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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Dordrecht is voornemens Amstelwijck te herontwikkelen. Binnen het plangebied 
(afbeelding 1.1) moet de komende periode een nieuw woongebied met veel groen en water 
ontstaan. De herontwikkeling bestaat uit de realisatie van 800 tot maximaal 1.068 nieuwe 
woningen. De gewenste ontwikkeling is vastgelegd in het ontwikkelperspectief Amstelwijck, maar 
definitieve woningbouwplannen zijn nog niet bekend. Daar wordt in samenwerking met 
marktpartijen aan gewerkt, onder andere via aanbestedingen.  

De geplande herontwikkeling is niet mogelijk binnen het vigerend bestemmingsplan. Tevens ligt 
het plan in de nabijheid van de A16, de N3, lokale wegen, een spoorlijn en het industrieterrein 
Dordt-West/Groote Lindt. Geluid is daarom een belangrijk aspect bij de planvoorbereiding. Om 
deze redenen moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Dit wordt mede gedaan met 
behulp van een  m.e.r.-procedure. Binnen deze context is dit akoestisch onderzoek uitgevoerd 
teneinde de mogelijke geluidgevolgen van de planontwikkeling te onderzoeken. Dit onderzoek 
dient als achtergrondrapport bij het MER Amstelwijck. 

In totaal zijn voor het planvoornemen Amstelwijck 3 akoestische onderzoeken uitgevoerd: 
1. Akoestisch onderzoek MER Amstelwijck te Dordrecht 
2. Akoestisch onderzoek bestemmingsplan verkeerslawaai woningen Amstelwijck, 

Dordrecht 
3. Akoestisch onderzoek Doortrekking Laan van Londen te Dordrecht 

Het akoestisch onderzoek MER brengt de geluideffecten omtrent het planvoornemen en de 
variant daarop in beeld. Het akoestisch onderzoek bestemmingsplan verkeerslawaai geeft daarin 
een verdiepingsslag; hoe verhouden de geluidbelastingen als gevolg van verkeerslawaai op het 
plan zich tot de wettelijke kaders? In het akoestisch onderzoek Doortrekking Laan van Londen te 
Dordrecht wordt gekeken naar de planvariant omtrent de aanleg van de nieuwe weg en hoe zich 
dat verhoudt tot de Wet geluidhinder en gemeentelijk beleid. 

Om tempo te houden in de bouwopgave wil de gemeente de definitieve bouwplannen niet 
afwachten. Dit betekent dat, anders dan gebruikelijk, in bestemmingsplan Amstelwijck 2020 nog 
niet wordt vastgelegd waar welke ontwikkelingen precies komen. In plaats daarvan worden 
gewenste ontwikkelingen veel meer vastgelegd in doelen, zoals groen, duurzaamheid, 
hoogwaardig wonen en ruimtelijke kwaliteit. Bij de uitvoering van het bestemmingsplan zullen 
burgemeester en wethouders bouwplannen steeds aan die doelen toetsen en zo nodig bijsturen. 
De raad kan aan de hand van deze doelen monitoren of in Amstelwijck de woonwijk ontstaat 
zoals vastgelegd in het ontwikkelperspectief.  
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Afbeelding 1.1: Plangebied Amstelwijck

1.2 Leeswijzer 

Het verloop van het onderzoek, de resultaten en hieruit te trekken conclusies zijn verwerkt in 
onderliggend rapport. Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2, 3 en 4 zijn 
respectievelijk de hoofdstukken wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai 
weergegeven. Voor elk onderdeel zijn het relevante wettelijk kader, de gehanteerde 
uitgangspunten en de resultaten beschreven. In hoofdstuk 5 worden de geluideffecten op de 
omgeving van het plangebied beschouwd. De rapportage wordt afgesloten met een 
samenvatting en conclusie in hoofdstuk 7. 
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2 Wegverkeerslawaai 

2.1 Wettelijk toetsingskader 

De Wet geluidhinder vormt het wettelijk kader voor de vaststelling van bestemmingsplannen. 
Hierin staat onder meer dat wegen met een toegestane maximum snelheid van meer dan 30 
km/uur een zone kennen waarbinnen aandacht aan geluid gegeven moet worden. Daarnaast 
staan in  de  Wet  geluidhinder  grenswaarden  genoemd  waaronder  zondermeer  (de 
voorkeursgrenswaarde)  of  waarboven  niet  zondermeer  (de  maximaal  te  verlenen 
ontheffingswaarde)  woningen  en  andere  geluidgevoelige  bestemmingen  gebouwd  mogen 
worden. 

Het plangebied ligt binnen de zones van de Rijksweg A16 (100 km/uur), de N3 (100 km/uur), Laan 
van Nieuw Groenhove (60 km/uur), Laan van Londen (50 km/uur), de Kilweg (50 km/uur) en 
Smitweg (50 km/uur). Tevens bevinden zich er 30 km/uur wegen in het plangebied: Van der 
Steenhovenplein en De Oosterweg. De van toepassing zijnde grenswaarden voor de wegen 
binnen het plangebied zijn in tabel 2.1 weergegeven.  De in de tabel gepresenteerde 
geluidbelasting zijn na toepassing van de aftrek genoemd in de Wet geluidhinder. Een weg waar 
de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet gezoneerd.  

Tabel 2.1: Grenswaarden ten gevolgde van de gezoneerde wegen na aftrek ex artikel 110g Wgh

Wegvak Voorkeursgrenswaarde [dB] Maximaal te verlenen 
ontheffingswaarde [dB] 

A16 48 53

N3 48 53

Laan van Nieuw Groenhove 48 63

Laan van Londen 48 63

Kilweg 48 63

Smitsweg 48 63

Naast de waarden die zijn vastgesteld in de Wet geluidhinder zijn er ook voorwaarden gesteld in 
het gemeentelijke hogere waarden beleid. Hierin staat vermeld dat in de eerste plaats in het 
akoestische onderzoek een afweging moet worden gemaakt voor het toepassen van 
geluidreducerende maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. Als het toepassen van 
bron- of overdrachtsmaatregelen niet doelmatig of gewenst zijn kunnen hogere waarden worden 
vastgesteld. Daarnaast is in het hogere waarden beleid vastgesteld dat voor elke woning waarbij 
de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden sprake moet zijn van een aanvaardbaar 
akoestisch woon- en leefklimaat. Om een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat te 
creëren moet zoveel mogelijk worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 De aanwezigheid van een geluidluwe gevel; 

 De aanwezigheid van een geluidluwe buitenruimte; 

 Het gunstig indelen van de woning en de gebruikersruimtes; 
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 Afschermende werking van de woningen. 

In de structuurvisie is Amstelwijck aangewezen als toekomstig suburbaan woongebied. Het 
geluidniveau ligt hier bij voorkeur op 48 dB. Duidelijk is dat deze waarde niet altijd gehaald kan 
worden als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. De structuurvisie biedt flexibiliteit met 
betrekking tot de ontwikkeling van woonmilieus waardoor afwijkingen mogelijk zijn. Zo is het 
mogelijk om aan de randen van het plangebied hogere geluidbelastingen toe te staan die passen 
bij een stedelijk woonmilieu. Het gebied als geheel kan dan nog steeds worden gekenmerkt als 
suburbaan woonmilieu.  

2.2 Onderzoeksopzet en uitgangspunten 

Onderzoeksopzet 
Voor de bepaling van geluidbelastingen vanwege het wegverkeer wordt uitgegaan van vijf 
situaties: 

 De huidige situatie in 2018 met autonome schermen en een leeg plangebied; 

 De autonome situatie in 2030 met autonome schermen en een leeg plangebied; 

 De toekomstige plansituatie in 2030 met autonome schermen en een leeg plangebied; 

 De toekomstige plansituatie in 2030 met plan schermen en een leeg plangebied; 

 De toekomstige planvariant (zie uitgangspunten) in 2030 met plan schermen en een leeg 
plangebied. 

Uitgangspunten 
Voor de bepaling van de geluidbelastingen vanwege het wegverkeer is een rekenmodel 
opgesteld. In het model zijn de omliggende bebouwing, bodemgebieden, hoogtekenmerken en 
de relevante wegen opgenomen. Met  behulp  van  het  geluidrekenmodel  is  op  alle  
beoordelingspunten  de geluidbelasting vanwege de relevante omliggende wegen voor het 
peiljaar 2018 en 2030 berekend. 

Autonome schermen 
Met autonome schermen worden de schermen bedoelt die in de huidige situatie in het gebied 
zijn gelegen. 

Plan schermen 
Door de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid is op 19 juli 2019 het rapport ‘Oriënterend 
Akoestisch onderzoek Amstelwijck-Zuid’, Z-19-349930 opgesteld. In dit oriënterend onderzoek is 
de volgende conclusie getrokken: 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat met de voorgestane 
geluidsschermen van 10 m langs de A16, 4 m langs de N3 en het spoor woningbouw mogelijk is 
binnen de gestelde randvoorwaarden. Door de grote impact van de rijkswegen en het spoor en de 
eindigheid van de schermen moeten er nog steeds aanvullende (bouwkundige) maatregelen 
worden getroffen om te kunnen voldoen aan de geluidsvoorwaarden. 

Voor de beschouwing van de toekomstige plansituatie is rekening gehouden met de 
bovenstaande plan schermen. 
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Variant 
De aanpak voor het MER is eerder gepresenteerd in een startdocument, de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD), die van 16 december 2019 tot 27 januari 2020 ter inzage heeft gelegen en 
voor advies aan bestuurlijke partners en belangenorganisaties is voorgelegd. Naar aanleiding van 
reacties op de NRD zijn voor Amstelwijck twee varianten in het MER onderzocht: 

1. Doortrekking Laan van Londen: geeft de mogelijkheid om het Wielwijks Parklint door te 
trekken in Amstelwijck en daarmee een robuuste groen-blauwe structuur te creëren die 
tevens een aantrekkelijke fietsverbinding geeft tussen Amstelwijck en de noordelijker 
gelegen wijken; 

2. Station Amstelwijck met voorzieningen. Amstelwijck is in de basis voorzien zonder eigen 
station en voorzieningen. Wat betreft voorzieningen is  er in de omliggende wijken nog 
voldoende capaciteit. Om inzicht te krijgen in verschillen in effecten is ook een variant met 
station en voorzieningen in Amstelwijck beschreven. 

In overleg met de gemeente zijn in onderliggend akoestisch onderzoek de geluideffecten van 
variant 1, doortrekking Laan van Londen, in beeld gebracht. 

Rekenmethode 
In onderhavig onderzoek zijn de betreffende wegen en de directe omgeving ingevoerd in een 
grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 
5.21. 

Artikel 110g Wet geluidhinder 
Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van 
de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB.  
De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en Meetvoorschrift geluid 
2012’. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten 
snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB te worden 
toegepast met uitzondering van 2 specifieke situaties:  

 Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g  van de  
Wet geluidhinder 56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB; 

 Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de 
Wetgeluidhinder 57 dB is, geldt een aftrek van 4 dB. 

Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. 

Bovenstaande aftrek is van toepassing bij beoordelingen in het kader van de Wet geluidhinder. 
Onderliggend onderzoek maakt effecten in geluidbelastingen inzichtelijk en heeft geen primair 
doel om aan de Wet geluidhinder te toetsen. Derhalve is deze aftrek in dit onderzoek niet 
gehanteerd. 

Omgevingskenmerken 
Voor het gehele gebied is een bodemgebied met een bodemfactor van 1,0 gehanteerd. De 
akoestisch verharde bodemgebieden zijn separaat in de akoestisch rekenmodellen ingevoerd. 
Onder het plangebied Amstelwijck is rekening gehouden met een voor circa 50% reflecterende 
bodem. De diverse (bestaande) gebouwen buiten het plangebied zijn in de berekeningen zowel 
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afschermend als reflecterend meegenomen. Binnen het plangebied zelf is geen bebouwing 
ingevoerd, omdat nog niet vaststaat waar en in welke vorm de gebouwen precies komen. 

Wegdekverharding 
Voor alle wegen is, met uitzondering van de A16 en N3, referentiewegdek (dicht asfaltbeton) 
toegepast. Op de A16 en N3 is uitgegaan van 1- en 2-laags ZOAB.  

Verkeersgegevens 
De verkeersgegevens voor de relevante wegen zijn door Goudappel Coffeng aangeleverd d.d. 3 
februari 2020. Het betreft de prognosecijfers voor het jaar 2030. 

Berekeningswijze 
Voor de vijf situaties zoals genoemd in de onderzoeksopzet zijn berekeningen uitgevoerd. 

2.3 Resultaten plangebied 

Op basis van de berekeningen zijn in de volgende afbeeldingen de geluidcontouren opgenomen.  

In deze berekeningen is nog geen rekening gehouden met geluidafschermende werking van 
bebouwing in het plangebied Amstelwijck. Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde 
voldaan kan worden, moeten maatregelen getroffen worden om een voldoende leefklimaat te 
garanderen, zeker bij de eerstelijnsbebouwing, bijvoorbeeld een dove gevel. 

De verschillen tussen de scenario’s zijn groot. In onderstaande tabel is te zien hoeveel van het 
gebied binnen welke geluidbelasting valt. Uit onderstaande tabel blijkt dat de plan schermen een 
groot reducerend effect hebben op de geluidbelasting. 

Tabel 2.1 Oppervlaktes [m² en %] binnen de verschillende contouren wegverkeerslawaai

Situatie <48 dB 48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB >68

Huidige situatie –
autonome schermen 

- - 
28.333

7% 
299.930

70% 
86.956

20% 
14.635

3% 

Autonome situatie –
autonome schermen

- - 
77.917

18% 
286.504

67% 
62.266

14% 
3.167

1% 

Plansituatie –
autonome schermen

- - 
36.223

8% 
294.736

69% 
91.279

21% 
7.617

2% 

Plansituatie –
plan schermen 

- 
16.814

4% 
346.708

81% 
61.600

14% 
4.732

1% 
- 

Planvariant –
plan schermen 

- 
15.186

4% 
348.220

81% 
59.905

14% 
6.543

2% 
- 

Bovenstaande tabel maakt onder andere het volgende duidelijk: 

 In de autonome situatie wordt het grootste deel van het plangebied belast met een 
geluidbelasting in de range van 58-68 dB.  

 Dit is ook het geval in de plansituatie zonder het toepassen van aanvullende 
maatregelen (plan schermen). Daar de rijkswegen in het gebied bepalend zijn, zal 
woningbouw niet mogelijk zijn. 
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 Door toepassing van de planschermen verschuift het accent naar een geluidbelasting in 
de range van 53-58 dB. Dit houdt in dat de plan schermen een dermate groot 
geluidreducerend effect hebben dat realisering van woningbouw in het plangebied 
mogelijk wordt en het woon- en leefklimaat opschuift richting een suburbaan klimaat. 

 De resultaten van plan Amstelwijck en de planvariant Amstelwijck en doortrekking Laan 
van Londen zijn gelijkwaardig. 

 Uit de onderstaande afbeeldingen is op te maken dat het wegverkeerslawaai zeer 
bepalend is voor de geluidsituatie van Amstelwijck. Het positieve effect van de 
schermen is duidelijk zichtbaar in de plansituatie.  

Afbeelding 2.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai in dB op 5 meter hoogte in de huidige situatie
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Afbeelding 2.2 Geluidbelasting wegverkeerslawaai in dB op 5 meter hoogte in de autonome situatie met autonome schermen

Afbeelding 2.3 Geluidbelasting wegverkeerslawaai in dB op 5 meter hoogte in de plansituatie met autonome schermen



Akoestisch onderzoek 
MER Amstelwijck te Dordrecht 
projectnummer 0459059.100 
16 juni 2020  
Gemeente Dordrecht 

Blad 9 van 32 

Afbeelding 2.4 Geluidbelasting wegverkeerslawaai in dB op 5 meter hoogte in de plansituatie met plan schermen

Afbeelding 2.5 Geluidbelasting wegverkeerslawaai in dB op 5 meter hoogte in de planvariantsituatie (verlenging Laan van 
Londen)  met plan schermen 
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3 Railverkeerslawaai 

3.1 Wettelijk toetsingskader 

Het Besluit geluidhinder vloeit voort uit de Wet geluidhinder en vormt het wettelijk kader voor 
railverkeerslawaai. In het Besluit geluidhinder worden zones van spoorwegen beschreven, 
grenswaarden genoemd waaronder zondermeer (de voorkeursgrenswaarde) of waarboven niet 
zondermeer (de maximaal te verlenen ontheffingswaarde) woningen en andere geluidgevoelige 
bestemmingen gebouwd mogen worden. 

In het oostelijke gedeelte van Amstelwijck ligt een spoorlijn. De voorkeursgrenswaarde voor de 
geluidbelasting voor nieuwe woningen naast deze spoorlijn is 55 dB krachtens art. 4.9 lid 1b 
Besluit geluidhinder. De maximale hogere waarde die kan worden aangevraagd is 68 dB 
krachtens art. 4.10 Besluit geluidhinder 

3.2 Onderzoeksopzet en uitgangspunten 

Onderzoeksopzet 
Voor railverkeerslawaai zijn twee situaties doorgerekend: 

 De autonome situatie met autonome schermen en een leeg plangebied; 

 De autonome situatie met plan schermen en een leeg plangebied. 

Voor railverkeerslawaai hebben we te maken het vastgestelde geluidproductieplafond als gevolg 
van railverkeer. Dit plafond is onafhankelijk van de planontwikkelingen, derhalve is alleen inzicht 
gegeven in de geluidbelastingen in de situatie met autonome geluidschermen en de eerder 
omschreven plan geluidschermen. 

Uitganspunten 
Voor de bepaling van de geluidbelastingen vanwege het railverkeer is een rekenmodel opgesteld. 
In het model zijn de omliggende bebouwing, bodemgebieden, hoogtekenmerken en de relevante 
wegen opgenomen. 

Rekenmethode 
In onderhavig onderzoek zijn de betreffende spoorwegen en de directe omgeving ingevoerd in 
een grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 
5.21. 

Omgevingskenmerken 
Voor het gehele gebied is een bodemgebied met een bodemfactor van 1,0 gehanteerd. De 
akoestisch verharde bodemgebieden zijn separaat in de akoestisch rekenmodellen ingevoerd. 
Onder het plangebied Amstelwijck is rekening gehouden met een voor circa 50% reflecterende 
bodem. De diverse (bestaande) gebouwen buiten het plangebied zijn in de berekeningen zowel 
afschermend als reflecterend meegenomen. Binnen het plangebied zelf is geen bebouwing 
ingevoerd, omdat nog niet vaststaat waar en in welke vorm de gebouwen precies komen. 



Akoestisch onderzoek 
MER Amstelwijck te Dordrecht 
projectnummer 0459059.100 
16 juni 2020  
Gemeente Dordrecht 

Blad 11 van 32 

Verkeersgegevens
De gegevens betreffende de intensiteiten op de sporen zijn ontleend aan het geluidregister spoor 
(www.geluidspoor.nl). Dit betreft de situatie waarbij ter hoogte van het plangebied de 
spoorconfiguratie bestaat uit 2 sporen. 

3.3 Resultaten 

Op basis van de berekeningen zijn in de volgende afbeeldingen de geluidcontouren van de 
autonome situatie en de plansituatie opgenomen. In onderstaande tabel is te zien hoeveel van 
het gebied binnen welke geluidbelasting valt. Uit onderstaande tabel blijkt dat de plan schermen 
een groot reducerend effect hebben op de geluidbelasting. 

Tabel 3.1 Oppervlaktes [m² en %] binnen de verschillende contouren railverkeerslawaai

Situatie <48 dB 48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB >68

Autonome situatie –
autonome schermen

- 
28.832

7% 
152.909

36% 
96.545

22% 
98.771

23% 
52.798

12% 

Autonome situatie –
plan schermen

17.489
4% 

188.327
44% 

129.099
30% 

84.530
20% 

10.397
2% 

11
0% 

Bovenstaande tabel maakt onder andere het volgende duidelijk: 

 In de autonome situatie met autonome schermen wordt het grootste deel van het 
plangebied belast met een geluidbelasting in de range van 53-68 dB.  

 In de autonome situatie met autonome schermen ondervindt 12% van het plangebied 
een geluidbelasting van >68. Dit betekent dat in dit gedeelte geen woningbouw mogelijk 
is. 

 Door toepassing van de planschermen verschuift het accent naar een geluidbelasting in 
de range van 48-63 dB. Dit houdt in dat de plan schermen een dermate groot 
geluidreducerend effect hebben dat realisering van woningbouw in het plangebied 
mogelijk wordt en het woon- en leefklimaat opschuift richting suburbaan. 
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Afbeelding 3.1 Geluidbelasting railverkeerslawaai in dB op 5 meter hoogte in de autonome situatie met autonome schermen 

Afbeelding 3.2 Geluidbelasting railverkeerslawaai in dB op 5 meter hoogte in de autonome situatie met plan schermen 
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Uit de afbeeldingen is op te maken dat het spoorweglawaai zeer bepalend is voor de 
geluidsituatie op het oostelijke deel van Amstelwijck. Het positieve effect van de schermen is 
duidelijk zichtbaar in de plansituatie.  

Voor railverkeerslawaai is de maximaal te verlenen ontheffingswaarde 68 dB. In de plansituatie 
ligt slechts een klein deel van het plangebied in deze contour. Hier zijn geen woningen 
geprojecteerd.  
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4 Industrielawaai 

4.1 Wettelijk toetsingskader 

Het plangebied is gesitueerd ten oosten van het gezoneerde industrieterrein ‘Groote 
Lindt/Dordt-west’. In het kader van de Wet geluidhinder is om het industrieterrein een zone 
vastgesteld, waarbuiten de geluidbelasting van de gezamenlijke bedrijven op het industrieterrein 
niet meer mag bedragen dan: 

 50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 

 45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 

 40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

In afbeelding 4.1 is de geluidzone van het industrieterrein weergegeven. 

Afbeelding 4.1 Zonegrens industrieterrein Groote Lindt/Dordt-west ten opzichte van het plangebied (blauw) 
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Voor geluidgevoelige bestemmingen buiten het industrieterrein, maar binnen de zone (oranje 
gearceerd in afbeelding 4.1) zijn hogere geluidbelastingen vanwege de gezamenlijke inrichtingen 
toelaatbaar, waarvoor dan een Maximaal Toelaatbare Grenswaarde (MTG) moet zijn verleend. 
Deze maximaal toelaatbare grenswaarde is 55 dB(A). De Wet geluidhinder stelt geen 
grenswaarden aan de geluidniveaus voor woningen gelegen op een geluidgezoneerd 
industrieterrein.  

De zonebeheerder, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, draagt er zorg voor dat aan gestelde 
grenswaarden voor de geluidbelasting van de gezamenlijke bedrijven op het industrieterrein 
wordt voldaan. 

4.2 Onderzoeksopzet 

Zoals uit afbeelding 4.1 is op te maken, ligt alleen het westelijk deel van het plangebied binnen de 
zone van het industrieterrein ‘Groote Lindt/Dordt-west’. In dit deel kan de geluidbelasting hoger 
zijn dan 50 dB(A) als gevolg van industrielawaai. 
Uit onderzoek1 blijkt daarnaast dat de invloed van het betreffende industrieterrein op het 
plangebied klein is, zo blijkt ook uit onderstaande afbeelding. 

Afbeelding 4.2 Knip uit DO_Kaart_3A._Industrielawaai_-_Gemiddeld_geluidniveau_over_de_hele_dag__Lden.pdf 

In de plansituatie met planschermen wordt het westelijk deel van het plangebied al relatief hoog 
belast door weg- en railverkeerlawaai (afbeeldingen 2.4 en 3.2). Rekening houdend met de 
verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidbronnen, bedraagt de gecumuleerde 

1 ‘Geluidsbelastingskaarten Derde tranche gemeente Dordrecht’, zaaknummer 225694, kenmerk D-17-1799852, 11 

december 2017 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
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geluidbelasting circa 60 dB in dit westelijk gebied. Gezien de resultaten uit afbeelding 4.2 en de 
ligging van de 50 dB(A) zone is de bijdrage van industrielawaai beperkt en draagt nauwelijks bij 
aan de gecumuleerde geluidbelasting. Derhalve is het effect van industrielawaai niet 
meegenomen in de akoestische beschouwing van het plangebied. 
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5 Resultaten op de omgeving 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de geluid effecten op het onderliggend wegennet en op 
de omliggende bebouwing. De effecten op de omliggende bebouwing zal door middel van 
gecumuleerde geluidcontouren inzichtelijk worden gemaakt. 

5.1 Effecten onderliggend wegennet 

Het onderzoek naar de geluideffecten van het onderliggend wegennet is aan de hand van 
emissieverschilberekening op basis van intensiteitverschillen uitgevoerd. Daarbij zijn de 
onderstaande wegvakken beschouwd. 

Afbeelding 5.1 Wegvakken verkeersintensiteiten Amstelwijck en Gezondheidspark (bron: Goudappel Coffeng, 
februari 2020)
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5.1.1 Verandering verkeersintensiteiten op onderliggend wegennet 

Plansituatie 2030 
Tabel 5.1 geeft de verkeersintensiteiten in de plansituatie met Amstelwijck (modeljaar 2030, 
werkdagintensiteiten2) en de verschillen ten opzichte van de referentiesituatie (= autonome 
situatie 2030). 

Tabel 5.1 Verschillen met referentiesituatie (bron: Goudappel Coffeng, feb. 2020) 

Nr
(1) 

Wegvak Verkeers
Intensiteit 
Plansituatie 
(mvt/etm) (2) 

Verschil met 
Referentie 
situatie 
(mvt/etm) (2) 

Verschil met 
Referentie 
situatie 
(%) 

Verschil met 
Referentie 
situatie 
(dB) 

16 Thorbeckeweg (Crabbehof) 4.200 +300 +8 +0,3

17 Karel Doormanweg (Wielwijk) 8.400 +300 +4 +0,2

18 De Savornin Lohmanweg (Crabbehof) 10.000 +700 +8 +0,3

19 Trompweg (Wielwijk) 6.900 +400 +6 +0,3

20 Van Kinsbergenstraat (Wielwijk) 5.800 +1.100 +23 +0,9

21 Admiraal de Ruyterweg (Wielwijk) 6.100 +1.100 +22 +0,9

22 Zuidendijk 1.900 +100 +6 +0,2

23 Smitsweg (ter hoogte van Dordtse Hout) 1.700 +200 +13 +0,5

24 Ontsluiting noordoost 200 +200 - -

25 Ontsluiting oost 600 +600 - -

26 Laan van Kopenhagen 2.100 +600 +40 +1,5

27 Ring Businesspark zuidoost 7.100 +2.200 +45 +1,6

28 Ring Businesspark noordoost 7.300 +2.300 +46 +1,6

29 Ring Businesspark west 7.300 +1.800 +33 +1,2

30 Laan van Europa 13.000 +3.700 +40 +1,5

31 N3 68.500 +2.300 +3 +0,1

32 Laan van Londen zuid 7.000 +3.800 +119 +3,4

33 Ontsluiting west 3.800 +3.800 - -

34 Laan van Londen centraal 5.600 +2.400 +75 +2,4

35 Ontsluiting noordwest 2.500 +2.500 - -

36 Laan van Londen noord 4.900 +1.700 +53 +1,9

37 Nieuwe ontsluiting Oosterweg 1.400 +1.400 - -

38 Reeweg Zuid 1.200 +100 +9 +0,4

39 Laan van Londen aansluiting Reeweg Zuid 4.100 +1.500 +58 +2,0

40 Admiraal de Ruyterweg zuid (Wielwijk) 500 0 0 0,0

41 Simon de Danserweg oost 4.800 +1.600 +50 +1,8

42 Maarten Harpertszoon Trompweg 4.800 +1.600 +50 +1,8

43 Simon de Danserweg west 6.800 +1.600 +31 +1,2

44 Rijksstraatweg 9.800 +1.000 +11 +0,5

45 Mijlweg zuid 8.800 +800 +10 +0,4

46 Mijlweg noord 11.600 +500 +5 +0,2

2 Voor geluidberekeningen wordt normaalgesproken weekdagintensiteiten gehanteerd. Daar het hier gaat om 

effectverschillen is omzetting van werkdag- naar weekdagintensiteiten niet nodig.
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Nr
(1) 

Wegvak Verkeers
Intensiteit 
Plansituatie 
(mvt/etm) (2) 

Verschil met 
Referentie 
situatie 
(mvt/etm) (2) 

Verschil met 
Referentie 
situatie 
(%) 

Verschil met 
Referentie 
situatie 
(dB) 

47 A16 ter hoogte van Amstelwijck 146.700 0 0 0,0

48 A16 ten zuiden van Amstelwijck 169.600 +600 0 0,0

(1) Nummers corresponderen met wegvakken afbeelding 5.1 / (2) Afgerond op honderdtallen 

In analogie met de Wet geluidhinder is bij een uitstralingseffect van meer dan 2 dB (onafgerond 
1,5 dB) sprake van een 'significant effect'. Dit speelt dan alleen bij de woningen waarbij de 
geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

Buiten het plangebied Amstelwijck neemt alleen op de wegvakken Maarten Harpertszoon 
Trompweg en Simon de Danserweg oost de geluidbelasting met circa 1,8 dB toe.  

In onderstaande afbeelding is de totale geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai in de 
autonome situatie 2030 (links) afgezet tegen de plan situatie met plan schermen in 2030 (rechts) 
ter plaatse van Maarten Harpertszoon Trompweg en Simon de Danserweg oost. Onderstaande 
afbeelding laat zien dat door toepassing van de plan schermen de akoestische situatie 
hoofdzakelijk verbeterd. Alleen ter plaatse van 3 omcirkelde punten neemt de geluidbelasting 
toe. De toename bedraagt echter ten hoogste 1 dB. Het effect is daarmee acceptabel. 

Afbeelding 5.2 Geluidbelasting wegverkeerslawaai autonome situatie 2030 (links) en plan situatie met plan schermen 2030 (rechts) 

Planvariant situatie 2030 
Tabel 5.2 geeft de verkeersintensiteiten in de planvariant situatie met Amstelwijck en 
doortrekking Laan van Londen (modeljaar 2030, werkdagintensiteiten3) en de verschillen ten 
opzichte van de referentiesituatie (= autonome situatie 2030). 

3 Voor geluidberekeningen wordt normaalgesproken weekdagintensiteiten gehanteerd. Daar het hier gaat om 

effectverschillen is omzetting van werkdag- naar weekdagintensiteiten niet nodig.
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Tabel 5.2 Verschillen met referentiesituatie (bron: Goudappel Coffeng, feb. 2020) doortrekking Laan van Londen 

Nr
(1) 

Wegvak Verkeers
Intensiteit 
Planvariant 
situatie 
(mvt/etm) (2) 

Verschil met 
Referentie 
situatie 
(mvt/etm) (2) 

Verschil met 
Referentie 
situatie 
(%) 

Verschil met 
Referentie 
situatie 
(dB) 

16 Thorbeckeweg (Crabbehof) 4.100 200 +5 +0,2

17 Karel Doormanweg (Wielwijk) 8.500 400 +5 +0,2

18 De Savornin Lohmanweg (Crabbehof) 9.900 600 +6 +0,3

19 Trompweg (Wielwijk) 7.000 500 +8 +0,3

20 Van Kinsbergenstraat (Wielwijk) 6.300 1.600 +34 +1,3

21 Admiraal de Ruyterweg (Wielwijk) 6.600 1.600 +32 +1,2

22 Zuidendijk 1.500 -300 -17 -0,8

23 Smitsweg (ter hoogte van Dordtse Hout) 1.300 -200 -13 -0,6

24 Ontsluiting noordoost 200 200 - -

25 Ontsluiting oost 700 700 - -

26 Laan van Kopenhagen 1.800 300 +20 +0,8

27 Ring Businesspark zuidoost 7.400 2.500 +51 +1,8

28 Ring Businesspark noordoost 7.400 2.400 +48 +1,7

29 Ring Businesspark west 7.800 2.300 +42 +1,5

30 Laan van Europa 13.800 4.500 +48 +1,7

31 N3 68.600 2.400 +4 +0,2

32 Laan van Londen zuid 8.300 5.100 +159 +4,1

33 Ontsluiting west 3.800 3.800 - -

34 Laan van Londen centraal 7.100 3.900 +122 +3,5

35 Ontsluiting noordwest 2.500 2.500 - -

36 Laan van Londen noord 6.800 3.600 +113 +3,3

37 Nieuwe ontsluiting Oosterweg 1.400 1.400 - -

38 Reeweg Zuid 1.150 tot 1.300 200 +18 +0,7

39 Laan van Londen aansluiting Reeweg Zuid 1.700 -900 -35 -1,8

40 Doortrekking Laan van Londen 7.000 6.500 +1300 +11,5

41 Simon de Danserweg oost 500 -2.700 -84 -8,1

42 Maarten Harpertszoon Trompweg 500 -2.700 -84 -8,1

43 Simon de Danserweg west 7.400 2.200 +42 +1,5

44 Rijksstraatweg 9.000 200 +2 +0,1

45 Mijlweg zuid 8.900 900 +11 +0,5

46 Mijlweg noord 11.700 600 +5 +0,2

47 A16 ter hoogte van Amstelwijck 146.500 -200 0 0

48 A16 ten zuiden van Amstelwijck 169.600 600 0 0

(1) Nummers corresponderen met wegvakken afbeelding 5.1 / (2) Afgerond op honderdtallen 

In analogie met de Wet geluidhinder is bij een uitstralingseffect van meer dan 2 dB (onafgerond 
1,5 dB) sprake van een 'significant effect'. Dit speelt dan alleen bij de woningen waarbij de 
geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

Buiten het plangebied Amstelwijck neemt alleen op de wegvakken Doortrekking Laan van Londen 
en de Simon de Danserweg de geluidbelasting met respectievelijk circa 11,5 dB en circa 1,8 dB 
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toe. Deze toename is alleen als gevolg van de toename van het verkeer op de separate 
wegvakken. Als naar het totale geluideffect van alle wegen tezamen wordt gekeken, dan blijkt 
echter dat het akoestisch klimaat verbeterd, zoals ook uit onderstaande toelichting blijkt. 

In onderstaande afbeelding is de totale geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai in de 
autonome situatie 2030 (links) afgezet tegen de planvariant situatie met plan schermen in 2030 
(rechts) ter plaatse van Doortrekking Laan van Londen en de Simon de Danserweg. Onderstaande 
afbeelding laat zien dat door toepassing van de plan schermen de akoestische situatie verbeterd. 
Het effect is daarmee acceptabel. 

Afbeelding 5.3 Geluidbelasting wegverkeerslawaai autonome situatie 2030 (links) en planvariant situatie met plan schermen 2030 
(rechts) 

5.2 Cumulatie 

Nabij de toekomstige wijk Amstelwijck, liggen eveneens de bestaande wijken Dordtse Hout en 
Sterrenburg. Dordtse Hout ligt ten noorden van het plangebied, tussen de A16 en de N3 en de 
wijk Sterrenburg ligt ten oosten van het plangebied en de N3. In deze paragraaf wordt kort 
ingegaan op de geluideffecten op deze wijken in de verschillende situaties. 

 De huidige situatie in 2018 met autonome schermen en een leeg plangebied; 

 De autonome situatie in 2030 met autonome schermen en een leeg plangebied; 

 De toekomstige plansituatie in 2030 met autonome schermen en een leeg plangebied; 

 De toekomstige plansituatie in 2030 met plan schermen en een leeg plangebied; 

 De toekomstige planvariant in 2030 met plan schermen en een leeg plangebied. 

De geluideffecten per situatie worden tevens gespiegeld aan de autonome situatie in 2030 met 
autonome schermen en een leeg plangebied (afbeelding 5.4). 
De geluideffecten zijn gecumuleerd, dus de geluidimmissie van weg – en railverkeerslawaai 
tezamen – in kaart gebracht. 



Akoestisch onderzoek 
MER Amstelwijck te Dordrecht 
projectnummer 0459059.100 
16 juni 2020  
Gemeente Dordrecht 

Blad 22 van 32 

Rekenmethode cumulatie 
In de bijlagen bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (bijlage 1, hoofdstuk 2) is een 
rekenmethode opgenomen voor de berekening van de cumulatieve geluidbelasting (Lcum). De 
cumulatieve geluidbelasting is bepaald aan de hand van deze bijlage. 

Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één 
geluidbron. In dit geval berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening 
houdend met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidbronnen. Ten 
behoeve van deze rekenmethode dient de geluidbelasting bekend te zijn van ieder van de 
bronnen, berekend volgens het voorschrift dat voor die bronsoort geldt. 

De verschillende geluidbronnen worden hieronder aangeduid als LRL, LLL, LIL, LVL waarbij de 
indices respectievelijk staan voor spoorwegverkeer, luchtvaart, industrie en (weg)verkeer. Al 
deze grootheden moeten zijn uitgedrukt in Lden, met uitzondering van industrielawaai waarbij 
de geluidbelasting volgens de geldende wettelijke definitie wordt bepaald (Letmaal). 
L*RL is de geluidsbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt als een 
geluidsbelasting LRL vanwege spoorwegverkeer. L*RL wordt als volgt berekend: 
L*RL = 0,95 LRL –1,40 

Bovenstaande geldt mutatis mutandis voor de bronnen luchtvaart (index LL), industrie (index 
IL) en wegverkeer (index VL). De rekenregels hiervoor zijn: 
L*LL = 0,98 LLL + 7,03 
L*IL = 1,00 LIL + 1,00 
L*VL = 1,00 LVL + 0,00 

Als alle betrokken bronnen op deze wijze zijn omgerekend in L*-waarden, dan kan de 
gecumuleerde waarde worden berekend door middel van de zogenoemde energetische 
sommatie.  

LCUM kan als volgt worden omgerekend naar de bronsoort waarvoor een wettelijke 
beoordeling plaatsvindt: 
LRL,CUM = 1,05 LCUM + 1,47 
LLL,CUM = 1,02 LCUM – 7,17 
LIL,CUM = 1,00 LCUM – 1,00 
LVL,CUM = 1,00 LCUM + 0,00 

Als beoordelingsmaat is uitgegaan van het LVL,CUM waarin alle geluidsoorten worden verrekend 
naar de beleving van wegverkeerslawaai. 
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De autonome situatie in 2030 met autonome schermen en een leeg plangebied  

Afbeelding 5.4 Gecumuleerde geluidcontouren autonome situatie 2030 

Uit onderstaande is de impact ten opzichte van de autonome situatie (2030) weergegeven op de 
woonwijken Dordtse Hout en Sterrenburg. 

Tabel 5.3 Oppervlaktes [%]in de omliggende woonwijken per verschilklasse t.o.v. de autonome situatie 

Situatie -7 -6
dB 

-6 -5
dB 

-5 -4
dB 

-4 -3
dB 

-3 -2
dB 

-2 -1
dB 

-1 0
dB 

0 +1
dB 

+1 2
dB 

Huidige situatie –
autonome 
schermen 

- - - - 1% 35% 62% 1% - 

Plansituatie –
autonome 
schermen

- - - - - - - 95% 5% 

Plansituatie –
plan schermen 

1% 1% 1% 2% 5% 6% 46% 39% - 

Planvariant –
plan schermen 

1% 1% 1% 2% 4% 7% 48% 37% - 

Uit onderstaande afbeeldingen is op te maken dat de toepassing van het plan inclusief de plan 
schermen een licht positief effect (geluidreductie) heeft op de omliggende woonwijken.
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De huidige situatie in 2018 met autonome schermen en een leeg plangebied  

Afbeelding 5.5 Gecumuleerde (verschil)geluidcontouren huidige situatie (verschil met de autonome situatie) 
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De toekomstige plansituatie in 2030 met autonome schermen en een leeg plangebied 

Afbeelding 5.6 Gecumuleerde (verschil)geluidcontouren plan situatie met autonome schermen (verschil met 
de autonome situatie) 



Akoestisch onderzoek 
MER Amstelwijck te Dordrecht 
projectnummer 0459059.100 
16 juni 2020  
Gemeente Dordrecht 

Blad 26 van 32 

De toekomstige plansituatie in 2030 met plan schermen en een leeg plangebied 

Afbeelding 5.7 Gecumuleerde (verschil)geluidcontouren plan situatie met plan schermen (verschil met de 
autonome situatie) 
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De toekomstige planvariant situatie in 2030 met plan schermen en een leeg plangebied 

Afbeelding 5.8 Gecumuleerde (verschil)geluidcontouren planvariant situatie met plan schermen (verschil met 
de autonome situatie) 
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Bovenstaande resultaten maken onder andere het volgende duidelijk: 

 Het plan Amstelwijck heeft een negatief effect van ongeveer 1 dB op de omliggende 
wijken indien er geen plan schermen worden toegepast. 

 Toepassing van plan schermen geeft een lichte verbetering van de geluidsituatie in de 
omliggende woonwijken ten opzichte van de autonome situatie 2030.  

 De geluidreductie kan tot 7 dB oplopen in delen van omliggende woonwijken. 

 De plan schermen hebben derhalve geen negatief effect op de omgeving door 
bijvoorbeeld reflectie. 

5.3 Invloed reflectie planscherm A16 

Uit de cumulatieberekeningen is op te maken dat ten westen van de A16 een geluidtoename in 
de plan situatie ontstaat. In dit gebied zijn enkele individuele geluidgevoelige bestemmingen 
gelegen. Om te bepalen wat het effect is van reflectie in het plan scherm langs de A16, is de 
geluidbelasting in de autonome situatie in 2030 (met autonome schermen) vergeleken met de 
toekomstige plansituatie in 2030 (met en zonder plan schermen). Daarbij is in de plansituatie 
onderscheid gemaakt tussen reflecterend- (reflectiefactor 0,8) en een absorberend- 
(reflectiefactor 0,2) scherm langs de A16. 

Afbeelding 5.9 Geluidgevoelige bestemmingen ten westen van de A16 



Akoestisch onderzoek 
MER Amstelwijck te Dordrecht 
projectnummer 0459059.100 
16 juni 2020  
Gemeente Dordrecht 

Blad 29 van 32 

Tabel 5.4 Invloed reflectie geluidscherm A16

Ontvanger Gecumuleerde geluidbelasting (4,5 m.)

Autonome situatie 
2030  

Autonome 
schermen 

Plan situatie 
2030  

Autonome 
schermen 

Plan situatie 
2030 

Reflecterend  
plan scherm 

Plan situatie 
2030 

Absorberend 
plan scherm 

1 61 63 (+2) 64 (+3) 63 (+2)

2 57 59 (+2) 60 (+3) 59 (+2)

3 61 63 (+2) 64 (+3) 63 (+2)

4 62 64 (+2) 64 (+2) 63 (+1)

5 61 63 (+2) 63 (+2) 63 (+2)

6 53 55 (+2) 55 (+2) 54 (+1)

7 53 55 (+2) 55 (+2) 55 (+2)

8 61 63 (+2) 63 (+2) 62 (+1)

Tussen haakjes het verschil ten opzichte van autonoom 

Uit de bovenstaande resultaten is op te maken dat ten opzichte van autonome situatie de 
geluidbelasting, ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen ten westen van de A16, in de 
plan situatie met circa 2 dB toeneemt indien de plan schermen niet worden gerealiseerd. Door 
toepassing van reflecterende plan schermen zal de situatie ten westen van de A16 tot 1 dB extra 
verslechteren. Door het plan scherm aan de zijde van de A16 te absorberen kan het effect van 1 
dB verslechtering weer teniet worden gedaan. 

Uit afbeelding 5.7 en 5.8 blijkt dat er ter plaatse van de overige bestaande woongebieden, 
gelegen tegenover plan schermen, geen directe geluidtoename speelt.      

. 
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6 Conclusie 

De gemeente Dordrecht is voornemens Amstelwijck te herontwikkelen. Binnen het plangebied 
moet de komende periode een nieuw woongebied met veel groen en water ontstaan. De 
herontwikkeling bestaat uit de realisatie van 800 tot maximaal 1068 nieuwe woningen. De 
gewenste ontwikkeling is vastgelegd in het ontwikkelperspectief Amstelwijck, maar definitieve 
woningbouwplannen zijn nog niet bekend. Daar wordt in samenwerking met marktpartijen aan 
gewerkt, onder andere via aanbestedingen.  

In voorliggende rapportage is een beeld gegeven van de geluidsituatie in de huidige, autonome 
en plan -situatie. Hieruit blijkt dat er sprake is van een zeer geluidbelaste locatie met geluid van 
meerdere zijden. Er is sprake van: 

 Wegverkeerslawaai 

 Railverkeerslawaai; 

 Industrielawaai. 

Wegverkeer 
Uit de rekenresultaten zijn de volgende conclusies te trekken met betrekking tot 
wegverkeerslawaai: 

 In de autonome situatie wordt het grootste deel van het plangebied belast met een 
geluidbelasting in de range van 58-68 dB.  

 Dit is ook het geval in de plansituatie zonder het toepassen van aanvullende 
maatregelen (plan schermen). Daar de rijkswegen in het gebied bepalend zijn, zal 
woningbouw niet mogelijk zijn. 

 Door toepassing van de planschermen verschuift het accent naar een geluidbelasting in 
de range van 53-58 dB. Dit houdt in dat de plan schermen een dermate groot 
geluidreducerend effect hebben dat realisering van woningbouw in het plangebied 
mogelijk wordt en het woon- en leefklimaat opschuift richting een suburbaan klimaat. 

 De resultaten van plan Amstelwijck en de planvariant Amstelwijck en doortrekking Laan 
van Londen zijn gelijkwaardig. 

 Uit de rekenresultaten is op te maken dat het wegverkeerslawaai zeer bepalend is voor 
de geluidsituatie van Amstelwijck. Het positieve effect van de schermen is duidelijk 
zichtbaar in de plansituatie.  

Railverkeer 
Uit de rekenresultaten zijn de volgende conclusies te trekken met betrekking tot 
railverkeerslawaai: 

 In de autonome situatie met autonome schermen wordt het grootste deel van het 
plangebied belast met een geluidbelasting in de range van 53-68 dB.  

 In de autonome situatie met autonome schermen ondervindt 12% van het plangebied 
een geluidbelasting van >68. Dit betekent dat in dit gedeelte geen woningbouw mogelijk 
is. 

 Door toepassing van de planschermen verschuift het accent naar een geluidbelasting in 
de range van 48-63 dB. Dit houdt in dat de plan schermen een dermate groot 
geluidreducerend effect hebben dat realisering van woningbouw in het plangebied 
mogelijk wordt en het woon- en leefklimaat opschuift richting suburbaan 
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 Uit de rekenresultaten is op te maken dat het spoorweglawaai zeer bepalend is voor de 
geluidsituatie op het oostelijke deel van Amstelwijck. Het positieve effect van de 
schermen is duidelijk zichtbaar in de plansituatie.  

 Voor railverkeerslawaai is de maximaal te verlenen ontheffingswaarde 68 dB. In de 
plansituatie ligt slechts een klein deel van het plangebied in deze contour. Hier zijn geen 
woningen geprojecteerd.  

Industrie 
In de plansituatie met planschermen wordt het westelijk deel van het plangebied al relatief hoog 
belast door weg- en railverkeerlawaai. Rekening houdend met de verschillen in dosis-
effectrelaties van de verschillende geluidbronnen, bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting 
circa 60 dB in dit westelijk gebied. Gezien de voorhanden zijnde resultaten met betrekking tot 
industrielawaai, is de bijdrage ervan beperkt en draagt nauwelijks bij aan de gecumuleerde 
geluidbelasting. Derhalve is het effect van industrielawaai niet meegenomen in de akoestische 
beschouwing van het plangebied. 

Effecten op de omgeving 
Onderliggend wegennet 
Het onderzoek naar de geluideffecten van het onderliggend wegennet is aan de hand van 
emissieverschilberekening op basis van intensiteitverschillen uitgevoerd.  
In analogie met de Wet geluidhinder is bij een uitstralingseffect van meer dan 2 dB sprake van een 
'significant effect'. Dit speelt dan alleen bij de woningen waarbij de geluidbelasting hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

Buiten het plangebied Amstelwijck neemt alleen op de wegvakken Maarten Harpertszoon 
Trompweg en Simon de Danserweg west de geluidbelasting met circa 1,8 dB toe. 

In de planvariant situatie met Amstelwijck en doortrekking Laan van Londen  
Amstelwijck, neemt alleen op de wegvakken Doortrekking Laan van Londen en de Simon de 
Danserweg de geluidbelasting met respectievelijk circa 11,5 dB en circa 1,8 dB toe. 
Wanneer echter naar het totale geluideffect van wegverkeerslawaai wordt gekeken, en dus niet 
per wegvak afzonderlijk, dan is echter sprake van hoofdzakelijk een geluidsreductie in de 
plan(variant) situatie ten opzichte van de autonome situatie. In de plan situatie zal op enkele 
punten de geluidbelasting wel met ten hoogste 1 dB toenemen, hetgeen als acceptabel kan 
worden gewaardeerd. 

Cumulatie 
De geluideffecten zijn gecumuleerd, dus de geluidimmissie van weg – en railverkeerslawaai 
tezamen – in kaart gebracht. Uit de resultaten hiervan is ondere het volgende te concluderen: 

 Het plan Amstelwijck heeft een negatief effect van ongeveer 1 dB op de omliggende 
wijken indien er geen plan schermen worden toegepast. 

 Toepassing van plan schermen geeft een lichte verbetering van de geluidsituatie in de 
omliggende woonwijken ten opzichte van de autonome situatie 2030.  

 De geluidreductie kan tot 7 dB oplopen in delen van omliggende woonwijken. 

 De plan schermen hebben derhalve geen negatief effect op de omgeving door 
bijvoorbeeld reflectie. 
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Invloed reflectie planscherm A16 
Uit de resultaten is op te maken dat ten opzichte van autonome situatie de geluidbelasting, ter 
plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen ten westen van de A16, in de plan situatie met 
circa 2 dB toeneemt indien de plan schermen niet worden gerealiseerd. Door toepassing van 
reflecterende plan schermen zal de situatie ten westen van de A16 tot 1 dB extra verslechteren. 
Door het plan scherm aan de zijde van de A16 te absorberen kan het effect van 1 dB 
verslechtering weer teniet worden gedaan. 

Verder blijkt dat er ter plaatse van de overige bestaande woongebieden, gelegen tegenover plan 
schermen, geen directe geluidtoename speelt.      



Akoestisch onderzoek 
AkzoNobel  
projectnummer 0411572.00 
20 december 2017 revisie 1.0 
AkzoNobel Projects & Engineering BV - AkzoNobel Industrial Chemicals B.V. 

Bijlagen  



































Contactgegevens 
Monitorweg 29 
1322 BK  ALMERE 
Postbus 10044 
1301 AA  ALMERE 

www.anteagroup.nl 

Copyright © 2020
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook, 
zonder schriftelijke toestemming van de 
auteurs. 

Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 


