente beschikbaar. 
 
 

3.6  Belevingsonderzoek  

In het EnschedePanel zijn vragen gesteld over bedrijvigheid en veiligheid, bodemverontreiniging en 
geluidsoverlast in de wijk. Enkele belangrijke resultaten op het gebied van geluids, uit het laatste panel in 
2010, worden hier opgesomd. Het volledige onderzoek is terug te vinden op de website van de gemeente 
Enschede.  
 
Panelleden vinden het geluid van brommers, scooters en motoren het meest hinderlijk: 65 %. Daarna volgt 
het geluid van auto’s en vrachtauto’s (39%). Aan het geluid van spelende kinderen/jongeren en van 
treinen stoort men zich het minst vaak (10%).  
Met andere woorden, brommers, scooters en motoren vormen de grootste bron van geluidsoverlast: 33 
procent van de inwoners van Enschede heeft hier dagelijks geluidsoverlast van. Daarnaast ondervindt een 
kleiner percentage (27 procent) dagelijks geluidsoverlast van auto’s en vrachtauto’s. Er is in vergelijk met 
eerdere onderzoeken een geleidelijke toename van de overlast door het gemotoriseerde verkeer waar te 
nemen. Van de geluidsen die door bedrijvigheid worden veroorzaakt hebben de inwoners minder vaak 
geluidsoverlast.  
Ook slaapverstooring treedt voornamelijk op ten gevolge van dezelfde bronnen: circa een kwart van de 
inwoners wordt ten gevolge van brommers, scooters, motoren en auto’s en vrachtauto’s wekelijks in de 
slaap gestoord. Daarnaast wordt 20 procent wekelijks in de slaap gestoord door auto’s en vrachtauto’s. 
 
In het actieplan is de grootste hinderbron (brommers, scooters en motors) niet meegenomen, deze 
hinderbronnen vallen buiten de kaders waarop het actieplan betrekking heeft.  
 

3.7  Saneringsopgave 

In Nederland wordt al langer gewerkt aan het voorkomen of beperken van geluidshinder. De Wet 
geluidshinder en de Wet milieubeheer verplichten bijvoorbeeld tot het uitvoeren van een geluidsonderzoek 
bij nieuwe plannen voor woningbouw of nieuwe wegen en spoorwegen. De wet geeft dan grenswaarden 
aan waaraan in zulke situaties moet worden getoetst. 
Voor bestaande situaties zijn saneringsregelingen van toepassing. Als de zogenaamde 
saneringsgrenswaarde wordt overschreden, stelt de rijksoverheid geld beschikbaar  voor de uitvoering van 
de sanering. De gemeenten hebben dergelijke situaties al lang geleden aangemeld. Deze situaties zijn 
terecht gekomen op een viertal landelijke lijsten: de A-lijst (urgente gevallen) en de B-lijst (minder urgente 
gevallen) voor wegverkeerslawaai en de Raillijst voor railverkeerslawaai.  Daarnaast zijn in 2008 woningen 
aangemeld in het kader van de eindmelding. Dit dit betreft een landelijke inventarisatie van 
geluidsgevoelige gebouwen die ten onrechte niet op de A-, B- of Raillijst zijn vermeld. Deze lijst heeft tot 
doel om op landelijk niveau inzicht te krijgen in de resterende saneringsvooraad. 
De kosten voor uitvoering van de sanering worden betaald uit het Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing (ISV), dit budget loopt nog tot en met 2014. Na 2014 zal het rijk doorgaan met het saneren 
van woningen op de saneringslijst. De precieze invulling is op dit moment echter nog niet bekend. 
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In de kaart in bijlage 9 is te zien welke woningen in Enschede al zijn gesaneerd en welke woningen nog op 
de saneringslijst staan. 
 
In hoofdstuk 4 wordt in de kosten-batenanalyse verder ingegaan op de gesaneerde en nog te saneren 
woningen in Enschede. 
 

3.8  Reeds genomen maatregelen 

De gemeente Enschede heeft al veel gedaan om het geluid bij bestaande woningen te beperken. 
Ongeveer de helft van de woningen die op de A-lijst staan is voorzien van geluidsisolatie. Op de 
Oldenzaalsestraat en de Schouwingstraat is geluidsarm asfalt toegepast.  
 
Begin 2012 is de fietsvisie 2012-2020 ‘Enschede Fietsstad 2020’  vastgesteld, met als doel het stimuleren 
van het fietsgebruik. De komende jaren gaat er ook het een en ander gebeuren op fietsgebied: tot het jaar 
2020 wordt door de hele stad een netwerk van voorkeursfietsroutes aangelegd. Zo is eind 2011 het eerste 
deel (Hengelo-Enschede) van de fietssnelweg F35 in gebruik genomen. Naast het gezonde effect van 
fietsen zorgt het stimuleren van het fietsgebruik ook voor een afname van het geluid binnen de gemeente! 
 
In het kader van de mobiliteitsvisie Enschede zijn verschillende projecten in uitvoering die zijn gericht op 
verschuivingen in het gebruik van vervoerswijzen (de zogenaamde ''modal shift": stimuleren OV- en 
fietsgebruik, thuiswerken (logistiek-ICT), kantoren op strategische plaatsen (stations). Daarnaast zijn in het 
kader van het project HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) op diverse plaatsen in de stad reeds 
busbanen aangelegd. Al deze acties hebben een positief effect op de geluidssituatie. 
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4 HET ACTIEPLAN 

4.1  Ambitie en plandrempel 

Het actieplan hanteert, volgens de Handreiking Omgevingslawaai, een plandrempel. De plandrempel is 
een ambitieniveau dat het maximaal acceptabele geluidsniveau weergeeft. Alvorens een plandrempel te 
bepalen is de toepassing van een plandrempel van 67 dB 65 dB en 63 dB in beeld gebracht. 
 
In Tabel 3 is het aantal woningen boven de verschillende plandrempels weergegeven. 
 

Tabel 3: aantal geluidsgevoelige gebouwen boven een  plandrempel van 63, 65 en 67 dB 

Klasse 
Lden Totaal gebouwen 

< 63 70.745 

> 63 4.957 

> 65 2.387 

> 67 660 

 

De gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo hebben besloten om gezamenlijk op te trekken bij het 

opstellen van het actieplan en, indien mogelijk, een gezamenlijke plandrempel op te stellen. In een 

bestuurlijk overleg zijn de verschillende plandrempelscenario’s beschouwd en daarmee hebben we een 

afgewogen keuze kunnen maken voor een plandrempel.  

 
We hebben de plandrempel op 63 dB vastgesteld. Deze plandrempel is de meest ambitieuze van de drie 
voorgestelde plandrempels. De waarde van deze plandrempel sluit aan bij de saneringsregeling Wet 
geluidshinder. Deze regeling kent een maximale grenswaarde voor het geluidsniveau binnen woningen 
van 43 dB. Omdat de geluidswering tegen wegverkeerslawaai van een normaal onderhouden woning in 
elk geval 20 dB bedraagt, is bij een gevelbelasting tot 63 dB geen sprake van situaties waarbij de 
geluidsbelasting binnen de woning hoger dan 43 dB zal zijn. 
 
Er zijn bijna 5000 gebouwen boven deze plandrempel. De keuze voor deze plandrempel komt voort uit 
een ambitie om de geluidsbelasting en daarmee de leefomgeving van Enschede de komende jaren niet  te 
laten verslechteren en zo mogelijk te verbeteren. Binnen de looptijd (2013 tot 2018) van dit actieplan zal 
deze ambitie nog niet kunnen worden gerealiseerd. We willen met deze plandrempel een signaal afgeven 
en daarmee aandacht blijven geven aan de geluidsbelasting binnen onze gemeentegrenzen. 
 
Verderop in het actieplan worden verschillende hotspots binnen de gemeente bekeken en wordt in beeld 
gebracht wat de mogelijke maatregelen zijn om de geluidsbelasting terug te brengen. Door in te zoomen 
op deze hotspots ontstaat een helder beeld van de situaties waar de hoogste geluidsbelastingen optreden. 
 
Aparte plandrempel voor bedrijven 
Voor industrielawaai geldt in Nederland op grond van de Handreiking Industrielawaai en de Geluidsnota 
Enschede een richtwaarde van 55 dB(A) Letm. In de systematiek van de geluidskartering is gekozen voor 
een omzetting van Letm naar Lden. Binnen de gemeente zijn een beperkt aantal bedrijven en instellingen 
aanwezig die bij vergunning of maatwerkvoorschrift 55 dB(A) of meer mogen produceren op nabijgelegen 
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woningen10. Daarom wordt in Enschede voor industrielawaai vooralsnog een plandrempel aangehouden 
van 55 dB Lden, wat dan verondersteld wordt overeen te komen met een vergunde waarde van Letm = 55 
dB(A).  
 

4.2  Hotspots binnen de gemeente 

Als volgende stap zijn hotspots gekozen. Onder “hotspots” wordt verstaan: een cluster van locaties waar 
de plandrempel wordt overschreden en die in het actieplan nader zijn bekeken. Door in te zoomen op deze 
hotspots ontstaat een helder beeld van de situaties waar de hoogste geluidsbelastingen optreden.  Er zijn 
in Enschede tien hotspots aangewezen. Er zijn meer wegen met een geluidsbelasting boven 63 dB.  Die 
zijn niet als hotspot aangewezen omdat de woningen al zijn geisoleerd of omdat het aantal woningen 
minder groot is. 
De in tabel 8 opgenomen straten vormen samen de tien “hotspots” ; de wegen met  (in verhouding) veel 
woningen met geluidsbelastingen boven de plandrempel.  

Tabel 4: Hotspots in Enschede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ligging van deze wegen is in bijlage 9 met bovenstaande nummers aangegeven.  
 

4.3  Geluidsreducerende maatregelen 

In de vorige paragraaf zijn de hotspots beschreven, waar volgens de geluidsbelastingkaart bewoners aan 
geluidsbelastingen boven de plandrempel van 63 dB zijn blootgesteld.  
 
Geluidsbeperkende maatregelen kunnen worden onderscheiden in drie categorieën:  
 

• Bronmaatregelen , ook wel generieke maatregelen genoemd, zorgen ervoor dat het algehele 
geluidsniveau rondom de bron van de geluidsbelasting omlaag gaat.  

• Overdrachtsmaatregelen  zorgen ervoor dat de veroorzakers van geluidsbelasting (fysiek) 
gescheiden worden van de ontvanger. 

• Maatregelen bij de ontvanger  betreffen veelal gevelisolatie van woningen met het doel het 
geluidsniveau in de woning zelf omlaag te brengen.  

 

                                            
10 ‘Geluidsbelastingkaarten EU-richtlijn Omgevingslawaai’ ESD140/Hcj/1451 van adviesbureau Goudappel Coffeng 

(versie 21 mei 2012). 

 
Hotspot 

1 Hengelosestraat tussen Olieslagweg en Boddenkampsingel 

2 G.J. van Heekstraat, tussen Rigtersbleekstraat en Alleeweg 

3 Deurningsestraat + Weerseloseweg (binnen bebouwde kom) 

4 Haaksbergerstraat tussen Europalaan en Veldkampstraat 

5 Varviksingel vanaf Kuipersdijk en Hogelandsingel tot Heutinkstraat 

6 Kuipersdijk vanaf Varviksingel tot Beltstraat 

7 Gronausestraat tussen Lorentzlaan en Noord-Esmarkerrondweg 

8 Oostweg tussen Keppelerdijk en Gronaussstraat 

9 Oliemolensingel, tussen Gronausestraat en Hoge Bofstraat + Lipperkerkstraat, 
tussen Oliemolensingel en Oostveenweg 

10 Schouwinkstraat 
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Figuur 3: maatregelencategorieën 

 
Uit doelmatigheidsoverwegingen zijn maatregelen aan de bron meestal te verkiezen. Bovendien heeft de 
wetgever aangegeven dat bronmaatregelen te verkiezen zijn boven andere maatregelen. In bijlage 6 zijn 
de mogelijke maatregelen in de gemeente Enschede opgenomen.  
 
Wanneer gekeken wordt naar de mogelijke maatregelen blijkt dat de mogelijkheden voor maatregelen aan 
de bron beperkt zijn. In Enschede lijkt de toepassing van stille wegdekken een veelbelovende maatregel 
om de geluidsbelasting te reduceren. Met begeleiding van Van Keulen advies, is de beleidsnotitie 
‘Toepassing geluidreducerende wegdekken in de gemeente Enschede’ (bijlage 7) opgesteld die ingaat op 
de toepassing van geluidsreducerende wegdekken op het binnenstedelijke wegennet. Met de notitie als 
leidraad kan bij onderhoudswerkzaamheden een afweging worden gemaakt of het mogelijk is een 
geluidsreducerend wegdek toe te passen en hoe dat kan gebeuren. 
Aspecten die in de notitie worden beschouwd zijn o.a. geluidsreductie, technische randvoorwaarden, 
civiel- en geluidstechnische levensduur en kostenaspecten. Indien hiertoe wordt overgegaan ligt vast op 
welke wijze hier praktische invulling aan moet worden gegeven.  
 
In de periode tot 2018 is er op één hotspot onderhoud gepland. Op die plek zal een afweging over stil 
wegdek worden gemaakt. De reconstrucitie van de overige hotspots zal in de volgende planperiode of die 
erna plaatsvinden. In de meerjarenplanning van het eindprodukt “Beheer Wegen” zal de afweging voor stil 
asfalt verder uitgewerkt worden. 
 
Sommige van de genoemde maatregelen hebben een effect door de hele gemeente. Dat zijn maatregelen 
zoals het stimuleren van openbaar vervoer en het bevorderen van fietsverkeer. Deze zijn onderdeel van 
het bestaande beleid in Enschede dat ook in de komende jaren wordt voortgezet.  
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4.4  Kosten-batenanalyse 

Stille wegdekken 
De focus in de kosten-batenanalyse ligt op het aanbrengen van stille wegdekken. Alle overige 
maatregelen zijn moeilijk te begroten en ook hun effect op het aantal geluidsbelaste woningen is moeilijk 

exact weer te geven. De kosten-batenanalyse beperkt zich tot de hotspots.  
 
De toepassing van stil asfalt in plaats van Dicht Asfalt Beton (DAB) leidt tot hogere onderhoudskosten. De 
stijging van de onderhoudskosten bij toepassing van stil asfalt is door de asfaltbeheerders van de 
gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo geraamd op: € 1,00/m2 per jaar. In deze kosten zijn zowel de 
investeringskosten als de extra onderhoudskosten opgenomen. In de notitie ‘Toepassing stille wegdekken 
in de gemeente Enschede’ is ook ingegaan op de extra kosten die hiermee zijn gemoeid. In deze notitie 
zijn de meerkosten uitgedrukt als percentage van de kosten voor conventioneel asfalt (beschouwd over 
een periode van 30 jaar). Dit maakt een directe vergelijking niet mogelijk. 

 
In bijlage 8 is een beoordeling gegeven van de hotspots binnen de gemeente. In deze beoordeling is 
gekeken of er in de komende planperiode onderhoud staat gepland. Verder is beschouwd of de woningen 
op de hotspots reeds zijn gesaneerd of dat de woningen op de saneringslijst staan. In dat laatste geval 
zullen de woningen in de toekomst nog worden gesaneerd. Zie paragraaf 3.7.  

 
Voor de meeste hotspots, met uitzondering van een deel van de Haaksbergerstraat, geldt dat er de 
komende planperiode geen onderhoud is gepland en dat het toepassen van stil asfalt daarmee niet aan de 
orde is.  
 
Voor de volledigheid en lange termijn is toch gekeken naar de meerkosten bij het toepassen van stil asfalt 
op de verschillende hotspots. Indien voor alle hotspots maatregelen worden uitgevoerd bedragen de 
jaarlijkse meerkosten ruim € 71.000. 
 

4.5  Beperking van het aantal geluidsgehinderde bew oners 

Met de beschreven maatregelen wordt beoogd de geluidsbelasting terug te dringen bij de woningen met 
een geluidsbelasting boven de plandrempel. Om de effecten in kaart te brengen, is een nieuwe berekening 
gemaakt van de geluidsbelastingkaart, waarbij ervan uitgegaan is dat alle hotspots zijn voorzien van stil 
asfalt. De effecten op de Lden zijn in de volgende grafieken weergegeven.  
 
 

Als een bestaand wegdek vervroegd wordt vervangen, dient bij deze kosten de restwaarde van het 
bestaande wegdek te worden opgeteld. De meerkosten zijn in dat geval een stuk hoger. De 
gemeenten Enschede zal de mogelijkheid om stil asfalt toe te passen alleen onderzoeken indien een 
wegdek op de nominatie staat om vervangen te worden (‘werk met werk’). 

De kosten-batenanalyse is uitgevoerd om een inzicht te verkrijgen in de meerkosten en de 
opbrengsten (baten) bij toepassing van stil asfalt.  Per project zal worden afgewogen of het toepassen 
van stil asfalt mogelijk is.  
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Figuur 4: Effect van de mogelijke maatregelen op de aantallen woningen in klassen van geluidsbelasting 
Lden 
 
Uit bovenstaande figuur blijkt dat, wanneer alle maatregelen zouden worden uitgevoerd, het aantal 
geluidsbelaste woningen in de hogere geluidsbelastingklasse 65-69 afneemt. Deze woningen verschuiven 
dan naar een lagere geluidsbelastingklasse. Naast de afname van het aantal gehinderden neemt ook het 
aantal DALY’s af en daarbij de gezondheidswinst toe. 
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Figuur 5: Effect van de mogelijke maatregelen op de aantallen gehinderden in klassen van 
geluidsbelasting Lden 
 
Uit bovenstaande figuur blijkt dat, wanneer alle maatregelen zouden worden toegepast, ook het aantal 
gehinderden in de hogere geluidsbelastingklasse 65-69 afneemt. Ook in lagere geluidsbelastingklassen is 
nog steeds sprake van een percentage gehinderden. Het aantal gehinderden neemt door het toepassen 
van alle beschreven maatregelen af met 322. Naast de afname van het aantal gehinderden neemt ook het 
aantal ernstig gehinderden en slaapverstoorden af bij toepassing van de beschreven maatregelen. 
Vanwege de afname van het aantal gehinderden neemt ook het aantal DALY’s af en daarbij de 
gezondheidswinst toe.  
 

4.6  Samenvatting kosten-batenanalyse 

Door de toepassing van stil asfalt bij de hotspots zal de geluidsbelasting en ook het aantal (ernstig) 
gehinderden en slaapverstoorden dalen en neemt de gezondheidswinst toe.  
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Op de hotspots, met uitzondering van een deel van de Haaksbergerstraat, is in de komende planperiode 
geen onderhoud gepland. Het toepassen van stil asfalt is daarmee nog niet aan de orde. Daarbij 
bedragen, als voor alle hotspots maatregelen worden uitgevoerd, de jaarlijkse meerkosten voor het 
toepassen van stil asfalt ruim €71.000.  
Een groot deel van de woningen staat op de saneringslijst en in de toekomst zullen nog maatregelen 
volgen.  
 
De gemeente Enschede heeft de laatste jaren al veel gedaan om het geluid bij bestaande woningen te 
beperken. Zo is er al op verschillende locaties stil asfalt toegepast, worden gefaseerd de woningen op de 
A-lijst voorzien van geluidswerende voorzieningen en heeft de gemeente haar beleid gericht op het 
stimuleren van het fietsverkeer en het gebruik van het openbaar vervoer. Al deze acties hebben een 
positief effect op de geluidsbelasting. De gemeente zet dit bestaande beleid door. In dit actieplan worden 
geen concrete nieuwe acties opgenomen. De toepassing van geluidsreducerende wegdekken is 
onderzocht. Bij onderhoudswerkzaamheden zal per project worden afgewogen in hoeverre het mogelijk is 
om een geluidsreducerend wegdek toe te passen. De consequenties zullen in het wegenbeheerplan een 
verdere uitwerking krijgen. 
 
In het kort houdt dat in: 

1. De knelpunten op het gebied van wegverkeerslawaai (hotspots) zijn in beeld gebracht. 
2. In het wegenbeheerplan worden de financiële middelen om de geluidssituatie bij de 

knelpunten te kunnen verbeteren meegewogen. 
3. Bij de uitvoering van reguliere onderhoud aan asfalt wordt de toepassing van geluidsarm 

asfalt overwogen  
4. Geluidsarm asfalt wordt toegepast als de financiële middelen beschikbaar zijn. 
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5 BESCHRIJVING INSPRAAKPROCES 

Op 25 februari 2013 is de raad in het randprogramma geïnformeerd over de inhoud van het ontwerp-
actieplan en over haar rol daarin. Vervolgens is op 26 februari 2013 het ontwerp-actieplan in het college 
van Burgemeester en Wethouders behandeld en hebben we het ontwerp-actieplan vrijgegeven voor 
inspraak. 
 
Het ontwerp-actieplan heeft van 27 februari 2013 tot 10 maart 2013 ter inzage gelegen. De ter inzage 
legging is bekend gemaakt in Huis aan Huis van 26 februari 2013. Naar aanleiding van deze ter inzage 
legging zijn geen zienswijzen binnengekomen. 
 
Op 14 mei 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het ontwerp-actieplan vastgesteld. In 
een brief gericht aan de gemeenteraad (dd. 14 mei 2013) hebben we de raad in de gelegenheid gesteld 
tot 5 juni 2013 zienswijzen bekend te maken. De raad heeft geen zienswijzen ingediend. Het ontwerp-
actieplan wordt hiermee definitief conform het college-besluit van 14 mei 2013. Formeel is dit bevestigd in 
de B&W-vergadering van 9 juli 2013. 
 
Het definitieve actieplan zal tevens bekend worden gemaakt in Huis aan Huis. 
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BIJLAGE 1 Verklaring van gebruikte begrippen 
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Afkortingen  
Awb   Algemene wet bestuursrecht 
AMvB   Algemene maatregel van bestuur 
B&W   burgemeester en wethouders 
DAB   Dicht asfalt beton, de standaard wegverharding 
DALY   Disability Adjusted Life Year 
DGD  Dunne geluidsreducerende deklaag, een stil wegdek geschikt voor toepassing bij 

stedelijk wegverkeer 
EU  Europese Unie 
GGD  Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
GVVP   Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan 
I en M   Ministerie van I en M 
ISV   Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
RWS   Rijkswaterstaat 
SMA   Steen Mastiek Asfalt 
SMA+   Steen Mastiek Asfalt waarmee in dit actieplan wordt gerekend 
SMA 0/11  Bepaalde mengvorm van Steen Mastiek Asfalt 
Wgh   Wet geluidhinder 
Wm   Wet milieubeheer 
ZOAB   Zeer Open Asfalt Beton 
 
Grootheden en eenheden 
deciBel 
Geluid is een trilling van lucht, die vanaf een geluidsbron naar ons oor wordt overgedragen. De sterkte 
waarmee geluid op ons oor valt bepaalt, hoe hard het geluid op ons overkomt. Die sterkte wordt 
aangeduid als het geluidsniveau en wordt uitgedrukt in deciBel, afgekort als dB. Voor een gezond mens 
ligt het allerzachtste geluid dat hij of zij nog net kan horen bij 0 dB, en het allerhardste geluid in de buurt 
van de 120 dB. Omdat mensen hele hoge tonen (zoals van een hondenfluitje) en hele lage tonen (zoals 
van een olifant) niet kan horen, wordt er bij de meting van geluid een filter gebruikt, dat zich net zo 
gedraagt als het menselijk oor (de hoge en lage tonen worden weggefilterd). Dat filter wordt het A-filter 
genoemd en het geluidsniveau wordt dan aangegeven in dB(A).  
 
Effecten op de mens 
Bij geluidsniveaus van 80 dB(A) en meer kan op de lange duur gehoorschade ontstaan. Er gaan dan 
dingen in het oor onherstelbaar kapot en daardoor word je een beetje doof (lawaaidoofheid). Die effecten 
treden pas na jaren op. Gebruik van koptelefoons met harde muziek en het vaak bezoeken van live 
concerten leiden tot die lawaaidoofheid. In de woonomgeving treden die effecten meestal niet op. Daar zijn 
de geluidsniveaus lager, meestal tussen 50 en 70 dB(A). Het effect is dan geluidshinder en 
slaapverstoring.  
 
Geluidshinder  is een verzamelnaam voor effecten zoals ergernis, stress, hoge bloeddruk, hart- en 
vaatziekten en stofwisselingsproblemen die allemaal kunnen ontstaan door langdurige blootstelling aan 
lawaai in de woonomgeving.  
 
Slaapverstoring is een verzamelnaam voor effecten zoals beïnvloeding van de diepe slaap (zonder dat je 
wakker wordt), waardoor je ’s morgens minder uitgerust opstaat. Die verstoring van de diepe slaap leidt er 
soms alleen maar toe dat mensen zich in de slaap bewegen. Ernstiger zijn ontwaakreacties, waarbij je 
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door geluid echt wakker wordt en weer in slaap moet komen. Beide leiden net als geluidshinder tot 
ergernis, stress en andere gezondheidsklachten.  
 
Binnen of buiten 
De ernst van de effecten is natuurlijk ook afhankelijk van waar je bent. Als je buiten de woning bent (in de 
tuin of op straat) zijn geluidsen van buiten beter te horen (en harder) dan wanneer je binnen in de woning 
bent. Het is de gewoonte om de sterkte van geluid bijna altijd aan te geven buiten de woning. Alleen als er 
maatregelen aan de gevel worden genomen (zoals dubbel glas of suskasten) dan wordt ook wel eens 
uitgerekend wat er binnen de woning overblijft aan geluid. Zo’n pakket maatregelen aan de gevel wordt 
aangeduid met de verzamelnaam gevelisolatie.  
 
Niet altijd evenveel geluids 
De sterkte van geluid op het oor is erg afhankelijk van de soort van geluidsbron, maar ook van de afstand 
tot die geluidsbron. Als je heel ver van een opstijgend vliegtuig af staat, klinkt het misschien even hard als 
een koelventilator van een slagerij die vlakbij staat. En het maakt veel verschil of zo’n geluidsbron altijd 
aanstaat (zoals de ventilator) of alleen maar kort te horen is (zoals het opstijgende vliegtuig).Tenslotte 
spelen ook de weersomstandigheden nog een grote rol. Als de wind van de bron naar je toe waait zijn de 
geluidsen veel sterker te horen dan wanneer de wind in de omgekeerde richting waait.  
 
Of een bepaalde bron tot geluidshinder zal leiden is daarom moeilijk te voorspellen. Je moet er dan 
rekening mee houden of die bron altijd aanstaat of maar even te horen is, hoe ver die bron van je 
verwijderd is, hoe de wind staat, en ook een beetje of het overdag, ’s avonds of ’s nachts is. Daarom zijn 
er grootheden bedacht, die met al die effecten rekening houden.  
 
Het equivalente geluidsniveau is een soort gemiddelde van alle geluidsen en pauzes over een lange tijd. 
Voor de voorspelling van geluidshinder wordt meestal een soort gemiddelde over een heel jaar 
uitgerekend. Je weet dan zeker, dat alle optredende geluidsen zijn meegenomen, en dat er ongeveer 
evenveel dagen waren waarbij de wind van de bron naar je toe waaide als dagen dat de wind andersom 
stond.  
 
Straffactoren 
Hetzelfde geluid met dezelfde sterkte is ’s nachts hinderlijker dan overdag. Dat komt aan de ene kant 
omdat het ’s nachts stiller is, zodat het geluid meer opvalt, aan de andere kant zijn de effecten ook 
ernstiger. ’s Nachts treedt slaapverstoring op, overdag zijn de meeste mensen aan het werk en merken de 
geluidsen niet zo op. In wettelijke regels, die het geluid beperken, wordt daar rekening mee gehouden 
door toepassing van straffactoren: ’s avonds wordt er bij het geluid 5 dB opgeteld en ’s nachts 10 dB. 
 
Etmaalwaarde 
De etmaalwaarde is de oude Nederlandse maat voor omgevingslawaai. Het is een gemiddeld niveau 
(equivalent, zie boven) en de straffactoren worden toegepast. De etmaalwaarde is de hoogste van de 
volgende drie waarden:  

• Het equivalente niveau over de dagperiode (7.00 – 19.00 uur), eigenlijk: gemiddeld over alle 
dagperiodes in een heel jaar,  

• Het equivalenten niveau over de avondperiode (19.00 – 23.00 uur), eigenlijk gemiddeld over alle 
avondperiodes in een heel jaar, en vermeerderd met 5 dB,  

• Het equivalente niveau over de nachtperiode (23.00 – 7.00 uur), eigenlijk: gemiddeld over alle 
nachtperiodes in een heel jaar, vermeerderd met 10 dB.  

Met de wetswijziging van 1 januari 2007 is de Europese standaardmaat Lden ingevoerd in het Nederlandse 
systeem. Maar voor sommige onderdelen (vergunningen van bedrijven) blijft de Letm de geluidsmaat.  
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Day-evening-night level en night level (Lden en Lnight) 
Met de term day-evening-night level wordt de nieuwe geharmoniseerde Europese dosismaat voor geluid 
aangeduid. De afkorting is Lden. De Lden is net als de etmaalwaarde samengesteld uit de equivalente 
niveaus over de drie periodes van het etmaal (dag, avond, nacht), waarbij voor die periodes ook dezelfde 
straffactoren worden toegepast. Maar waar de etmaalwaarde de hoogste van de drie is, is de Lden het 
gemiddelde van de drie, waarbij de lengte van de etmaalperiode in uren als een weging telt. Voor de 
nachtperiode is er afzonderlijk nog het nachtniveau Lnight. Dit is het equivalente niveau over de 
nachtperiode zonder toepassing van de straffactor van 10 dB.  
 
Aftrek ex art. 110 
Omdat lange tijd verwacht werd, dat het autoverkeer op den duur stiller zou worden, mag in Nederland bij 
het toetsen van wettelijke grenswaarden op de berekende geluidsniveaus een aftrek worden toegepast. 
Voor wegen met snelheden onder de 70 km/u bedraagt die aftrek 5 dB. Als de grenswaarde bijvoorbeeld 
50 dB bedraagt, en de berekende waarde is 55 dB, dan wordt er volgens deze systematiek aan de 
grenswaarde voldaan. De aftrek is niet in alle gevallen van toepassing. In de geluidsbelastingkaarten is 
geen aftrek toegepast. De berekende niveaus kunnen daarom niet onmiddellijk met (oude) grenswaarden 
worden vergeleken. Ook al niet omdat de oude grenswaarden mogelijk nog in Letm en de nieuwe 
geluidsniveaus op de kaart in Lden zijn aangegeven. 
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BIJLAGE 2 Wettelijk kader 
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De Wet geluidshinder geldt sinds 1979, deze wet is een belangrijk instrument om teveel geluid te 
voorkomen en te beperken. In Nederland is de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (2002/49/EC) in 2004 
van kracht geworden door invoering in hoofdstuk IX van de Wet geluidshinder. (per 1 juli 2012 hoofdstuk 
11 Wm).  Die richtlijn heeft vooral de bedoeling om op lokaal niveau in kaart te brengen hoe het er met 
omgevingslawaai voor staat en wat de gemeentelijke overheid daar in samenspraak met zijn burgers aan 
wil doen. 
 
De Europese Richtlijn Omgevingslawaai (kortweg Richtlijn Omgevingslawaai) richt zich op de evaluatie en 
beheersing van geluidsbelasting waaraan woningen, en dus mensen, worden blootgesteld. Vooral de 
gezondheidsaspecten, te weten schadelijke en hinderlijke effecten, zijn hierbij van belang. De richtlijn richt 
zich vooral op het vaststellen, beheersen en waar nodig verlagen van geluidsniveaus in de leefomgeving.  
 
Een meer gedetailleerde uitwerking over het opstellen van de geluidsbelastingkaart en het actieplan 
omgevingslawaai is gegeven in een tweetal uitvoeringsbesluiten, te weten het Besluit geluid 
milieubeheer11 (voorheen het Besluit omgevingslawaai) en de regeling geluid milieubeheer12 (voorheen 
Regeling omgevingslawaai). 
 
Om uitvoering te geven aan deze Richtlijn zijn in Nederland voor dit specifieke doel agglomeraties 
aangewezen. In de gewijzigde Regeling Omgevingslawaai van 3 september 2010 is de agglomeratie 
Enschede, bestaande uit de gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo (hierna: de agglomeratie 
Enschede) aangewezen als agglomeratie voor de tweede tranche van de richtlijn omgevingslawaai 
(2002/49/EG). Dit betekent dat wij verplicht zijn om in 2013 een actieplan omgevingslawaai vast te stellen.  
 
Om de schadelijke gevolgen van omgevingslawaai te bestrijden, worden volgens de Richtlijn 
omgevingslawaai de volgende drie verplichte instrumenten elke vijf jaar toegepast: 
 

• Eerst de inventarisatie van de geluidsniveaus in de omgeving, dus: hoeveel geluid is er en waar 
komt het vandaan? Dat komt naar voren in de geluidsbelastingskaarten. 

• Gevolgd door het beheersen en waar nodig verlagen van dat geluid middels het vaststellen van 
actieplannen.; 

• En het voorlichten van het publiek over omgevingslawaai en de effecten daarvan; daarbij hoort 
het publiceren van de geluidsbelastingkaarten en het houden van inspraak over de actieplannen. 

 
Wij hebben aan de verplichting, een strategische geluidsbelastingkaart vast te stellen, voldaan. Besluit van 
19 juni 2012 is de strategische geluidsbelastingkaart vastgesteld. De geluidsbelastingkaart is gepubliceerd 
op het internet en kan via de site van de gemeente Enschede worden ingezien 
(https://dloket.enschede.nl/loketburgers/pdc/9797). 
 
Vervolgens zijn wij verplicht om een actieplan vast te stellen voor de gemeentelijke wegen. Gedeputeerde 
Staten stelt het actieplan voor provinciale wegen vast. De actieplannen voor rijkswegen, hoofdspoorwegen 
en grote luchthavens worden vastgesteld door de Minister van I en M. 

                                            
11 AMvB, gepubliceerd in Staatsblad 2012, nummer 163. 
12 ministeriële regeling, gepubliceerd in Staatscourant 2012, nummer 11812 
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BIJLAGE 3 Dosis-Effectrelatie 
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Dosis-effectrelatie 
Met behulp van een dosis-effect relatie kan het aantal gehinderden in een geluidsklasse worden berekend. 
De dosis-effectrelatie is voor iedere geluidsklasse bekend en het gemiddelde percentage gehinderden, 
ernstig gehinderden en slaapverstoorden kan hiermee worden berekend. 
 
Opbouw dosis effect 
Tijdens een onderzoek naar geluid en hinder wordt aan de aan het geluid blootgestelde bewoners een 
vragenlijst voorgelegd. In de resultaten van dergelijke vragenlijsten wordt bij bewoners met een lage 
geluidsbelasting minder gehinderden gevonden. Bij hogere geluidsbelastingen wordt een hoger 
percentage gehinderden gevonden. Door deze resultaten in een grafiek te zetten wordt een dosis-
effectrelatie verkregen. 
 
Wanneer een geluidsbelasting bekend is kan in de grafiek een bijbehorend percentage worden afgelezen 
zoals te zien in onderstaande figuur. Dit percentage is het aantal personen, van de totaal blootgestelden in 
de betreffende geluidsklasse, dat hinder zal ondervinden ten gevolge van het lawaai. Voor ernstig 
gehinderden en slaapverstoorden zijn soortgelijke grafieken te vormen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: dosis-effectrelatie voor hinder ten gevolge van verschillende bronnen van geluid. 
 
Verschillende soorten bronnen van lawaai (verkeer, trein, luchtvaart en industrie) worden niet allen als 
even hinderlijk ervaren. Het constante geluid van wegverkeer wordt op een andere manier beoordeeld dan 
treinverkeer dat enkele malen per uur een piek in de geluidsbelasting veroorzaakt.  
Hierdoor verschillen de percentages in geluidsklassen voor de verschillende bronnen van geluid. 
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BIJLAGE 4 Samenvatting geluidsbelastingkaart 
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Bij de vastgestelde geluidsbelastingkaart is een rapportage opgesteld: ‘Geluidsbelastingkaarten EU-
richtlijn Omgevingslawaai’ ESD140/Hcj/1451 van adviesbureau Goudappel Coffeng (versie 21 mei 2012). 
Met behulp van de rekenmodellen voor het weg- en railverkeer is de geluidshinder  
inzichtelijk gemaakt voor de huidige situatie (2011).  
 
Bij de tabellen zijn het aantal gehinderden en ernstig gehinderden in de etmaalperiode en het aantal 
slaapgestoorden in de nachtperiode bepaald aan de hand van dosis-effectrelaties. Daarnaast wordt in de 
tabellen ook inzicht gegeven in het aantal woningen waar in de afgelopen jaren een sanering heeft 
plaatsgevonden. Hierdoor is de geluidskwaliteit voor deze woningen beduidend beter dan op basis van de 
berekeningen wordt aangegeven. Voor veel van deze woningen zijn zogenaamde gevelmaatregelen 
toegepast. Hierdoor is de geluidsbelasting op de buitenkant van de gevel nog steeds hoog, maar is het 
geluidsniveau in de woning sterk gereduceerd.  
 
Volgens de geluidsbelastingkaart zijn in Enschede 5632 inwoners ernstig gehinderd en 13.440 inwoners 
gehinderd door omgevingslawaai. Daarmee is 3,5% van de bevolking ernstig gehinderd en 8,5% 
gehinderd door omgevingslawaai. De grootste bijdrage tot deze hinder wordt geleverd door wegverkeer.  
In Enschede zijn 1863 inwoners slaapgestoord. Daarmee is 1% van de bevolking slaapgestoord. Ook voor 
de slaapgestoorde mensen is het wegverkeer de voornaamste bron. 

 
In de volgende alinea’s zijn het aantal bewoners, (ernstig) gehinderden, slaapgestoorden en overige 
geluidsgevoelige bestemmingen per brontype weergegeven. 
 
Wegverkeer 
In Tabel 5 en Tabel 6 wordt per geluidsbelastingklasse het aantal woningen, bewoners, gehinderden en 
andere geluidsgevoelige bebouwing weergegeven voor zowel de etmaal- als de nachtperiode. In de 
etmaalperiode worden 48.800 bewoners blootgesteld aan een geluidsbelasting boven 55 dB Lden ten 
gevolge van wegverkeerslawaai. In de nachtperiode worden 22.700 bewoners blootgesteld aan een 
geluidsbelasting hoger dan 50 dB Lnight. Wegverkeer is daarmee de belangrijkste geluidsbron waaraan 
inwoners van Enschede worden blootgesteld. 
 

Tabel 5: Aantal woningen/personen met een geluidsbelasting ≥55 dB Lden ten gevolge van wegverkeer 
(hinder) 

klasse  55-60 60-65 65-70 70-75 > 75 totaal  

woningen 11.246 7.089 2.840 38 0 21.213 

personen 25.900 16.300 6.500 100 0 48.800 

gehinderde personen 5.432 4.891 2.678 47 0 13.049 

ernstig gehinderde personen 2.069 2.120 1.306 26 0 5.521 

andere geluidsgevoelige gebouwen 68 47 20 0 0 135 

woningen voorzien van extra geluidswering 56 348 673 31 0 1.108 

 

Bij de geluidsbelastingen in de geluidsbelastingkaart en het actieplan is geen gebruik gemaakt van de 
aftrek van 2 of 5 dB volgens art. 110g van de Wet geluidshinder. Volgens dit artikel dient bij bepaling 
van de geluidsbelasting op de gevel als gevolg van wegverkeerslawaai een aftrek te worden 
aangehouden van 5 dB indien de snelheid van het wegverkeer ≤ 70 km/u. Bij een snelheid van het 
wegverkeer ≥ 70 km/u dient een aftrek van 2 dB te worden aangehouden (zie Bijlage @ voor nadere 
uitleg). 



 HaskoningDHV Nederland B.V. 
 

 
Gemeente Enschede/Actieplan omgevingslawaai bijlage 4 
MD-AF20122076/MK - 3 - 
Openbaar      

Tabel 6: Aantal woningen/personen met een geluidsbelasting ≥50 dB Lnight t.g.v. wegverkeer 
(slaapverstoring) 

klasse  50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 totaal  

woningen 6.865 2.973 55 0 0 9.893 

personen 15.800 6.800 100 0 0 22.700 

slaapgestoorde personen 1.105 684 16 0 0 1.806 

andere geluidsgevoelige gebouwen 45 21 0 0 0 66 

woningen voorzien van extra geluidswering 263 753 37 0 0 1053 

 
Toelichting bij aantallen gehinderden en ernstig gehinderden:  

Om van de geluidsbelaste woningen te komen tot geluidsgehinderde inwoners worden dosis-effectrelaties toegepast. 

Met deze relaties wordt aangegeven, dat er bij een bepaalde klasse geluidsbelasting een bepaald percentage kans op 

ernstige geluidshinder voor de bewoners optreedt. Bij lage geluidsbelastingen is er wel een kans op ernstige 

geluidshinder, maar die kans is klein, zodat er weinig bewoners ernstig gehinderd zijn. Bij hoge geluidsbelastingen 

neemt die kans op ernstige geluidshinder toe, maar ook bij zeer hoge geluidsbelastingen is niet 100% van de bewoners 

ernstig gehinderd. Om het aantal ernstige gehinderde bewoners te kunnen afleiden is het aantal woningen 

vermenigvuldigd met het standaard aantal bewoners per woning (gemiddeld 2,3 bewoners per woning) en met de kans 

op ernstige geluidshinder in die geluidsklasse.  

 
Toelichting bij aantallen slaapgestoorden:  

Om van de geluidsbelaste woningen te komen tot slaapgestoorde inwoners worden dosis-effectrelaties toegepast. Met 

deze relaties wordt aangegeven, dat er bij een bepaalde klasse geluidsbelasting ’s nachts een bepaald percentage kans 

op ernstige slaapverstoring voor de bewoners optreedt. Bij lage geluidsbelastingen is er wel een kans op ernstige 

slaapverstoring, maar die kans is klein, zodat er weinig bewoners ernstig slaapgestoord zijn. Bij hoge 

geluidsbelastingen neemt die kans op ernstige slaapverstoring toe, maar ook bij zeer hoge geluidsbelastingen ’s nachts 

is niet 100% van de bewoners ernstig slaapgestoord. Om het aantal ernstig slaapgestoorde bewoners te kunnen 

afleiden is het aantal woningen vermenigvuldigd met het standaard aantal bewoners per woning (gemiddeld 2,3 

bewoners per woning) en met de kans op ernstige slaapverstoring ’s nachts  in die geluidsklasse.  

 
Railverkeer 
In Tabel 7 en Tabel 8 wordt per geluidsbelastingklasse het aantal woningen, bewoners, gehinderden en 
andere geluidsgevoelige bebouwing weergegeven voor zowel de etmaal- als de nachtperiode. In de 
etmaalperiode worden 2.600 bewoners blootgesteld aan een geluidsbelasting boven 55 dB Lden ten 
gevolge van railverkeerslawaai. In de nachtperiode worden 1.800 bewoners blootgesteld aan een 
geluidsbelasting hoger dan 50 dB Lnight. 

 

Tabel 7: Aantal woningen/personen met een geluidsbelasting ≥55 dB Lden ten gevolge van railverkeer 
(hinder) 

klasse  55-60 60-65 65-70 70-75 > 75 totaal  

woningen 713 419 17 0 0 1.149 

personen 1.600 100 0 0 0 2.600 

gehinderde personen 197 183 11 0 0 391 

ernstig gehinderde personen 49 58 4 0 0 111 

andere geluidsgevoelige gebouwen 1 0 0 0 0 1 

woningen voorzien van extra geluidswering 7 52 0 0 0 59 
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Tabel 8: Aantal woningen/personen met een geluidsbelasting ≥50 dB Lnight ten gevolge van railverkeer 
(slaapverstoring) 

klasse  50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 totaal  

woningen 633 114 0 0 0 747 

personen 1.500 300 0 0 0 1.800 

slaapgestoorde personen 44 13 0 0 0 57 

andere geluidsgevoelige gebouwen 1 0 0 0 0 1 

woningen voorzien van extra geluidswering 59 0 0 0 0 59 

 
 
Industrie 
In Tabel 9 en Tabel 10 wordt per geluidsbelastingklasse het aantal woningen, bewoners, gehinderden en 
andere geluidsgevoelige bebouwing weergegeven voor zowel de etmaal- als de nachtperiode. In de 
etmaalperiode worden enkele honderden bewoners blootgesteld aan een geluidsbelasting boven 55 dB 
Lden ten gevolge van industrielawaai. In de nachtperiode worden geen bewoners blootgesteld aan een 
geluidsbelasting hoger dan 50 dB Lnight. 

 

Tabel 9: Aantal woningen/personen met een geluidsbelasting  ≥55 dB Lden ten gevolge van industrielawaai 
(hinder) 

klasse  55-60 60-65 65-70 70-75 > 75 totaal  

woningen 283 0 0 0 0 283 

personen 700 0 0 0 0 700 

gehinderde personen 169 0 0 0 0 169 

ernstig gehinderde personen 72 0 0 0 0 72 

andere geluidsgevoelige gebouwen 0 0 0 0 0 0 

woningen voorzien van extra geluidswering 0 0 0 0 0 0 

 

Tabel 10: Aantal woningen/personen met een geluidsbelasting ≥50 dB Lnight ten gevolge van 
industrielawaai (slaapverstoring) 

klasse  50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 totaal  

woningen 0 0 0 0 0 0 

personen 0 0 0 0 0 0 

slaapgestoorde personen 0 0 0 0 0 0 

andere geluidsgevoelige gebouwen 0 0 0 0 0 0 

woningen voorzien van extra geluidswering 0 0 0 0 0 0 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding berekeningen 

In het kader van de tweede tranche van de EU richtlijn Omgevingslawaai dienen de gemeenten 
Almelo, Enschede en Hengelo als stedelijke agglomeratie voor 30 juni 2012 
geluidsbelastingkaarten op te stellen en voor 18 juni 2013 actieplannen vast te stellen. 
De geluidsbelastingkaarten voor de drie gemeenten zijn opgesteld en gepubliceerd. Op dit 
moment bereiden de gemeenten hun actieplannen voor.  
GGD Twente heeft de gemeenten geïnformeerd over de relatie tussen geluid en gezondheid en 
hen gewezen op de mogelijkheden die de GGD heeft om te kwantificeren hoe groot het 
gezondheidsverlies is ten gevolge van de blootstelling aan het geluid van weg- en railverkeer en 
bedrijven. 
Naar aanleiding hiervan hebben de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo GGD Twente 
opdracht gegeven om de gezondheidseffecten van de in kaart gebrachte geluidsituatie in 2011 
voor de afzonderlijke gemeenten door te rekenen en voor de gemeente Enschede ook 3 
scenario’s (met drie verschillende plandrempels) door te rekenen. 
 
1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de aanpak van de GGD-berekeningen beschreven. In hoofdstuk 3 wordt 
een toelichting gegeven op de gebruikte methodiek. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van de 
door de GGD uitgevoerde berekeningen voor de gemeente Enschede. In hoofdstuk 5 worden 
de resultaten besproken. De bijlagen tonen meer gedetailleerde informatie over de 
berekeningen. 
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2 Aanpak berekeningen 

2.1 Algemeen 

De gezamenlijke GGD’en in Overijssel en Gelderland hebben een rekenmethodiek ontwikkeld 
om effecten van omgevingslawaai op de gezondheid van mensen te berekenen. Voor de 
gemeente Enschede bestaat de input voor deze rekenmethodiek uit de rekenbestanden die het 
adviesbureau Goudappel Coffeng heeft gebruikt voor het opstellen van de geluidsbelastingkaart 
voor de gemeente. De GGD heeft deze rekenbestanden van het adviesbureau ontvangen. Voor 
het goed interpreteren van deze bestanden is er overleg geweest tussen GGD en het 
adviesbureau Goudappel Coffeng. 
Vervolgens is de rekenmodule geschikt gemaakt voor gebruik voor de gemeente  Enschede.  
 
2.2 Uitgevoerde berekeningen 

De GGD heeft de volgende berekeningen uitgevoerd: 
- Een aantal algemene zaken zoals: 

o bewonersdichtheid per woning (> 20 jaar); 
o % inwoners per geluidsklasse met stappen van 5 dB; 
o aantal woningen per geluidsklasse met stappen van 1 dB; 

- aantal personen (> 20 jaar) wat ernstig is gehinderd door wegverkeer, railverkeer en 
door beide bronnen samen; 

- aantal personen (> 20 jaar) met ernstige slaapverstoring door wegverkeer, railverkeer 
en door beide bronnen samen; 

- aantal personen (> 20 jaar) met hypertensie (hoge bloeddruk) en/of myocardinfarct 
(hartinfarct); 

- aantal daly’s (aantal verloren gezonde levensjaren) op basis van ernstige hinder  en 
ernstige slaapverstoring (gecumuleerd voor weg- en railverkeer); 

- aantal daly’s op basis van hypertensie en myocardinfarct; 
- totaal aantallen daly’s t.g.v. geluidsbelasting Lden en Lnight samen. 

 
Bovenstaande berekeningen zijn uitgevoerd voor het totaal aan adressen in Enschede met een 
woonfunctie. Op verzoek van de gemeente zijn er ook berekeningen uitgevoerd bij een 
plandrempel met een Lden van respectievelijk 63 dB, 65 dB en 67 dB. 
Daarnaast heeft de GGD voor de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo ook berekeningen 
uitgevoerd met een plandrempel voor Lden van 62 dB en een plandrempel voor Lnight van 55 dB. 
 
Toelichting: Op basis van onderzoeken naar de relatie hartvaatziekten en geluid concludeert de 
GGD dat gezondheidskundig een maximale plandrempel voor Lden van 62 dB gehanteerd zou 
moeten worden en een maximale plandrempel voor Lnight van 55 dB. Onderzoeken tonen aan 
dat boven deze waarden er nadrukkelijk sprake is van een onvoldoende 
milieugezondheidskwaliteit (Bijlage 1, Lit. 1 en 2). De GGD adviseert overheden om in hun 
beleid hiermee rekening te houden.  
Voor deze beide plandrempels is berekend hoeveel woningen dan worden blootgesteld aan een 
te hoge geluidbelasting. Ook is berekend wat de gezondheidswinst is wanneer deze te hoge 
blootstelling wordt gesaneerd. 
 
Verder is er een globale check uitgevoerd om fouten in de bestanden er zoveel mogelijk uit de 
halen, zoals dubbele adressen en gebouwen die geen woonfunctie hebben. 
Er waren onvoldoende gegevens beschikbaar om de gezondheidseffecten van het geluid van 
bedrijven te berekenen. Ook waren er geen exacte gegevens beschikbaar over de mate waarin 
woningen in Enschede zijn geïsoleerd. De rekenmodule van de GGD biedt hiertoe wel 
mogelijkheden. 
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3 Toelichting op gebruikte GGD-rekenmethodiek 

 
3.1 Hinderrelaties 

Voor het berekenen van het aantal ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden heeft de 
GGD gebruik gemaakt van de aangeleverde rekenbestanden van Goudappel Coffeng. In de 
door het adviesbureau aangeleverde rekenbestanden zijn de adressen geselecteerd met de 
benaming woonfuctie en standplaats (o.a. woonwagens).  
Bij de berekening van het aantal ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden wordt met het 
gebruik van een bewonersdichtheid van 2,3 door Goudappel Coffeng een overschatting 
gemaakt. De hinderrelaties zijn alleen toepasbaar op volwassenen (> 20 jaar) en niet op 
kinderen.  
Miedema en Oudshoorn (lit. 3) hebben op basis van vragenlijstonderzoeken een dosis-
effectrelatie voor geluid en hinder afgeleid. Hiervoor zijn personen van 20 jaar en ouder 
geïnterviewd. De berekende hinderrelaties zijn daarom alleen toepasbaar voor personen van 20 
jaar en ouder. 
  
Voor het berekenen van de bewonersdichtheid in Enschede is het aantal inwoners van 20 jaar 
en ouder in 2011 gedeeld door het aantal particuliere huishoudens. Voor deze informatie is 
gebruik gemaakt van Statline 2011. Voor Enschede is de bewonersdichtheid berekend op 1,58 
(aantal inwoners per woning). De Woonvisie van maart 2011 van de gemeente Enschede laat 
een iets afwijkend aantal inwoners en aantal particuliere huishoudens zien. Indien gebruikt 
gemaakt zou worden van het in de Woonvisie genoemde aantal inwoners (> 20 jaar), namelijk ± 
121.500 en van hetzelfde aantal adressen met woonfunctie (75.315) zou de bewonersdichtheid 
1,61 worden (i.p.v. 1,58). Hierdoor veranderen de aantallen gehinderden en het aantal 
berekende daly’s met zo’n 2%.  
Het aantal woningen in de Woonvisie verschilt sterk met de in dit rapport gebruikte aantallen 
adressen. In de Woonvisie gaat het om woongebouwen en in de berekeningen van Goudappel 
Coffeng en de GGD om adressen met woonfunctie. Dit verklaart het aanmerkelijke verschil. 
  
Voor de hinderberekening door de GGD is het aantal ernstig gehinderden (HA) en het aantal 
ernstig slaapverstoorden (HSD) maatgevend. Ernstige hinder treedt al op vanaf Lden 42 dB en 
ernstige slaapverstoring vanaf Lnight 40 dB (lit. 1, 4 en 5). De hinderberekening is dus vanaf deze 
geluidniveaus toegepast. In het Geluidsactieplan van de gemeente zijn alleen berekeningen 
opgenomen voor Lden vanaf 55 dB en voor Lnight vanaf 50 dB. 
In Bijlage 2 van het Geluidsactieplan van Enschede licht Goudappel Coffeng toe van welke 
dosis-effect-relatie Goudappel Coffeng is uitgegaan bij het berekenen van het aantal ernstig 
gehinderden en ernstig slaapverstoorden (% per 5 dB). De GGD heeft voor het berekenen 
gebruik gemaakt van de in bijlage 2 opgenomen formules voor alle dB-waarden. Deze formules 
zijn te vinden in het Handboek Gezondheidseffectscreening (GES) Stad & Milieu 2010 (lit. 6). 
De door de GGD uitgevoerde berekeningen geven daardoor een nauwkeuriger beeld van het 
aantal ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden.  
 
 
3.2 Cumulatieve geluidsbelasting 

Voor het berekenen van de cumulatieve geluidbelasting (weg- en railverkeer samen) is gebruik 
gemaakt van het Reken- en meetvoorschrift behorende bij de Wet geluidhinder. Deze methode 
is in het GES-Handboek beschreven en toegepast (lit. 6) 
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3.3 Hypertensie en myocardinfarct 

Het risico op het krijgen van hypertensie wordt geschat op 3% per 5 dB vanaf een drempel van 
50 dB (lit. 7). 
Voor het berekenen van een verhoogd risico op myocardinfarct wordt er van uitgegaan dat dit 
optreedt vanaf een waarde van 62 dB Lcum (lit. 1). 
 
 
3.4 Berekening aantal daly’s 

Daly staat voor Disability Adjusted Life Years. Daly is opgebouwd uit het aantal verloren jaren 
door vroegtijdige sterfte en de jaren geleefd met ziekte. 
Om inzichtelijk te maken waar de grootste gezondheidswinst te behalen is, worden er 
berekeningen uitgevoerd met de Daly-methodiek. Dit houdt het volgende in. Het aantal ernstig 
gehinderden c.q. ernstig slaapverstoorden wordt vermenigvuldigd met een weegfactor en een 
disability duur (de periode waarvoor het verlies aan gezondheid geldt). Aan ernstige hinder (HA) 
wordt een weegfactor toegekend van 0,02 en aan ernstige slaapverstoring (HSD) een 
weegfactor van 0,07. Voor beiden is de disabilityduur 1 jaar.  Voorbeeld: een ziekte met een 
wegingsfactor van 0,5 betekent dat een jaar leven met deze ziekte gelijk is aan een half jaar 
verloren door vroegtijdige sterfte. 
De berekeningen voor hypertensie en myocardinfarct zijn ingewikkelder omdat daar niet wordt 
gerekend met de Lden maar met de Laeq, 16 uur en met een basisindicatie voor deze ziekten. De 
disabilityduur is ook hier 1 jaar. 
In de tabel in bijlage 3 is bovenstaande samengevat. 
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4 Resultaten 

In onderstaande drie overzichten staan de resultaten van de door de GGD uitgevoerde 
berekeningen: 

- overzicht resultaten Lden; 
- overzicht resultaten Lnight; 
- overzicht met totale aantallen daly’s, aantal te saneren woningen en gecalculeerde 

gezondheidswinst. 
  

Daarnaast zijn er vier grafieken als bijlage opgenomen:  
- Bijlage 4: 2 grafieken met % inwoners per geluidsklasse met stappen van 5 dB (voor 

Lden en Lnight  en zonder plandrempel); 
- Bijlage 5: 2 grafieken met aantal woningen per geluidsklasse met stappen van 1 dB 

(voor Lden en Lnight en zonder plandrempel). 
 

Resultaten Lden (zonder plandrempel)    
        

Algemeen              

Aantal adressen met woonfunctie    75315  

Bewonersdichtheid per woning personen > 20 jaar  1,58 1
  

Aantal inwoners > 20 jaar    119073  

Gemiddelde cumulatieve gevelbelasting (Lcum)   48,26  

Aantallen en percentages ernstig gehinderden (> 20 jaar) Aantal % 

Aantal ernstig gehinderden op basis van gecumuleerde bronnen 5191 4,62% 

Aantal ernstig gehinderden t.g.v. wegverkeer  5083 4,52% 

Aantal ernstig gehinderden t.g.v. railverkeer  112 0,10% 

Aantal personen met hartvaatziekten     Aantal  

Hypertensie         461,9  

Myocardinfarct         1,0  

DALYs           Aantal  

Aantal DALYs op basis van ernstige hinder (gecumuleerde bronnen) 103,8  

Aantal DALYs op basis van hypertensie   162,6  

Aantal DALYs op basis van myocardinfarct   1,3  

Totaal aantal DALYs t.g.v. geluidbelasting Lden   267,7  
 

                                                      
1 Bij het hanteren van een bewonersdichtheid van 1,61 i.p.v. 1,58 nemen de hierboven 
opgenomen aantallen met zo’n 2% toe. 
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Resultaten Lnight (zonder plandrempel)     
        
Algemeen              

Aantal adressen met woonfunctie    75315  

Bewonersdichtheid per woning personen > 20 jaar  1,58  

Aantal inwoners > 20 jaar    119073  

Gemiddelde cumulatieve gevelbelasting (Lcum)   38,27  

Aantallen en percentages ernstig gehinderden (> 20 jaar) Aantal %

Aantal ernstig slaapverstoorden op basis van gecumuleerde bronnen 2483 2,21%

Aantal ernstig slaapverstoorden t.g.v. wegverkeer  2409 2,14%

Aantal ernstig slaapverstoorden t.g.v. railverkeer  84 0,07%

DALYs           Aantal  

Aantal DALYs op basis van ernstige slaapverstoring (gecumuleerd) 173,8  
 
 
Berekende totaal aantallen daly’s en effect plandrempels Enschede (bij een 
bewonersdichtheid van 1,58) 
 
Plandrempels 
in dB(A) 

Daly’s 
2011 
o.b.v. 
Lden 

Daly’s 
2011 
o.b.v. 
Lnight 

Totaal 
aantal 
daly’s in 
2011 

Gezondheidswinst 
in 2011 in € 

Aantal te 
saneren 
woningen 

Geen 267,7 173,8 441,5     
62/55 245,9 170 415,9  € 1.792.000  6552 
63 252,5 173,8 426,3  € 1.064.000  6316 
65 262,1 173,8 435,9  €    392.000  2895 
67 266,4 173,8 440,2  €      91.000  1028 
 
Toelichting tabel: 
 
Kolom Plandrempel 
Vanuit gezondheid wordt geadviseerd om voor Lden  een maximale plandrempel te hanteren van 
62 dB en voor Lnight een plandrempel van 55 dB (zie de toelichting in hoofdstuk 2.2). 
De plandrempels voor respectievelijk 63, 65 en 67 dB zijn alleen toegepast voor Lden. 
 
Gezondheidswinst in € 
Vermindering met één daly levert een gecalculeerde gezondheidswinst op van globaal € 
70.000. 
 
Aantal te saneren woningen 
Dit betekent dat voor dit aantal woningen maatregelen genomen zouden moeten worden. De 
maatregelen kunnen gericht zijn op de woning zelf en/of de woonomgeving (weg en rail). 
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5 Bespreking resultaten 

Het omgevingslawaai in de gemeente Enschede zorgde in het jaar 2011 voor een berekend 
gezondheidsverlies van totaal 441,5 daly’s bij een gehanteerde bewonersdichtheid van 1,58. 
Het berekende aantal daly’s geldt voor één bepaald jaar. Achtereenvolgende jaren kunnen niet 
bij elkaar worden opgeteld. De daly-berekeningen voor Lden en Lnight mogen wel bij elkaar 
worden opgeteld. Er vindt dan wel een minimale overschatting van het aantal daly’s plaats (zie 
verder Bijlage 2 voor de gebruikte formules voor het berekenen van het aantal ernstig 
gehinderden en ernstig slaapverstoorden).. 
 
De Daly-methode is een geschikte manier om gezondheidsverlies kwantitatief te bepalen. Er 
kleven echter nogal wat onzekerheden aan het berekenen ervan. Onder andere het bepalen 
van de hoogte van de weegfactor (hoe ernstig is een aandoening), de duur van de aandoening 
en het aantal mensen met een aandoening. Daarom er is er voorzichtigheid geboden bij het - 
absolute - gebruik van de berekende aantallen daly’s. 
De berekende daly’s lenen zich er goed voor om de verschillen te laten zien tussen meerdere 
scenario’s (verschillende plandrempels) en meerdere milieufactoren (geluid versus luchtkwaliteit 
of wegverkeer versus railverkeer). Door het berekenen van daly's bij verschillende 
plandrempels ontstaat er een beeld of en waar de meeste gezondheidswinst valt te behalen. 
 
De door de gemeente gekozen plandrempels van 63, 65 en 67 dB leveren een berekende 
gezondheidswinst op van respectievelijk 15,2, 5,6 en 1,3 daly’s op. Bij het gebruik van een 
bewonersdichtheid van 1,61 veranderen deze getallen marginaal. Het aantal daly's op basis van 
Lnight is bij de verschillende plandrempels gelijk aan de situatie zonder plandrempel. Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat de maximale waarde voor Lnight cum. niet hoger is dan 62,55 dB. 
Het hanteren van maximale plandrempels (in het kader van gezondheid) van 62 dB voor Lden en 
55 dB voor Lnight levert een berekende gezondheidswinst op van 25,6 daly ten opzichte van de 
situatie zonder plandrempel. 
Dit laat duidelijk zien dat een plandrempel van Lden van 67 dB een hele beperkte 
gezondheidswinst oplevert. De grootste gezondheidswinst is te behalen bij een Lden van 62 dB 
en een Lnight van 55 dB. 
Deze gezondheidswinst kan in euro’s uitgedrukt worden. Voor één daly wordt een bedrag 
gerekend van globaal € 70.000,-- in één jaar. De gecalculeerde gezondheidswinst voor 
Enschede is het grootst bij het hanteren van een plandrempel van Lden 62 dB en een Lnight van 
55, namelijk € 1.792.000.  
 
Voor het behalen van deze gezondheidswinst dienen wel maatregelen genomen te worden voor 
een groot aantal woningen. Dit kunnen maatregelen zijn aan de woning zelf (gevelisolatie, 
toepassen van muurdempers in onder meer de slaapkamers) en/of aan de woonomgeving (stil 
asfalt, geluidsschermen, raildemping, etc.). 
De overzichten in hoofdstuk 4 laten verder zien dat de bijdrage van railverkeer aan het aantal 
personen wat ernstig gehinderd is of ernstige slaapverstoring heeft gering is in vergelijking met 
de bijdrage van het wegverkeer. 
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Bijlage 1 Literatuur en bronverwijzing 
 
 
Nummering Titel 
Lit. 1 Kempen, E. E. M. van & D. J. M. Houthuijs (2008) – Omvang van de effecten 

op gezondheid en welbevinden in de Nederlandse bevolking door geluid van 
weg- en railverkeer. Rapportnr. 630180001. RIVM, Bilthoven. 

Lit. 2 WHO (2009) – Night noise guidelines for Europe. WHO Regional Office for 
Europe, Geneva. 

Lit. 3 Miedema, H.M.E. & C.G.M. Oudshoorn. Annoyance from transportation 
noise: relationships with exposure metrics DNL and DENL and their 
confidence intervals. Environmental Health Perspectives 2001: 109: 409-416. 

Lit. 4 Miedema, H.M.E., W. Passchier-Vermeer & H. Vos. Elements for a position 
paper on night-time transportation noise and sleep disturbance. TNO-Inro. 
Delft, 2002. 

Lit. 5 European Commission Working Group on Health and Socio�Economic 
Aspects (2004) – Position paper on dose�effect relationships for night time 
noise. Brussels, 11 november 2004. 

Lit. 6 Handboek gezondheidseffectscreening stad & milieu 2010  - Voor de 
inrichting van een gezonde leefomgeving. Versie 1.5, Utrecht, Juli 2010. 

Lit. 7 Kempen, E.E.M. van & W. Babisch (2011). The quantitative relationship 
between road traffic noise and hypertension: a meta-analysis. 10th 
International Congress on Noise as a Public Health problem. London, UK. 
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Bijlage 2 Berekeningen hinder en geluidbelasting 
 
 
Voor het berekenen van de relatie tussen geluidbelasting  en ernstige hinder worden de 
volgende formules gebruikt: 
 
Wegverkeer: %HA = 9,868*10-4 (Lden - 42)3 – 1,436*10-2 (Lden - 42)2 + 0,5118 (Lden - 42) 
 
Railverkeer: %HA = 7,239*10-4 (Lden - 42)3 – 7,851*10-3 (Lden - 42)2 + 0,1695 (Lden - 42) 
 
 
Voor het berekenen van de relatie tussen geluidbelasting en ernstige slaapverstoring worden de 
volgende formules gebruikt: 
 
Wegverkeer: %HSD = 20,8 – 1,05 (LAeq,23-7h) + 0,01486 (LAeq,23-7h)2 

 
Railverkeer: %HSD = 11,3 – 0,55 (LAeq,23-7h) + 0,00759(LAeq,23-7h)2 
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Bijlage 3 Parameters geluid t.b.v. Daly berekening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Parameters geluid HIA tbv DALY berekening

Gezondheids-
effect

Indicator Drempel 
(dB)

OR DW Duur 
(jaar)

Ernstige hinder Lden 42 Nvt 0,02 1

Ernstige 
slaapverstoring

Lnight 40 Nvt 0,07 1

Hartinfarct Laeq,16h 60 1,06/5dB 0,405 1

Hoge bloeddruk Laeq,16h 50 1,03/5dB 0,352 1

 
In hoofdstuk 3 wordt deze tabel  toegelicht. 
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Bijlage 4 % Inwoners per geluidsklasse, Lden en Lnight 

Zonder plandrempels 
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Bijlage 5 Aantal woningen per geluidsklasse, Lden en Lnight  
Zonder plandrempels 
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In het algemeen worden geluidsbeperkende maatregelen onderscheiden in drie categorieën:  
 

• Bronmaatregelen, ook wel generieke maatregelen genoemd, zorgen ervoor dat het algehele 
geluidsniveau rondom de bron van de geluidsbelasting omlaag gaat. Voorbeelden op het gebied 
van verkeer zijn stille wegdekken (“stil asfalt”), stillere voertuigen en banden, snelheidsbeperking, 
verminderen van (vracht)verkeer, ander verkeersmaatregelen (bv. re-routing). Brongerichte 
maatregelen leiden tot een algehele geluidsreductie waar alle ontvangers in de directe omgeving 
profijt van hebben. 

• Overdrachtsmaatregelen zorgen ervoor dat de veroorzakers van geluidsbelasting (fysiek) 
gescheiden worden van de ontvanger. Hierbij kan gedacht worden aan geluidsschermen of -
wallen. In binnenstedelijk gebied zijn dergelijke maatregelen vaak niet gewenst vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt en/of gebrek aan fysieke ruimte. 

• Maatregelen bij de ontvanger betreffen veelal gevelisolatie van woningen met het doel het 
geluidsniveau in de woning zelf omlaag te brengen. Dit soort maatregelen richten zich op één 
specifiek object en leiden niet tot een algehele geluidsreductie in de directe omgeving. Bovendien 
is dit relatief duur, verbetert alleen iets aan het geluid binnen woningen en leidt dus niet tot een 
reductie van de gevelbelasting en het omgevingslawaai (doel van de Europese richtlijn).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Figuur 6: maatregelencategorieën 

 
Uit doelmatigheidsoverwegingen zijn maatregelen aan de bron meestal te verkiezen. Bovendien heeft de 
wetgever aangegeven dat bronmaatregelen te verkiezen zijn boven andere maatregelen. In de volgende 
paragrafen wordt nagegaan, welke mogelijkheden de gemeente heeft om maatregelen te nemen.  
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Tabel 11: mogelijke en reeds getroffen maatregelen in Enschede 

Maatregel wegverkeer Effect op 
geluids 
(indicatief) 

Toepasbaar in Enschede 

Stille wegdekken (DGD) 2-6 dB Momenteel vindt er, met begeleiding van Van 
Keulen advies, een onderzoek plaats naar de 
kansen en beperkingen bij de toepassing van 
dunne deklagen op het binnenstedelijke 
wegennet. 

Geluidsschermen 0-15 dB Schermen zijn in binnenstedelijk gebied op grond 
van stedebouwkundige aspecten niet toepasbaar. 
Daarnaast ontbreekt het veelal aan fysieke ruimte. 

Snelheidsbeperking tot 30 
km/u 

1 à 2 dB In het kader van het project Duurzaam Veilig zijn 
in het verleden diverse snelheidsreducties 
ingesteld (30-km en 60 km zones). Verdere 
reducties worden, gelet op de functies van de 
betreffende wegen, niet relevant geacht. 

Bevorderen OV en 
ketenmobiliteit 

Beperkt ja, in het kader van de mobiliteitsvisie Enschede 
zijn verschillende projecten in uitvoering die zijn 
gericht op verschuivingen in het gebruik van 
vervoerswijzen (de zogenaamde ''modal shift": 
stimuleren OV- en fietsgebruik, thuiswerken 
(logistiek-ICT), kantoren op strategische plaatsen 
(stations). Daarnaast zijn in het kader van het 
project HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) op 
diverse plaatsen in de stad reeds busbanen 
aangelegd. 

Bevorderen fietsverkeer Beperkt ja, Enschede heeft in 2011 de fietsvisie ‘Enschede 
fietsstad 2020’ opgesteld. 

Routering vrachtverkeer  1 à 3 dB Ja, In april 2011 is besloten tot de oprichting van 
een Binnenstadsservice (BSD). De kern van een 
BSD is dat ondernemers uit de binnenstad hun 
afleveradres verleggen naar een plek buiten de 
binnenstad, van waaruit de goederen gebundeld 
en in een schoon voertuig naar de binnenstad 
worden gebracht. 

Verkeerscirculatieplan  0-5 dB Eind 2011 is een verkeerscirculatieplan voor het 
binnensingelgebied vastgesteld, met als doel de 
bereikbaarheid van de binnenstad en de 
leefbaarheid in de omliggende wijken te 
garanderen 

 
 
De tabel laat zien, dat de mogelijkheden voor maatregelen aan de bron beperkt zijn. In Enschede is 
mogelijk de toepassing van stille wegdekken een veelbelovende maatregel. Dit gegeven heeft ertoe geleid 
dat besloten is om, met begeleiding van Van Keulen advies, een beleidsnotitie op te stellen die ingaat op 
de toepassing van geluidsreducerende wegdekken op het binnenstedelijke wegennet in de gemeente 
Enschede. Aspecten die in de notitie worden beschouwd zijn o.a. geluidsreductie, technische 
randvoorwaarden, civiel- en geluidstechnische levensduur en kostenaspecten. Met de notitie als leidraad 
kan bij voorkomende onderhoudswerkzaamheden een afweging worden gemaakt in hoeverre het mogelijk 
is een geluidsreducerend wegdek toe te passen. Indien hiertoe wordt overgegaan ligt tevens vast op welke 
wijze hier praktische invulling aan moet worden gegeven. De notitie is als bijlage 7 in het actieplan 
opgenomen.  
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Sommige van de genoemde maatregelen hebben een effect door de hele gemeente. Dat zijn maatregelen 
zoals het stimuleren van openbaar vervoer en het bevorderen van fietsverkeer. Dit is onderdeel van het 
bestaande beleid in Enschede en wordt ook in de komende jaren voortgezet. Deze maatregelen zorgen 
ook voor een verlaging van de geluidsbelasting op woningen met een relatief lage geluidsbelasting.  
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BIJLAGE 7 Onderzoek Van Keulen 
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1 INLEIDING 

In het onderhavig onderzoek is een beleidsnotitie samengesteld met als doel 

een realistisch afwegingskader af te leiden op grond waarvan kan worden 

afgewogen in welke situaties geluidreducerend wegdek kansrijk is (en 

onderzocht dient te worden). Deze notitie richt zich met name op de 

volgende functionele eisen met betrekking tot geluid: 

1. Initiële geluidreductie en Interventiewaarde 

2. Duurzaamheid van de geluidreductie 

3. Geluidmetingen 

4. Technische randvoorwaarden 

5. Bestekseisen 

6. Kosten 

 

De verwachting voor de toekomst is dat op basis van nieuwe wetgeving, 

Europese regels of aangepaste gemeentelijke doelstellingen de geluideisen 

strenger worden. Eén en ander wordt afgestemd met actieplannen volgens 

de EU-richtlijn. Volgens deze richtlijn moeten grotere agglomeraties 

geluidkaarten maken en hierop gebaseerd knelpunten met betrekking tot 

lawaai vaststellen. Op basis van de kaarten en knelpunten worden 

actieplannen opgesteld.  

Richtlijnen hierbij zijn de Richtlijn Stille Wegdekken van VROM
1
 en de 

Guidance manual van Fehrl
2
. 

Het rapport bestaat uit drie delen: 

A. Beleidsmatige aspecten 

B. Technische aspecten 

C. Kostenaspecten 
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DEEL A: BELEIDSMATIGE ASPECTEN 
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2 ACHTERGROND 

Volgens onderzoek van de Gezondheidsraad en de Wereld 

Gezondheidsorganisatie (WHO) kan geluidhinder gezondheidsproblemen 

veroorzaken. Hinder en slaapverstoring leiden tot stressreacties met kans op 

verhoogde bloeddruk en hart– en vaatziekten. Mede op basis van deze 

bevindingen heeft de Europese Commissie de zogenaamde Richtlijn 

Omgevingslawaai opgesteld met als belangrijkste doel om het aantal 

(ernstig) gehinderden als gevolg van wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en 

industrielawaai terug te dringen. Daarmee hebben overheden de 

verplichting gekregen om periodiek geluidkaarten voor hun grondgebied op 

te stellen, alsmede actieplannen.  

In die actieplannen staan beleidsvoornemens om de geluidbelasting in de 

stad terug te dringen, prioritaire knelpunten aan te pakken en het aantal 

(ernstig) gehinderden te beperken. In Enschede is gekozen voor een 

plandrempel van 63 dB en de knelpunten zijn in beeld gebracht. Deze notitie 

dient er mede toe om na te gaan wanneer geluidreducerend asfalt kansrijk 

is. 
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3 WEGVERKEERSLAWAAI 

De belangrijkste bron van omgevingslawaai in de stad is het wegverkeer. 

Wegverkeerslawaai in de stad komt van wegverkeer (motor- en 

bandengeluid) en brommers (motor). De geluidemissie is niet alleen 

afhankelijk van het type voertuig (en het type banden) maar ook van de 

inrichting van de weg (verhardingssoort, oneffenheden, kruisingen, 

verkeerslichten, rijsnelheden). 

Wegverkeer bestaat uit een gemengde verkeersstroom met als belangrijkste 

voertuigcategorieën lichte, middelzware en zware motorvoertuigen 

Wegverkeerslawaai binnen de bebouwde kom is gecompliceerder dan 

buiten de bebouwde kom op doorgaande verkeerswegen. In de stad zijn er 

meer voertuigcategorieën en de wegen zijn minder homogeen. Ook zijn er 

meer kruisingen, zitten er meer oneffenheden in het wegoppervlak door 

belijning, putten, schade e.d. en zijn er ook meer verhardingssoorten (naast 

asfalt ook elementenverhardingen zoals klinkers). Snelheden van het 

wegverkeer variëren ook meer, waardoor bij lagere snelheden het 

motorgeluid overheerst en bij hogere snelheden het bandengeluid. Ten 

slotte verstrooit het geluid zich meer door afschermingen, reflecties en 

dergelijke. 

De keuze bij het bestrijden van wegverkeerslawaai in de stad zijn meestal 

afhankelijk van lokale omstandigheden. In het algemeen is de 

voorkeursvolgorde van maatregelen ter bestrijding van wegverkeerslawaai: 

1. preventie 

2. mitigatie (verkeersstromen en lawaai verplaatsen) 

3. curatief 

 

De eerste twee liggen gewoonlijk op het niveau van RO-plannen (nieuwe 

inrichting van buurten en wijken, concentreren van autoverkeer op 

hoofdroutes, verbetering van de doorstroming op hoofdroutes, inrichten 

van 30 km/h-gebieden, etc.). 

Curatieve maatregelen kunnen worden gericht op de bron, de overdracht of 

de geluidgevoelige bestemming (ontvanger). Bij maatregelen aan de bron 

kan gedacht worden aan stillere banden, stillere motoren, 

geluidreducerende wegdekken. Maatregelen aan voertuigen (motoren, 

banden) zijn door de gemeente maar zeer beperkt te beïnvloeden. Hiervoor 

is nationale en Europese regelgeving van belang. Overdrachtsmaatregelen 

liggen vooral in de sfeer van barrières (schermen, wallen). Maatregelen bij 

de ontvanger bestaan voornamelijk uit gevelisolatie. Dit is echter relatief 

duur, verbetert alleen iets aan het geluid binnen woningen en leidt dus niet 

tot een reductie van de gevelbelasting en het omgevingslawaai (doel van de 

Europese richtlijn). 
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4 GELUIDREDUCEREND ASFALT 

4.1 Definitie 

Een dunne geluidarme deklaag (afgekort GRA) is een asfalttoplaag van 5 tot 

30 mm dikte en waarop autobanden minder geluid opwekken dan op een 

referentiedeklaag van dicht asfaltbeton (DAB). Deze Referentie is vastgelegd 

in het Reken- en Meetvoorschrift. De prestatie van een dunne geluidarme 

deklaag wordt uitgedrukt als de wegdekcorrectie (Cwegdek), zijnde het verschil 

in geluidemissie in dB(A) t.o.v. de Referentie voor lichte en zware 

motorvoertuigen apart. 

Verschillende soorten geluidarme wegdekken zijn er op de Nederlandse 

markt verkrijgbaar. Deze staan vermeld op de website 

www.stillerverkeer.nl. Hier zijn de Cwegdek-waarden te vinden. 

 

4.2 Toepassing 

In Bijlage 7 van het Wegenbeleidplan
3
 van de gemeente Enschede worden 

geluidreducerende wegdekken beschreven en enkele kanttekeningen bij de 

toepassing ervan geplaatst. 

Geluidreducerend wegdek (als bronmaatregel op stroomwegen en 

verkeersaders) dient te worden onderzocht in alle gevallen, behalve: 

1. indien weglengte minder dan 250 meter bedraagt of indien de 

wegafstand tussen het hart van twee met verkeerslichten 

geregelde kruispunten of rotondes minder dan 250 meter bedraagt 

(Geluidnota
4
). 

2. op die plaatsen waar sprake is van wringend verkeer. Dit omdat 

geluidreducerende wegdekken minder goed bestand zijn tegen 

deze belasting. Eventueel kan op die locaties een minder 

geluidreducerend wegdektype (SMA+) worden toegepast. 

3. Wegen met een maximum snelheid van 30 km/h. Deze vallen 

formeel niet onder de wet Geluidhinder. 

 

Belijningen mogen volgens de betreffende richtlijn gemiddeld niet meer dan 

5 dB(A) meer geluid maken dan het stille wegdektype waarop deze belijning 

is aangebracht. Als dat verschil groter dan 5 dB(A) is, wordt de kans op 

klachten van aanwonenden hoger.  
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4.3 Duurzaamheid 

Het is bekend dat geluidreducerende wegdekken hun gunstige 

geluidtechnische eigenschappen langzamerhand verliezen. Het is daarom 

van belang hieraan strikte eisen te stellen om zodoende optimale 

duurzaamheid af te dwingen bij de leveranciers en producenten.  

De geluidtechnische levensduur van een geluidreducerende deklaag wordt 

gesteld op 8 jaar. Producenten moeten op voorhand aantonen dat de 

gestelde duurzaamheidseis redelijkerwijs gehaald kan worden bij de 

gegeven verkeersbelasting. 

In geluidberekeningen, hogere waarden procedures e.d. dient dan uitgegaan 

te worden van de oorspronkelijke eis en niet van de uiteindelijk gekozen 

Cwegdek en zeker niet van de werkelijk gemeten geluidreductie. Dit geldt ook 

in het geval dat er een geluidreducerend wegdek aangelegd wordt zonder 

dat dit akoestisch nodig was. In de geluidmodellen wordt in dat geval dan 

nog steeds gerekend met het wegdektype dat hoort bij de oorspronkelijke 

eis. 

 

4.4 Keuze 

Aanbevolen wordt om een GRA te kiezen met geluidreductie die zo dicht 

mogelijk ligt bij de geluidreductie die in de betreffende situatie is 

gewenst/vereist. Omdat: 

1. een GRA met een lagere geluidreductie (en laag % holle ruimte) 

heeft in het algemeen een langere levensduur 

2. bij een GRA met een hoge Cwegdek loopt de geluidreductie sneller 

terug dan bij een GRA met een lagere Cwegdek (zie figuur 1). De gele 

lijn staat voor een initieel zeer stil wegdek die bij 3,5 jaar niet meer 

aan de interventiewaarde voldoet (onderste rode lijn). 

De groene is initieel wat minder stil (maar voldoet wel net aan de 

initiële eis: bovenste rode lijn) maar voldoet pas naar 5,5 jaar niet 

meer aan de interventiewaarde. Over de gehele levensduur gezien 

presteert een GRA met een lagere initiële reductie daarom vaak 

beter dan een GRA met een initieel hogere reductie. 
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Figuur 1: Schematisch verloop van de geluidreductie voor een stil wegdek (gele 

lijn) en een minder stil wegdek (groene lijn). De initiële eis en de interventiewaarde 

zijn weergegeven met de rode lijnen 

4.5 Toetsing 

Belangrijk met betrekking tot geluid is de definitie van geluidreductie. De 

geluidreductie wordt altijd bepaald ten opzichte van de Referentie. De 

interventiewaarde wordt gedefinieerd als de waarde waarbij het wegdek 

geluidtechnisch wordt afgekeurd. De interventiewaarde wordt gelijk gesteld 

aan de initiële geluidreductie minus 2,0 dB(A). 

Om te toetsen of het wegdek nog steeds aan de duurzaamheidseisen met 

betrekking tot geluid voldoet, wordt na 1, 3 en 6 jaar na aanleg een 

geluidmeting uitgevoerd. 

Bij een eventuele grotere afname van de geluidreductie dient de aannemer 

maatregelen te treffen. Is dit binnen 3 jaar dan moet (minimaal 100 m van) 

het wegdek vervangen worden. Nadien volstaat een onderhoudsmaatregel 

om het aantal resterende levensjaren te overbruggen mits de geluidreductie 

boven de interventiewaarde blijft.  

Indien blijkt dat de verkeersintensiteiten met meer dan een factor 2 zijn 

toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke prognoses welke 

gecommuniceerd zijn richting de aannemer, vervallen de 

duurzaamheidseisen. 
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DEEL B: TECHNISCHE ASPECTEN 
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5 GELUIDREDUCERENDE WEGDEKKEN 

5.1 Wet- en Regelgeving 

Langs wegen ligt volgens de Wet Geluidhinder een onderzoekszone. Als 

binnen die zone geluidgevoelige bestemmingen worden gepland, moet 

akoestisch onderzoek verricht worden om na te gaan of voldaan wordt aan 

de vigerende voorkeursgrenswaarde. Voor de berekening wordt gebruik 

gemaakt van de methode zoals die in het Reken- en Meetvoorschrift 

Wegverkeerslawaai uit 2012, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Hoewel 

het voorschrift zowel een reken- als een meetmethode bevat wordt in de 

huidige praktijk praktisch altijd berekening boven meting geprevaleerd. 

In de berekeningen worden verschillende parameters van de bron en 

omgeving meegenomen volgens standaard rekenmethode I of standaard 

rekenmethode II. 

De Standaardmethode I kan toegepast worden in eenvoudige situaties, zoals 

bij rechte wegen zonder geluidschermen en rekent op basis van niet-

spectrale geluidniveaus. 

De Standaardmethode II wordt in complexe situaties toegepast en houdt 

rekening met de frequentie-afhankelijkheid in de emissie en de 

overdrachtstermen. De berekeningen worden daarom per octaafband 

uitgevoerd. Het frequentie-interval (middenfrequenties van de octaven) 

bedraagt 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k en 8 kHz. 

Wegen met een maximum snelheid van 30 km/h vallen formeel niet onder 

de wet Geluidhinder. 

 

5.2 Wegverkeersgeluid 

Het geluid afkomstig van voertuigen kan grofweg in twee bronnen 

gescheiden worden: rolgeluid (band/wegdek) en drijflijngeluid (motor, 

uitlaat etc.). Het rolgeluid is dominant bij hoge voertuigsnelheid, terwijl het 

drijflijngeluid bij lage snelheid dominant is. Het omslagpunt en de 

verhouding tussen de twee bronnen is afhankelijk van de rijstijl en het soort 

voertuig. Tijdens acceleratie neemt het drijflijngeluid toe, terwijl het 

rolgeluid nagenoeg constant blijft. Bij vrachtwagens is het aandeel 

drijflijngeluid relatief hoger dan bij personenauto's. 

Twee opwekkingsmechanismen van rolgeluid kan men onderscheiden: 

1. het comprimeren en expanderen van lucht binnen en rond het 

bandprofiel (air pumping) 

2. het trillen van het bandkarkas en het loopvlakprofiel ten gevolge van 

aanstoting door wegdekoneffenheden (texture induced vibration) 

 

De geluidreducerende werking van wegdekken kan toegeschreven worden 

aan een tweetal eigenschappen van het wegdek: 
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1. de ruwheid van het oppervlak, aangeduid met textuur 

2. de mate waarin het wegdek geluid kan absorberen, aangeduid met 

akoestische absorptie of akoestische impedantie 

 

5.3 Verloop in de tijd 

Het is bekend dat geluidreducerende wegdekken hun gunstige 

geluidstechnische eigenschappen langzamerhand verliezen. Het is daarom 

van belang hieraan strikte eisen te stellen. Echter de standaard 

wegdektypen (bv DAB) worden in de loop der tijd ook luidruchtiger. Het zou 

niet “eerlijk” bij geluidreducerende wegdektypen geen achteruitgang toe te 

staan. Daarom wordt een interventiewaarde (zie H6.2) gehanteerd. Deze 

interventiewaarde heeft alleen betekenis bij de relatie opdrachtgever / 

opdrachtnemer op het niveau van bestekseisen en garanties. In 

berekeningen e.d. mag met deze waarde geen rekening gehouden worden 

en moet uitgegaan worden van de initiële waarden. 
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 wordt deze teruggang verdisconteerd in de Cwegdek van de 

verschillende wegdektypen. Echter deze systematiek heeft geen invloed op 

bestekken omdat de Cwegdek op gemiddelde slaat en bestekken op feitelijk 

aangelegde wegen. 

 

5.4 Ontwerp 

Door de gemeente Enschede worden bij het dimensioneren van de dikte van 

het totale wegpakket de GRA in de berekeningen meegenomen.  

GRA’s zijn, vanwege de geringe laagdikte, niet geschikt om grote 

onvlakheden, zoals veroorzaakt door spoorvorming in onderliggende lagen, 

op te vangen. Er dient dan meestal een uitvullaag aangebracht te worden. 

Hierbij kunnen eventueel de betreffende voorschriften van de RAW worden 

geëist.  

 

5.5 Civiel- en geluidtechnische levensduur 

Voor GRA’s wordt door de leveranciers een civieltechnische levensduur 

aangegeven van 10 – 12 jaar wat vergelijkbaar is met die van SMA NL 5 

(SMA 0/6). Deze door de leveranciers verwachte levensduur wordt steeds 

meer door praktijkervaringen onderbouwd. 

Ook gelet op de samenstelling van de dunne deklagen lijkt de voorspelling 

van de leveranciers niet te hoog. De samenstelling lijkt op die van een 

traditionele SMA. De civieltechnische levensduur van dit type deklaag 

bedraagt onder ideale omstandigheden circa 12 - 15 jaar. 

Binnen de gemeente Enschede is een beleidsuitspraak dat de 

geluidtechnische levensduur van een dunne deklaag 8 jaar dient te 

bedragen. 
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Producenten moeten op voorhand aantonen dat de gestelde 

duurzaamheideis redelijkerwijs gehaald kan worden bij de gegeven 

verkeersbelasting. 

Belangrijk om de gewenste levensduur te behalen is dat het asfalt niet bij 

lage temperaturen wordt aangelegd. 

 

5.6 Onderhoud 

Reinigen van dunne deklagen is, behoudens bij calamiteiten, niet nodig en 

wordt om geluidtechnische redenen sterk afgeraden ondanks het advies van 

een enkele wegenbouwer. 

Tegenwoordig zijn er methoden om de geluidprestatie en de levensduur van 

geluidarme wegdekken aan het einde van de functionele levensduur d.m.v. 

klein onderhoud te verlengen. Bedoeld worden oppervlaktebehandelingen 

met VIA-RAL, Safedress, EAB ed. Deze technieken lijken sterk op een 

standaard oppervlakbehandeling, alleen zijn ze significant stiller. Dit is een 

relatief goedkope manier om de geluidreductie weer boven de 

interventiewaarde te brengen voor ongeveer 3 jaar. 

 

5.7 Keuze en vastlegging 

Een mogelijk knelpunt bij de toepassing van geluidreducerende wegdekken 

is dat de werkelijk verkregen geluidreductie over het algemeen hoger is dan 

wat gevraagd wordt in de Wet Geluidhinder en/of actieplannen. 

Het kan voorkomen dat de reconstructie-eis van 2 dB(A) in de Wet 

Geluidhinder wordt overschreden. Dit kan indien er fysiek wat veranderd 

(reconstructie) aan de weg. De geluidtoename dient weggenomen te 

worden door maatregelen aan de bron. Maar indien er al een geluidarm 

wegdek ligt, zijn de mogelijkheden hiertoe sterk beperkt. Een nog stiller 

wegdek toepassen, kan meestal niet omdat die niet bestaat of omdat die 

civieltechnisch ongewenst (duurzaamheid vs geluidreductie) is. Andere 

geluidwerende maatregelen zijn vaak onmogelijk of zeer kostbaar en 

ingrijpend. 

Er moet dus een onderscheid komen tussen wat er daadwerkelijk nodig is 

aan geluidreductie en wat er uiteindelijk gekozen wordt. Indien er gekozen 

wordt voor een stiller wegdektype dan vereist, kan de bovenstaande 

ongewenste situatie voorkomen. 

In geluidberekeningen, hogere waarden procedures e.d. dient dan uitgegaan 

te worden van de initiële geluideis en niet van de uiteindelijk gekozen Cwegdek 

en zeker niet van de werkelijk gerealiseerde geluidreductie. Dit geldt ook in 

het geval dat er een geluidreducerend wegdek aangelegd wordt zonder dat 

dit nodig akoestisch was. In de geluidmodellen wordt in dat geval dan nog 

steeds gerekend met het oorspronkelijke wegdektype dat voldoet aan de 

initiële eis. 

Daarmee is, ingeval de Wet Geluidhinder of beleid vanwege een Actieplan 

een rol speelt, dus de initiële toetsingseis ook gelijk aan de gevraagde 

geluidreductie en niet de Cwegdek van het gekozen wegdektype. Dit heeft als 
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gunstig bijeffect dat de interventiewaarde naar rato wordt vastgesteld 

waarmee de functionele levensduur groter zal zijn. 

Een nadeel van deze systematiek is dat in het wegbeheersysteem andere 

wegdektypen kunnen voorkomen dan in een rekenmodel voor geluid. 

Een goede afstemming van deze databases met de achterliggende 

argumentatie is dan van belang. 
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6 GELUIDEISEN 

6.1 Initiële toestand 

Belangrijk met betrekking tot geluid is de definitie van geluidreductie. De 

geluidreductie wordt altijd bepaald ten opzichte van de Referentie volgens 

CROW-publicatie 316
11

. 

Indien de Wet Geluidhinder ook een rol speelt, dienen alle 

voertuigcategorieën meegenomen te worden. De Wet toetst immers op de 

gemiddelde gevelbelastingen van geluidgevoelige bestemmingen. Hierbij 

wordt uitgegaan van alle verkeer dat op die weg voorkomt. 

Het kan echter eenvoudiger zijn om alleen eisen te stellen aan lichte 

motorvoertuigen. Indien er bijvoorbeeld weinig zwaar verkeer aanwezig is, 

of wanneer de Cwegdek waarden van zwaar en licht verkeer van het wegdek 

vrijwel gelijk zijn (zoals bij een Dunne Deklaag), kan deze afweging gemaakt 

worden. De emissies van andere voertuigcategorieën hoeven daarom ook 

niet na aanleg getoetst te worden. 

De geëiste initiële geluidreductie kan per weg verschillend zijn. Deze eis 

komt in het bestek. En de meetwaarden ongeveer 4 weken na aanleg 

worden hieraan getoetst. De interventiewaarde is één op één gerelateerd 

aan de initiële waarde (zie hierna). 

 

6.2 Interventiewaarde en toetsing 

De interventiewaarde wordt gedefinieerd als de waarde waarbij het wegdek 

wordt afgekeurd. Deze waarde wordt absoluut gesteld ten opzichte van de 

initiële eis (zie H6.1). De interventiewaarde is gelijk aan de initiële 

geluidreductie minus 2,0 dB(A). 

Om te toetsen of het wegdek nog steeds aan de duurzaamheidseisen met 

betrekking tot geluid voldoet, wordt 1, 3 en 6 jaar na aanleg CPX-metingen 

uitgevoerd. Deze toetsing dient opgenomen worden binnen de in de 

gemeente gehanteerde beheerssystemen in verband met kosten en 

monitoringen. Zonder toetsingen en het eenduidig vastleggen van de 

resultaten heeft het stellen van duurzaamheidseisen nauwelijks zin. 

De eisen met betrekking tot de duurzaamheid van de geluidreductie worden 

absoluut gesteld op basis van wat er ter plekke aan geluidreductie nodig is 

(zie H6.1 en H6.2) en worden zodanig als toetsingscriteria gebruikt. Een 

relatieve eis dat de teruggang bv niet meer dan 2 dB(A) mag bedragen, zou 

tot veel onduidelijkheid en vage toetsingscriteria leiden omdat: 

1. de eerste meting vlak na aanleg geldt als referentie voor de 

interventie. Een meting heeft echter altijd een meetfout. Dat houdt 

in dat ook de bijbehorende meetfout meegenomen worden. De 

eventuele interventie is ook gebaseerd op een meting. De 

interventiewaarde zou dan gebaseerd zijn op twee metingen en 

dus zouden beide meetfouten meegenomen moeten worden. 



 

VKa.12en10.12r096  bladzijde 19 

Beleidsnotitie toepassing geluidreducerende wegdekken in de gemeente Enschede

2. de interventiewaarde dan niet eenduidig is en voor een (toevallig) 

wat stiller uitgevallen product strenger zijn dan voor een iets 

minder stil uitgevallen product. Bij de uiteindelijke aanleg van de 

weg zijn immers variaties te verwachten. 

 

Bij een eventuele grotere afname van de reductie dient de aannemer 

maatregelen te treffen. Is dit binnen 3 jaar dan moet (minimaal 100 m van) 

het wegdek vervangen worden. Nadien volstaat een onderhoudsmaatregel 

(bv sealen en EAB) om het aantal resterende levensjaren te overbruggen 

mits de geluidreductie boven de interventiewaarde blijft.  

 

Figuur 2: De geluideisen als functie van tijd. Als voorbeeld is een initiële eis van 

3,5 dB(A) gehanteerd 

Indien blijkt dat de verkeersintensiteiten met meer dan een factor 2 zijn 

toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke prognoses welke 

gecommuniceerd zijn richting de aannemer, vervallen de 

duurzaamheidseisen. 
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7 ONDERBREKINGEN 

7.1 Voegovergangen 

Voor het geluid boven een kunstwerk wordt de volgende eis geformuleerd
5
: 

Het LA,max
 
van het geluid van de voertuigpassages van lichte motorvoertuigen 

boven een kunstwerk als gevolg van de voegovergang mag ten opzichte van 

het stilste wegdektype naast de voeg over minimaal de lengte van het 

kunstwerk zelf, niet meer dan 5 dB(A) hoger zijn. Deze eis is dus per geval 

verschillend omdat de wegdektypen kunnen verschillen. 

De eis wordt berekend voor de representatieve voertuigsnelheid in de 

concrete situatie waar de voegovergang wordt aangelegd. In de praktijk is 

dit meestal de gemiddelde voertuigsnelheid van de betreffende 

voertuigcategorie.  

Analoog aan de eis voor boven een kunstwerk moet ook een eis berekend 

worden voor het geluid onder een kunstwerk. Dit is uiteraard slechts van 

belang als er ook daadwerkelijk geluid van onder het kunstwerk afgestraald 

kan worden naar de omgeving, zoals bij een brug. In overige gevallen, zoals 

bij een tunnelbak kan deze eis vervallen.  

Er zijn twee verschillen ten opzichte van de eis voor boven de 

voegovergangen:  

1. de eis die geformuleerd wordt geldt voor zware motorvoertuigen, 

omdat deze onder een kunstwerk de grootste geluidniveaus 

veroorzaken Lichte motorvoertuigen worden derhalve niet 

gemeten onder het kunstwerk zoals zware motorvoertuigen niet op 

het kunstwerk; 

2. het is van belang om rekening te houden met het feit of al dan niet 

een geluidscherm langs de weg aanwezig is; bij de aanwezigheid 

van een geluidscherm zal het geluid van onder het kunstwerk voor 

de omwonenden een belangrijker bron zijn dan bij afwezigheid van 

een geluidscherm.  

 

Deze metingen hoeven niet gedurende de onderhoudsperiode herhaald te 

worden. 

 

7.2 Belijningen 

Het is bekend dat belijningen ongunstig kunnen opvallen met name 

wanneer er een stil wegdektype is toegepast. Op dit moment is er nog geen 

standaard meetmethode om eventuele onderbrekingen te meten. 

Wel is de verderop genoemde CPX-methode geschikt om de gemiddelde 

toename ten opzichte van het wegdek te bepalen. Hiertoe wordt met één 

meetwiel over de belijning gereden. De gemeten waarde wordt dan 

vergeleken met de op dezelfde manier vastgestelde waarde van het 
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nabijgelegen rijspoor met geluidreducerend asfalt. Deze methode is 

praktisch goed uitvoerbaar en reproduceert veel beter dan een SPB-meting 

die in een dergelijk geval ook nog een keer zeer tijdrovend is. 

Op dit moment bestaan er ook nog geen standaard eisen voor de 

geluidemissie van belijningen. Daarom wordt voorgesteld hiervoor de 

waarden in de Richtlijn voor de voegovergangen
5
 aan te houden. 

Dit houdt in dat de belijning gemiddeld niet meer dan 5 dB(A) meer geluid 

mag maken dan het stille wegdektype waarop deze belijning is aangebracht. 

Mede omdat er geen normen zijn wordt geadviseerd de bovenstaande norm 

op voorhand wel te eisen en naderhand ook te toetsen maar deze niet te 

strikt te hanteren. De winst komt immers al uit het voorkomen van 

toepassing van belijningen van welke op voorhand kan worden aangenomen 

dat deze lawaaiig zullen zijn. 

Deze metingen hoeven niet gedurende de onderhoudsperiode herhaald te 

worden omdat doorgaans het wegdek luider wordt en de belijningen minder 

luid. 

 

7.3 Kruispunten en rotondes 

Alleen op die plaatsen waar geen sprake is van wringend verkeer wordt 

onderzocht/afgewogen of geluidreducerend wegdek wordt toegepast. 

Indien de kruising niet gelijkwaardig is, kan er wel een geluidreducerend 

wegdek worden toegepast. Hierbij dient wel extra aandacht aan de 

afwerking van de naden besteed worden. 

Op gelijkwaardige (1:2 verhouding verkeersintensiteiten) kruispunten en 

rotonden wordt geen geluidreducerend wegdek toegepast. Dit geldt ook 

voor de eerste 40 m van de aansluitende wegdelen. Dit geeft meestal geen 

problemen in het kader van Wet Geluidhinder. De extra geluidemissie bij 

‘langzaam’ rijdend verkeer is minder dan 1 dB(A), wat doorgaans 

verwaarloosbaar is. In gevallen waar de Wet Geluidhinder een rol speelt, 

dient dit nog wel rekentechnisch geverifieerd te worden. Er zijn 

producenten die beweren dat hun geluidreducerend product wel bestand is 

tegen wringend verkeer. Echter dit wordt niet breed ondersteund door 

praktijkervaringen. 

Op andere plaatsen met wringend verkeer wordt SMA NL 5 (vaak nog 

aangeduid met SMA 0/6) of SMA 8 NL met gemodificeerd bindmiddel 

toegepast. De overgang naar een geluidreducerend wegdektype dient 

zoveel mogelijk met een vliegende voeg te worden uitgevoerd. Dit houdt in 

dat er geleidelijke van het ene mengsel naar het andere mengsel wordt 

overgegaan zonder dat de asfaltspreidmachine stopt. Hierdoor ontstaat er 

een duurzame mengzone van enkele meters die visueel en akoestisch 

nauwelijks waarneembaar is. 

Bij wegen met veel kruispunten e.d. kan er gekozen worden voor een lagere 

geluidreductie (2,5 dB(A) van bv “SMA+”) in verband met een grotere 

weerstand tegen wringend verkeer vanwege hun grotere levensduur. 

Hiermee wordt postzegelwerk vermeden. De aannemer dient de 

geschiktheid wederom van te voren aan te tonen. 
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Bovenstaande geldt ook voor in- en uitritten met veel wringend verkeer. Het 

gaat daarbij dus om in- en uitritten die gebruikt worden voor 

bedrijfsactiviteiten waarbij zwaar vrachtverkeer voorkomt. Een lage 

intensiteit van zwaar verkeer bij een oprit kan al schadelijk zijn voor dunne 

geluidreducerende deklagen. Opritten voor privégebruik vallen daar niet 

onder. 

Ook aanliggende parkeerhavens kunnen aanleiding geven tot begin van 

schade vanwege parkerende auto’s die met lage snelheid en grote 

stuuruitslagen vanwege de stuurbekrachtiging het wegdek zwaar kunnen 

belasten en daardoor beschadigen.  
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8 GELUIDMETINGEN 

8.1 Initiële toestand 

Bij de toetsing aan de initiële geluideis dient er zo veel mogelijk uitgegaan 

worden van de desbetreffende CROW-publicaties (o.a. nr. 200). Hierin wordt 

bij de productiecontrole met betrekking tot geluid 

van wegdekken uitgegaan van de CPX-methode 

volgens ISO/CD 11819-2
6
 (zie figuur 3), omdat die 

meting het hele wegvak beslaat. 

Dit houdt dus in dat er ongeveer 4 weken na 

openstelling voor het verkeer op ieder wegvak een 

CPX-meting wordt verricht. Bij de meting wordt 

uitgegaan van 2 standaardbanden. Hiermee wordt 

op eenduidige en voldoende nauwkeurige wijze de 

gemiddelde geluidreductie van het gehele vak 

bepaald. De resultaten van de CPX-meting wordt 

per wegvak opgedeeld in stukken van 100 m lengte. 

De CPX-meting wordt geijkt met een SPB-meting 

volgens ISO 11819-1
7
 (zie figuur 4). De SPB-

methode was en blijft namelijk een absolute 

meting en wordt in dit geval met behulp van de 

CPX-methode geëxtrapoleerd over de totale 

lengte. Hierbij wordt, over het algemeen, alleen de 

reductie voor lichte motorvoertuigen getoetst. 

Deze procedure wordt de Productie Controle 

Geluid (PCG) genoemd.  

Indien de aanleg van de geluidreducerende 

wegdekken gefaseerd geschiedt, kunnen geen of 

slechts enkele CPX-metingen worden 

gecombineerd. Dit houdt in dat iedere CPX-meting 

afzonderlijk geijkt dient te worden met een SPB-

meting. 

 

8.2 Monitoring 

Bij de monitoring wordt uitgegaan van de CPX-methode om te toetsen of 

het wegdek nog steeds aan de interventiewaarde voldoet. Dit houdt dus in 

dat er 1, 3 en 6 jaar (zie o.a. H4.5) na openstelling voor het verkeer op ieder 

wegvak een CPX-meting wordt verricht. De resultaten van de CPX-meting 

wordt weer per wegvak opgedeeld in stukken van 100 m lengte. De CPX-

meting wordt geijkt met de vlak na aanleg uitgevoerde SPB-meting.  

Indien er uit een CPX-meting op het betreffende wegvak blijkt dat (een deel 

of delen van) het wegdek geluidtechnisch niet meer voldoet, dient er op dat 

moment een extra SPB-ijkingsmeting plaats te vinden bij voorkeur op de 

locatie waar vlak na aanleg een SPB-meting is verricht, maar dat is niet strikt 

 

Figuur 4: Opzet van de SPB-methode 

 

Figuur 3: Opzet van de CPX-methode 
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noodzakelijk. Indien meerdere delen van een wegvak niet voldoen, blijft één 

SPB-meting aan dat wegvak voldoende. Als echter het verschil van de met 

CPX-methode gemeten reductie en de interventiewaarde groter is dan 

2,0 dB(A) hoeft er geen enkele SPB-meting te worden uitgevoerd en worden 

de betreffende delen van het wegvak zonder meer afgekeurd. 

De eisen aan de duurzaamheid van de geluidreductie dienen in absolute 

waarden gesteld te worden en worden zodanig als toetsingscriteria gebruikt. 
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9 RANDVOORWAARDEN 

9.1 Algemene randvoorwaarden 

De volgende meer algemene randvoorwaarden zijn ontleend aan de CROW
8
: 

• de mate van (ongelijkmatige) zettingen in de ondergrond. 

• het gewenste aanzien van een weg. 

• de bereikbaarheid van eventuele ondergrondse infrastructuur. 

• de gewenste reductie van het verkeersgeluid. 

• de verkeersintensiteit en -snelheid op het wegvak. 

• de verhouding tussen de hoeveelheid personenwagens en 

vrachtverkeer. 

• de hoeveelheid wringend verkeer (denk aan kruisingen, uitritten, 

langsparkeren, bushaltes, snelheidsremmende chicanes, laad- en 

loshavens, et cetera). 

• de beschikbare rijstrookbreedte. 

• de aanwezigheid van discontinuïteiten in het wegdek, zoals 

putdeksels, kunstwerken (voegovergangen), drempels, et cetera. 

• De aanwezigheid van kruisings- en opstelvakken. 

• de kosten van het wegdek, zowel bij aanleg als over de gehele 

levensduur. 

 

9.2 Specifieke randvoorwaarden 

Tijdens het overleg met de gemeente zijn meer specifieke randvoorwaarden 

en wensen geïnventariseerd: 

• Alle geluidreducerende deklagen zijn in principe ongeschikt voor 

wringend verkeer behalve SMA+.  

• Geen handwerk wordt toegestaan op verkeersbelaste delen van de 

weg. 

• Er mag niet worden afgestrooid. In het algemeen levert dat geen 

problemen met de remvertraging op. 

• De minimale verwerkingstemperatuur vanwege de geringe 

warmtecapaciteit kan overeen komen met de aanbevelingen uit de 

VBW-richtlijnen
9 10

. 

• De overgang en tussen een stil wegdektype en een niet-stil 

wegdektype dient zoveel mogelijk met vliegende voegen te worden 

uitgevoerd. 

• De minimale lengte van een stil wegdektype bedraagt 250 m. 

• de duurzaamheid van het product dient minimaal 8 jaar te 

bedragen. 

• Reparatie met een techniek zodanig dat de geluidreductie onder de 

interventiewaarde blijft. Dit dient door de aannemer op voorhand 

aannemelijk gemaakt te worden. 
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De keus voor de leverancier wordt gebaseerd op een aantal factoren. 

1. Hij moet in het bezit zijn van een Wegdekcorrectiefactor (Cwegdek) of 

anders van een door een onafhankelijk bureau opstelde rapportage 

met beschikbare geluidmeetdata. Dit is dus geen selectiecriterium 

voor het product maar voor de producent. 

2. Op voorhand dient op basis van laboratoriumproeven, 

modelberekeningen en/of geluidmetingen (bv met behulp van het 

Life-time Optimization Tool (LOT)) redelijkerwijs aangetoond 

worden dat aan de gewenste functionele levensduur met 

betrekking tot geluid voldaan kan worden door het aangeboden 

product.  

3. Het hebben van een Product Informatie Blad (PIB) is facultatief. 

 

Bij de keus van een product kan niet uitgegaan worden van merknamen 

omdat deze vrijwel één op één gerelateerd zijn aan een producent. Toch 

vindt er een selectie van producenten plaats: fase 1 op basis van de Cwegdek 

(zie punt 1). Hiermee worden producenten geselecteerd die aangetoond 

hebben in staat te zijn een stil wegdek te produceren en aan te leggen; fase 

2 op basis van de duurzaamheid (zie punt 2). 
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10 BESTEKSEISEN 

Er worden geen kortingsregelingen toegepast. Afkeuring houdt daarom 

direct in dat de aannemer op eigen kosten een maatregel treft zodat weer 

aan de eisen wordt voldaan. 

1. De geluidreductie en interventiewaarde van de geluidreducerende 

deklaag zijn gedefinieerd voor lichte motorvoertuigen bij een 

rijsnelheid van 50 km/h ten opzichte van de Referentie volgens 

CROW-publicatie 200. 

2. Op voorhand dient op basis van bij voorkeur een Cwegdek-verklaring 

volgens CROW-publicatie 200 aangetoond worden dat de 

aannemer in staat is gebleken een geluidreducerend wegdek aan te 

leggen. Indien hij nog geen Cwegdek heeft, dienen reeds uitgevoerde 

SPB- en/of CPX-metingen te worden overhandigd en vergezeld van 

een onderbouwing door een onafhankelijk adviesbureau. 

3. Op voorhand dient op basis van laboratoriumproeven, 

berekeningen en/of geluidmetingen redelijkerwijs aangetoond 

worden dat aan de punten 6 en 7 voldaan kan worden. 

4. De geluidreductie wordt rond 4 weken na openstelling voor het 

verkeer en na 1, 3 en 6 jaar na aanleg gemeten met behulp van de 

Close Proximity (CPX) methode volgens ISO/CD 11819-2. 

5. De CPX-meting na aanleg wordt rond 4 weken na openstelling voor 

het verkeer geijkt met een Statistical Pass-by (SPB) meting volgens 

ISO 11819-1. Deze ijking wordt ook gebruikt bij de latere CPX-

metingen. 

6. De gemiddelde geluidreductie van de geluidreducerende deklaag 

dient gedurende de 3 jaar voldoen aan de initiële eis. 

7. De gemiddelde geluidreductie van de geluidreducerende deklaag 

dient tussen 4 en 8 jaar na aanleg n-2 dB(A) bij 50 km/h  

8. Bij de CPX-meting wordt het te meten wegvak per rijrichting 

opgedeeld in wegvakken met een minimale lengte van 100 m. De 

onderlinge spreiding (ofwel de max/min-waarde) tussen de vakken 

van 100 m mag niet meer dan 2,0 dB(A) bedragen. 

9. Indien niet voldaan wordt aan de eisen genoemd onder de punten 

6, 7 of 8, dient de aannemer op eigen kosten maatregelen te 

nemen zodanig dat weer aan de punten 6, 7 of 8 wordt voldaan. Dit 

dient door een geluidmeting op kosten van de aannemer te worden 

aangetoond. 

10. Vervangings- of herstelmaatregelen dienen binnen 3 maanden na 

vaststelling daarvan te zijn uitgevoerd. 

11. De eis aan de belijning is dat de geluidemissie gemiddeld niet hoger 

dan 5 dB(A) mag zijn dat die van het stille wegdek in het meest 

nabij gelegen rijspoor. Deze waarde dient getoetst te worden met 
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behulp van de CPX-methode met de twee meetbanden waarbij één 

meetwiel wordt beschouwd. 

12. De eis aan voegovergangen op het kunstwerk is dat de 

geluidemissie van lichte motorvoertuigen gemiddeld niet hoger dan 

5 dB(A) mag zijn dan die van het aanliggende stille wegdek in het 

meest nabij gelegen rijspoor over minimaal de lengte van het 

kunstwerk zelf. De eis aan voegovergangen onder het kunstwerk 

dient berekend te worden voor zware motorvoertuigen aan de 

hand van de betreffende Richtlijn. 

13. Het niet tijdig uitvoeren van de metingen conform deze 

overeenkomst in periode van 8 jaar levert de aannemer een korting 

op € 10.000,00 per keer / geval. Deze korting wordt verbeurd 

zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 
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DEEL C: KOSTEN 

  



 

VKa.12en10.12r096  bladzijde 30 

Beleidsnotitie toepassing geluidreducerende wegdekken in de gemeente Enschede

11 KOSTEN 

11.1 Uitgangspunten 

Uitgangspunt voor de raming is dat het project onder specifieke 

omstandigheden (nachtwerk, beperkte werktijden en verkeersoverlast etc.) 

uitgevoerd wordt. Er is geen rekening gehouden met eventuele 

markteffecten, dat wil zeggen dat voor de uitvoering van het project 

gerekend is met normale bedrijfseconomische omstandigheden. 

In de raming zijn geen investeringskosten en of vervangingskosten einde 

levensduur meegenomen. 

De werkvakken die zijn beschouwd, verschillen in werkomstandigheden 

weinig tot niets van elkaar. In de raming gaan we uit van een werkbreedte 

van >2,5 m, het volledige werkvak is beschikbaar. De kosten per m
2
 

verschillen minimaal met betrekking tot de wegbreedte. 

 

11.2 Scope 

De raming bevat uitgangspunten zoals die door de gemeente Enschede 

worden aangehouden. 

Voor ramingen zijn dezelfde voorwaarden aangehouden: 

• Alleen de rijbaan is beschouwd, er zijn geen parkeervakken en/of 

fietspaden meegenomen 

• Volledig werkvak beschikbaar in de nacht 

• Markeringen in thermoplast materiaal 

• Brugdekken buiten beschouwing gelaten 

 

Conventioneel asfalt: 

• Het uitvoeren van asfaltonderzoek 

• Het aanbrengen van verkeersmaatregelen 

• Het verwijderen (stralen) van wegmarkeringen 

• Het frezen, afvoeren en storten van een asfaltdeklaag, dik 7 cm 

• Het schoonmaken van gefreesd wegdek 

• Het leveren en aanbrengen van een uitvullaag/tussenlaag, dik 

4,5 cm 

• Het leveren en aanbrengen van een conventionele deklaag 

DAB/SMA 8 NL, AC surf 8, dik 2,5 cm 

• Het leveren en aanbrengen van thermoplast markering 
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Geluidarm asfalt: 

• Het uitvoeren van asfaltonderzoek 

• Het aanbrengen van verkeersmaatregelen 

• Het verwijderen (stralen) van wegmarkeringen 

• Het frezen, afvoeren en storten van een asfaltdeklaag, dik 7 cm 

• Het schoonmaken van gefreesd wegdek 

• Het leveren en aanbrengen van een profileer asfalt laag, uitvullaag 

0/11 of 0/16, dik 4,5 cm 

• Het leveren en aanbrengen van een geluid arme asfaltdeklaag, dik 

2,5 cm 

• Het leveren en aanbrengen van thermoplast markering 

 

11.3 Kostenraming 

Uit de raming blijkt dat het vervangen van een geluidarme deklaag 15% 

duurder is dan een conventionele deklaag. Bepalend voor het 

kostenverschil, is de prijs van geluidreducerende asfaltmengsels.  

De bandbreedte van de raming (conform SSK-2010) bedraagt +/- 30%. Er 

wordt uitgegaan van initiële geluidreducties. 

 

11.4 Onderhoud 

Conventioneel asfalt 

De levensduur van een conventionele asfaltdeklaag is circa 15 jaar. Deze 

wordt 1 maal vervangen in een looptijd van 30 jaar. 

 

Asfalt met een geluidreductie van 2,5 dB(A): 

De levensduur van een geluidreducerende deklaag is significant minder en 

wel, afhankelijk van de omstandigheden, ongeveer 10 jaar. Deze levensduur 

is nog niet aangetoond in de praktijk maar is bepaald op berekeningen met 

de Life-time Optimization Tool (LOT). Voor de raming is uitgegaan van de 

genoemde 10 jaar. 

De deklaag wordt daarmee 2 maal vervangen in een looptijd van 30 jaar. 

 

Asfalt met een geluidreductie van 4 dB(A) 

De levensduur van een geluidreducerende deklaag is significant minder en 

wel, afhankelijk van de omstandigheden, ongeveer 7 jaar. Dit is gebaseerd 

op grootschalige metingen die voor Bureau Sanering Verkeerslawaai 

gedurende ongeveer 8 jaar zijn uitgevoerd. Voor de raming is daarom 

uitgegaan van de genoemde 7 jaar. 
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De deklaag wordt daarmee 3 maal vervangen in een looptijd 30 jaar. 

 

Onderhoudskosten, (beschouwd over een periode van 30 jaar) 

De onderhoudskosten van geluidreducerende asfalt ten opzichte van een 

conventionele asfaltdeklaag bedragen op basis van de eerder genoemde 

uitgangspunten: 

• Conventioneel asfalt: 100% 

• geluidreducerende asfalt 2,5 dB(A): 220% 

• geluidreducerende asfalt 4 dB(A): 360% 

 

11.5 Onderhoudskosten (periode van 30 jaar) 

Conventioneel asfalt: 

 

 

  



 

VKa.12en10.12r096  bladzijde 33 

Beleidsnotitie toepassing geluidreducerende wegdekken in de gemeente Enschede

Geluidreducerende asfaltdeklaag, 2,5 dB(A): 

 

 

Geluidreducerende asfaltdeklaag, 4 dB(A): 

 

 

11.6 Jaarlijkse meerkosten 

Uit de bovenstaande berekeningen volgen de jaarlijkse meerprijzen voor stil 

asfalt per m
2
 ten opzichte van standaard DAB. Deze bedragen: 

• 2,5 dB(A): € 1,90/m
2
/jaar 

• 4 dB(A): € 4,00/m
2
/jaar 
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Stille wegdekken 
De focus in de kosten-batenanalyse ligt op het aanbrengen van stille wegdekken. Alle overige 
maatregelen zijn moeilijk te begroten en ook hun effect op het aantal geluidsbelaste woningen is moeilijk 
exact weer te geven. Daarom is de kosten-batenanalyse beperkt tot de genoemde locaties waarvoor stille 
wegdekken worden overwogen.  

 
 
In het kader van de kosten-batenanalyse is besloten om de hotspots door te gaan rekenen met ‘SMA+’. Dit 
type stil asfalt heeft een beperkte geluidsreductie, gemiddeld 2,5 dB, maar is duurzamer en kan door de 
samenstelling van het mengsel ook op kruispunten worden toegepast. In de praktijk is dit asfaltmengsel 
nog niet uitgebreid getest en de komende jaren zal duidelijk worden in hoeverre dit asfaltmengsel 
toegepast kan worden. 
 
De toepassing van SMA+ in plaats van Dicht Asfalt Beton (DAB) leidt tot hogere onderhoudskosten. De 
stijging van de onderhoudskosten bij toepassing van SMA+ is door de asfaltbeheerders van de gemeenten 
Almelo, Enschede en Hengelo geraamd op: € 1,00/m2 per jaar. In deze kosten zijn zowel de 
investeringskosten als de extra onderhoudskosten opgenomen.  
De verschilkosten in investering en onderhoud zijn van toepassing in die situaties, waar een wegdek tóch 
aan vervanging toe is. Als in die gevallen voor een stil wegdek wordt gekozen, hoeven de 
investeringskosten niet in zijn geheel te worden toegerekend aan de geluidsmaatregel.  
 
Als een wegdek van Dicht Asfalt Beton aan vervanging toe is zijn de kosten voor het toepassen van stil 
asfalt dus beperkt tot € 1,00 per m2 per jaar. Voor deze extra onderhoudskosten moet dan in de 
gemeentebegroting ruimte worden gemaakt. Hierbij moet worden opgemerkt dat in de beleidsnotitie 
‘Toepassing stille wegdekken in de gemeente Enschede’ ook is ingegaan op de extra kosten die hiermee 
zijn gemoeid. In deze notitie zijn de meerkosten uitgedrukt als percentage van de kosten voor 
conventioneel asfalt (beschouwd over een periode van 30 jaar). Dit maakt een directe vergelijking niet 
mogelijk. 

 
 
Met stil asfalt op stedelijke wegen is de laatste jaren in Nederland ervaring opgedaan. De levensduur is, 
net als bij dicht asfalt beton, afhankelijk van veel factoren, zoals de kwaliteit van de ondergrond, de 
verkeersstroom en de snelheidswisselingen die daarin optreden. Ook is er nogal wat spreiding in de 
opgaven die verschillende leveranciers doen over de te verwachten levensduur. Het kan niet uitgesloten 
worden, dat een vervanging van een dicht asfaltbeton door een dunne deklaag tot verhoging van de 
onderhoudskosten op lange termijn leiden. De gemeente wil dit risico zoveel mogelijk uitsluiten door goede 
afspraken te maken met de leverancier en aannemer. 

Als een bestaand wegdek vervroegd wordt vervangen, dient bij deze kosten de restwaarde van het 
bestaande wegdek te worden opgeteld. De meerkosten zijn in dat geval een stuk groter. De 
gemeenten Enschede zal de mogelijkheid om stil asfalt toe te passen alleen onderzoeken indien een 
wegdek op de nominatie staat om vervangen te worden. 

De kosten-batenanalyse is uitgevoerd om een inzicht te verkrijgen in de meerkosten en de 
opbrengsten (baten) bij toepassing van stil asfalt. De komende jaren zal de gemeente per project 
bepalen of het toepassen van stil asfalt gewenst /mogelijk is.  
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Beoordeling van de hotspots 
 

Tabel 12: Beoordeling van de hotspots 
 Hotspot Lengte Stil asfalt toepasbaar? 

     

1 Hengelosestraat tussen 
Olieslagweg en Boddenkampsingel 

1600 Hiervan is het deel tussen de Boddenkampsingel en de 
Roessinghbleekweg in 2009 gereconstrueerd. Het 
resterende deel komt voor geluidsreducerend wegdek in 
aanmerking. Trachten aan te haken bij de realisatie van het 
nog aan te leggen stuk busbaan. 

2 G.J. van Heekstraat, tussen 
Rigtersbleekstraat en Alleeweg 

450 Komt in aanmerking voor de aanleg van stil asfalt 

3 Deurningsestraat + 
Weerseloseweg 

2000 Komt in aanmerking voor de aanleg van stil asfalt 

4 Haaksbergerstraat tussen 
Europalaan en Veldkampstraat 

2000 2013, Tussen de Broekheurnerweg en de Pathmossingel. 
Deel waar onderhoud is voorzien betreft een wegvak met 
een lente van 350 meter. Hier zou stil asfalt toepasbaar 
zijn. 

5 Varviksingel vanaf Kuipersdijk en 
Hogelandsingel tot Heutinkstraat 

1200 Komt in aanmerking voor de aanleg van stil asfalt 

6 Kuipersdijk vanaf Varviksingel tot 
Beltstraat 

700 Zeer recent is dit wegvak voorzien van een nieuw wegdek. 
Geen prioriteit. 

7 Gronausestraat tussen Lorentzlaan 
en Noord-Esmarkerrondweg 

900 Stil asfalt komt in aanmerking. 

8 Oostweg tussen Keppelerdijk en 
Gronaussstraat 

< 250 Woningen zijn ter plaatse voorzien van een dove gevel. 
Geen prioriteit 

9 Oliemolensingel, tussen 
Gronausestraat en Hoge Bofstraat 
+ Lipperkerkstraat, tussen 
Oliemolensingel en Oostveenweg 

800 Opsplitsen in twee projecten. Oliemolensingel komt in 
aanmerking voor stil asfalt. De Lipperkerkstraat betreft een 
30 km-weg met klinkerverharding. Een asfaltverharding ligt 
hier niet voor de hand (wellicht stille klinkers). 

10 Schouwinkstraat 250 Zeer recent voorzien van geluidsreducerend asfalt. Is als 
referentiewegdek in het model opgenomen. 

 
 
In tabel 5 is een beoordeling gegeven van de verschillende hotspots binnen de gemeente. In deze 
beoordeling is gekeken of er in de komende planperiode onderhoud staat gepland. Verder is beschouwd 
of de woningen op de hotspots reeds zijn gesaneerd of dat de woningen op de saneringslijst staan. In dat 
laatste geval zullen de woningen in de toekomst nog worden gesaneerd. Zie paragraaf 3.7.  

 
Voor de meeste hotspots, met uitzondering van een deel van de Haaksbergerstraat, geldt dat er de 
komende planperiode geen onderhoud is gepland en dat het toepassen van stil asfalt daarmee niet 
gewenst is. Voor de overige locaties geldt dat de woningen meestal op de saneringslijst staan en dat er in 
de toekomst nog maatregelen zullen volgen. 
 
Voor de volledigheid is toch gekeken naar de meerkosten bij het toepassen van stil asfalt op de 
verschillende hotspots. Een overzicht is te vinden in Tabel 13. 
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Tabel 13: meerkosten bij toepassen stil asfalt 
Hotspot aantal 

woningen13 
Maatregel Lengte 

[m] 
Afname 
plandrempel-
overschrijdingen 

Gemiddeld 
afname per 
woning [dB] 

Toename 
jaarlijkse 
kosten 
totaal [€]14 

Toename 
jaarlijkse 
kosten per 
afname dB 
[€] 

1 184 SMA+ 1600 50 -2.3 11200 4870 

2 187 SMA+ 450 93 -3.1 3150 1016 

3 369 SMA+ 2000 103 -2.4 14000 5809 

4 329 SMA+ 2000 121 -2.3 14000 6061 

5 282 SMA+ 1200 167 -2.4 8400 3443 

6 144 SMA+ 700 37 -2.4 4900 2025 

7 117 SMA+ 900 76 -2.3 6300 2763 

8 35 SMA+ 250 17 -2.1 1750 841 

9 183 SMA+ 800 48 -3.6 5600 1556 

10 147 SMA+ 250 31 -1.8 1750 972 

 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de meerkosten voor de verschillende hotspots uiteenlopen. Dit is 
afhankelijk van de lengte van het toe te passen stille asfalt. In de laatste kolom wordt gekeken naar de 
meerkosten per afname van een decibel. Indien al deze maatregelen uitgevoerd worden bedragen de 
jaarlijkse meerkosten ruim € 71.000. 

                                            
13 Betreft het aantal woningen binnen 100 meter van de hotspot. 
14 Gemiddeld € 1,00/m2 per jaar en een gemiddelde breedte van 7 meter. In geval van klinkerverharding zullen de 

kosten hoger liggen. 
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