
Wet geluidhinder 

Ontwerpbeschikking

HOGERE GRENSWAARDEN 

Beslissing van burgemeester en wethouders van Brummen, gelet op artikel 

110a eerste lid van de Wet geluidhinder, inzake het verzoek tot vaststelling 

van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ten 

behoeve van de vaststelling van het “bestemmingsplan Stuijvenburchstraat 

143, kadastraal bekend gemeente Brummen, sectie E, nummer 3278  

Datum ontwerpbeschikking:  
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Besluit 

1. Onderwerp  
De gemeente Brummen start ambtshalve een procedure ter 

vaststelling van hogere waarden in het kader van het vaststellen 

van het bestemmingsplan “Stuijvenburchstraat 143” voor het 

realiseren van 2 woningen gelegen aan de Stuijvenburchstraat 143 

te Eerbeek, kadastraal bekend gemeente Brummen, sectie E, 

nummer 3278.

2. Gewaarmerkte stukken 
De gegevens voor een goede beoordeling voldoen aan de 

wettelijke vereisten op basis van de Wet geluidhinder, het Besluit 

geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht. De volgende 

stukken maken deel uit van het ontwerp(besluit): − Akoestisch 

onderzoek m.b.t. wegverkeer en industrielawaai t.b.v. de 

uitbreiding/verbouwing van het pand Stuijvenburchstraat 143 te 

Eerbeek d.d. 22 maart 2021.

3. Procedure 
De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden 

overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht en het Besluit geluidhinder. Op grond van artikel 

110c, lid 1, Wet geluidhinder is op de voorbereiding van een 

besluit als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder de in 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde 

procedure van toepassing, met dien verstande dat indien 

burgemeester en wethouders bevoegd zijn de hogere waarde vast 

te stellen en het besluit ten behoeve van de vaststelling of 

herziening van een bestemmingsplan wordt genomen, het ontwerp 

van het besluit tegelijkertijd met het ontwerp van het 

bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Op basis van artikel 5.5 

van het Besluit geluidhinder kan een hogere waarde ambtshalve 

worden vastgesteld door het bevoegd gezag.

4. Besluit 
Gelet op het voorgaande en de bepalingen uit de Wet geluidhinder 

en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij besloten de 

waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ten 

behoeve van de onderstaande locaties als volgt vast te stellen: 



Zaakdossier:  

Documentnummer: 

3 van 8

ADRES KADASTRAAL 

PERCEEL 

WAAR-

NEEM-

PUNT** 

AANTAL 

WONINGE

N 

VELEENDE 

HOGERE 

GELUID-

BELASTING 

IN dB(A)  

GEVELAAN-

DUIDING  

GELUID 

AFKOMSTIG 

VAN 

Stuijvenburch-

straat 143 

Eerbeek* 

Brummen, 

sectie E, 

nummer 3278 

STB1 

en STB 

2 

3 53 West Industrie-

terrein 

Eerbeek 

* het gaat om 2 appartementen en 1 penthouse 

** in bijlage 1 zijn de waarneempunten weergegeven 

5. Ondertekening  
Het college van burgemeester en wethouders van Brummen, 

namens deze, 

6. Rechtsmiddelen 
De ontwerpbeschikking en de aanvraag met bijbehorende stukken 

worden gepubliceerd en ter inzage gelegd. Binnen zes weken na de 

publicatiedatum kunnen eventuele zienswijzen tegen of adviezen over 

de ontwerpbeschikking worden ingediend. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar de publicatie.
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Procedurele overwegingen 

7. Wettelijk kader 
Normering Wet geluidhinder 

Voor verschillende situaties binnen een geluidzone van een 

industrieterrein, weg of spoorlijn gelden verschillende grenswaarden. 

De beoogde woningen ligging alleen binnen de geluidzone van een 

industrieterrein. 

Industrielawaai 

Voor nieuwe situaties binnen de geluidzone van een industrieterrein 

geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). In afwijking hiervan 

kunnen hogere waarden vastgesteld worden tot maximaal 55 dB(A) 

(artikel 55 en 56 Wet geluidhinder).  

Hogere grenswaarde 

Bij een ontwikkeling binnen de geluidzone van een industrieterrein 

moet burgemeester en wethouders een procedure om een hogere 

grenswaarde doorlopen (artikel 5.1, 5.2 en 5.3, Besluit 

geluidhinder). 

Inhoud van het (ontwerp) besluit 

In het Besluit geluidhinder (artikel 5.4 respectievelijk artikel 5.5) is 

tevens opgenomen aan welke gegevens bij het voeren van een 

ambtshalve vaststelling moeten worden gebruikt. Deze gegevens 

zijn tenminste ten minste:  

• de vast te stellen hogere waarde;  

• de redenen die hieraan ten grondslag liggen;  

• de resultaten van het akoestisch onderzoek;  

• een verklaring dat maatregelen zullen worden getroffen indien de 

geluidsbelasting vanwege het industrieterrein binnen de woning of 

andere geluidsgevoelige gebouwen bij gesloten ramen meer 

bedraagt dan de toegestane binnenwaarde.  

In het reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aantal 

basiseisen opgenomen waaraan het akoestisch onderzoek moet 

voldoen. Het gaat dan om verslaglegging, afrondingsregels en 

cumulatiebepaling. Daarnaast gelden specifieke eisen met 

betrekking tot industrielawaai, wegverkeerslawaai en 

spoorweglawaai. 

Samenloop van verschillende geluidbronnen 
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Wanneer er sprake is van een samenloop van verschillende 

geluidsbronnen kunnen B&W pas een hogere waarde (voor de 

desbetreffende geluidsbron) vaststellen indien de gecumuleerde 

geluidsbelasting niet zal leiden tot een naar hun oordeel 

onaanvaardbare geluidsbelasting. Weliswaar ligt het plan nabij een 

weg, de Stuijvenburchstraat, maar vanwege het snelheidsregime van 

30 km/uur is dit geen geluidsbron als bedoeld in de Wet geluidhinder 

en speelt de samenloop hier geen rol. 

De geluidsbronnen 

De geluidsgevoelige bestemmingen waarvoor hogere waarden worden 

vastgesteld, zijn gelegen aan Stuijvenburchstraat 143 te Eerbeek. 

Deze voorziene geluidsgevoelige bestemmingen zijn gelegen binnen 

de geluidszone van industrieterrein Eerbeek-Zuid te Eerbeek. 

Weliswaar ligt het plan nabij een weg, de Stuijvenburchstraat, maar 

vanwege het snelheidsregime van 30 km/uur, is dit geen geluidsbron 

als bedoeld in de Wet geluidhinder en hoeft vanwege deze weg geen 

hogere waarde te worden vastgesteld. 

Overige wetten en regels 

Het vaststellen van deze hogere waarden houdt niet in dat hiermee is 

voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, etc. 

(zoals bijvoorbeeld Wet ruimtelijke ordening, Woningwet, 

Bouwverordening en Wet ) zijn gesteld dan wel op grond hiervan 

worden voorgeschreven. Onder andere zijn de artikelen 3.1 en 3.2 van 

het Bouwbesluit relevant voor het binnenniveau en de gevelisolatie. 

Deze artikelen hebben een rechtstreekse werking voor een toekomstig 

concreet bouwplan waarbij van onderhavige (ontwerp)beschikking 

gebruik wordt gemaakt. 

8. Bevoegd gezag 
Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente 

bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten 

hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Dit geldt voor zowel 

industrielawaai, wegverkeerslawaai als spoorweglawaai (artikel 110a, 

lid 1, Wet geluidhinder). In casu gaat het alleen om industrielawaai. 
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Inhoudelijke overwegingen 

Het verzoek heeft betrekking op de locaties, zoals aangegeven in 

onderstaande tabel: 

Tabel 1 Locatie geluidsgevoelige bestemmingen  

ADRES KADA-

STRAAL 

PERCEEL 

WAAR-

NEEM-

PUNT 

* 

AANTAL 

GELUID

GEVOE-

LIGE 

BESTEM

-

MINGEN

** 

VERZOCHTE 

HOGERE 

GELUIDBELASTING 

IN DB OP DE 

ONDERSTAANDE 

HOOGTES (IN M) 

GEVEL

AAN-

DUI-

DING  

GELUID 

AFKOMS-

TIG VAN 

1.5 5 7.5 10,5 

Stuijven-

burchstraat 143 

Eerbeek 

Brummen, 

sectie E, 

nummer 

3278 

STB1 en 

2 

3  53 53  W Industrie-

terrein 

Eerbeek-

Zuid 

* in de bijlage 1 zijn de waarneempunten weergegeven 

** het gaat om 2 appartementen op de 1e etage en 1 penthouse op de 2e etage 

Toetsing 

De woningen waarvoor hogere waarden worden verleend, zijn 

gelegen binnen de bebouwde kom. De gemeente Brummen heeft 

geen beleid vastgesteld voor wat betreft de procedures voor een 

hogere grenswaarde.

Geluidbelasting Industrielawaai 

De hoogste verzochte geluidsbelasting is 53 dB(A) voor de 

geluidsgevoelige bestemmingen aan de Stuijvenburchstraat 143. Deze 

waarde ligt beneden de maximale toegestane waarde van 55 dB(A). 

Geluidsreducerende maatregelen 

Wij delen het standpunt dat maatregelen aan de bron, het 

industrieterrein en in het overdrachtsgebied – het gebied tussen de 

geluidsbron, en de gevels van de woningen waarvoor een hogere 

waarde nodig is  op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, 

financiële en verkeers- of vervoerskundige aard stuiten. De zone van 

het industrieterrein is recent vastgesteld. Hierbij is de vergunde 

situatie van alle betreffende bedrijven vastgelegd. Om de 

etmaalwaarde te verlagen zouden ingrijpende maatregelen bij 

bedrijven nodig zijn. Dit wordt niet doelmatig geacht. Afschermende 

maatregelen tussen de woningen en het industrieterrein wordt als 

niet wenselijk beschouwd vanwege de fysieke en visuele barrières.
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Aangezien de maximale toegestane waarden niet worden 

overschreden en er in redelijkheid geen geluidsreducerende 

maatregelen getroffen kunnen worden, zijn wij van mening dat de 

hogere waarden kunnen worden vastgesteld.  

Samenloop van verschillende geluidbronnen 

In casu is geen sprake van een samenloop van verschillende 

geluidsbronnen. Weliswaar ligt het plan nabij een weg, de 

Stuijvenburchstraat, maar vanwege het snelheidsregime van 30 

km/uur is dit geen geluidsbron als bedoeld in de Wet geluidhinder. 
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Bijlage 1 waarneempunten 
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1 INLEIDING

In verband met een gewenste verbouwing van een pand aan de
Stuyvenburchstraat 143 te Eerbeek. is door Adviesburo Grouls, een
onderzoek uitgevoerd naar de gevelbelasting t.g.v. wegverkeer en
industrielawaai en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.

Aan het bestaande gebouw wordt op de 2e verdieping een penthouse
gerealiseerd en op de 1e verdieping wordt de aanwezige woning gesplitst
in 2 appartementen.
Ingevolge de Wet geluidhinder is er dan sprake van nieuwe woningen.

Doel van het onderzoek is toetsing van het plan aan de Wet Geluidhinder
en de berekening van de vereiste voorzieningen aan de appartementen
teneinde te kunnen voldoen aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen.

Dit document vormt de rapportage van het betreffende akoestische
onderzoek. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten voor het onderzoek
vermeld. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten, hoofdstuk 5 de toetsing en in
hoofdstuk 7 zijn de vereiste voorzieningen opgesomd.
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2 GELUIDSWETGEVING EN -BELEID

2.1 Algemeen

In de Wet Geluidhinder zijn geluidsnormen voor toelaatbare equivalente
geluidniveaus vermeld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de
geluidniveaus op de gevel van woningen en in woningen. 
De geluidsnormen zijn van toepassing op woningen binnen de
geluidszone van een weg. Een geluidszone is een gebied aan weerszijden
van een weg.
De zonebreedte van een weg is vermeldt in de WGh. Art. 74. Lid .
Omdat zich langs wegen met een rijsnelheid van 30 km/uur geen zone
bevindt is in de onderhavige casus geen sprake van ligging binnen een
zone langs wegen. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is,
dient er in het kader van het onderzoek naar een goede ruimtelijke
ordening wel het aspect geluid te worden onderzocht.

Industrielawaai
De ligging van de geluidzone is aangegeven in het bestemmingsplan en is
onderstaand weergegeven. Op de in geel/oranje aangegeven lijn bedraagt
de etmaalwaarde van het geluidniveau 50 dB(A). 
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2.2 Geluidsnormen

De normstelling in de WGh bestaat uit een voorkeursgrenswaarde en een
maximaal aan te vragen ontheffingswaarde. In de wet worden
grenswaarden gesteld voor de dosismaat Lden of LAetm..
Omdat er sprake is van een bestemmingsplanwijziging dient de toetsing
aan de grenswaarden uitgevoerd te worden. Daarbij kan aansluiting
worden gezocht aan de waarden in de WGh.

Omdat de rijsnelheid op de Stuyvenburchstraat 30 km/uur bedraagt is een
toetsing aan de grenswaarden voor wegverkeerslawaai niet aan de orde. 
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege het
industrieterrein Eerbeek Zuid, van de gevel van woningen binnen de zone
bedraagt 50 dB(A). 
Indien de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, kan
door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden
vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond
verbonden. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin
zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. In tabel 1 is de hoogst
mogelijke grenswaarde aangegeven.

Tabel 1

Bestemming Hoogst mogelijke hogere grenswaarde

Industrielawaai

Woning 55 dB(A)

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing
van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot
de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel
overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige,
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In
dat verband zal ook worden afgewogen of de cumulatieve geluidsbelasting
(het totaal van de geluidsbelasting vanwege alle wegen gezamenlijk) niet
leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen
in de toekomst zal afnemen, mogen de berekende geluidsbelastingen
conform artikel 110g van de Wet Geluidhinder worden gereduceerd met 2
dB bij wegen met een rijsnelheid van 70 km/h en hoger en met 5 dB bij
wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/h.
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2.3 Level day-evening-night (Lden)

Met het op 1 januari 2007 in werking treden van de gewijzigde Wet
geluidhinder is voor verkeerslawaai de etmaalwaarde als dosismaat
vervangen door de Lden

Bij de bepaling van Lden wordt het etmaal verdeeld over een dagperiode
(07.00 - 19.00 uur), een avondperiode (19.00 - 23.00 uur en een
nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) waarvoor het gemiddelde geluidsniveau
over één jaar wordt bepaald.  
Het jaargemiddelde niveau over de dag- avond- en nachtperiode wordt
vervolgend gecombineerd tot een getal (Lden) volgens onderstaande
formule:

Lden = 10 Log 1/24 (12x10Lday/10 + 4x10Levening/10 + 8x10Lnight/10 )

De Lden is daarmee een gewogen energetisch gemiddelde van de drie
etmaalperioden waarin voor de avond- en nachtperiode een toeslag van
resp. 5 en 10 dB in rekening wordt gebracht.
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3 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK

3.1 Tekeningen

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van een bij het kadaster
opgevraagde situatietekening en de door de opdrachtgever versterkte
bouwtekeningen.

3.2 Rekenmethode wegverkeer

De berekeningen voor wegverkeer uitgevoerd m.b.v. het programma IMMI
Noiseprediction versie 2019 van de fa. Wölfel. Dit programma berekent de
gevelbelasting conform de RMG 2012. De bij de berekening ingevoerde
gegevens zijn gedetailleerd weergegeven in de bijlagen.

IMMI is een softwarepakket dat niet specifiek ontwikkeld is voor de
Nederlandse markt maar voor heel Europa. Aan het pakket kan per land
apart het daar geldende rekenhart toegevoegd worden. IMMI is sinds
meer dan 20 jaar op de markt en in het verleden uitvoerig getest in het
tijdschrift Geluid (en Omgeving). Het kwam daarbij als een van de besten
naar voren. Door de verkoopstrategie van concurerende pakketten is
Nederland echter een van de weinige landen waar IMMI nog relatief
onbekend is. Informatie over de beschikbare rekenharten is te verkrijgen
op de website van de leverancier
https://www.immi.eu/en/standards-guidelines.html

 Omdat ons kantoor regelmatig projecten uitvoert in het buitenland
beschikken wij over de rekenharten welke van toepassing zijn in
Nederland, Belgie, Duitsland en Oostenrijk. Bij de berekening is gebruik
gemaakt van het Nederlandse rekenhart.

Conform Artikel 1.6 van de RMG 2012 kan voor de berekening gebruik
worden gemaakt van van rekenmethoden die vastgesteld zijn in een
andere lidstaat van de Europese Unie. De tekst van artikel 1.6 luidt:
Met rekenmethoden en meetmethoden als bedoeld in deze regeling
worden gelijkgesteld rekenmethoden en meetmethoden die zijn
vastgesteld in een andere lidstaat van de Europese Unie dan w el in een
staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een
daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland
bindt, en een nauwkeurigheid bieden die ten minste gelijkwaardig is aan
het niveau dat met de in deze regeling genoemde meetmethoden wordt
nagestreefd.

In Nederland is certificering van geluid-prognosesoftware niet mogelijk. Er
bestaan evenmin organisaties die dit kunnen uitvoeren. Dit geldt zowel
voor IMMI als alle andere softwarepakketten zoals Geonoise, Geomilieu,
Winhavik enz.. 
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3.3 Waarneempunten

Ten behoeve van de bepaling van de geluidsbelasting is een 12-tal
representatieve rekenpunten gekozen welke gesitueerd zijn voor de gevel
van het beschouwde appartement. De punten bevinden zich op een
hoogte van ca. 5 m en 7,5 boven maaiveld voor de gevelopeningen in de
voor- en de achtergevel.
De aanduiding en ligging van de punten is weergegeven in bijlage A.

3.4 Verkeersintensiteiten wegverkeer

In het onderzoek is de gevelbelasting berekend ingevolge het verkeer op
de Stuyvenburchstraat.
De verkeersgegevens zijn verstrekt door de gemeente Brummen. Deze
zijn gebaseerd op een telling uit januari 2019 welke geëxtrapoleerd is naar
het maatgevende jaar 2030. Daarbij is een autonome groei van 2%
gehanteerd. Dit impliceert dat de door de gemeente verstrekte
verkeersgegevens met de factor 1,25 vermenigvuldigd dienen te worden.
De bij de berekening gehanteerde verkeersintensiteiten zijn vermeld in
bijlage B.

Bij de berekening van de Stuyvenburchstraat is als wegverharding
klinkerbestrating ingevoerd. De maximaal toegestane rijsnelheid bedraagt
ter plaatse 30 km/uur. 
De ligging van de weg is eveneens weergegeven in bijlage A. 
Gedetailleerde invoergegevens treft U aan in bijlage C. 

Tevens werd de gevelbelasting van de achtergevel t.g.v. industrielawaai
beschouwd. De zoneligging van het industrieterrein is verkregen uit het
vigerende bestemmingsplan. Het plangebied is gelegen binnen de zone.
De geluidsbelasting werd door ons bureau aan de hand van de uit het
bestemmingsplan bekende geluidcontouren geschat op 53 dB(A)
etmaalwaarde. Omdat een schatting volgens de ODIJ niet nauwkeurig
genoeg was werd op 12 oktober 2020 door de ODIJ een exacte
berekening uitgevoerd waaruit blijkt dat de maximale gevelbelasting op
Stuyvenburchstraat 143 ten gevolge van het gezoneerde Industrieterrein
Eerbeek Zuid 53 dB(A) bedraagt. Een afschrift van deze memo is als
bijlage bij dit rapport gevoegd.
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4 RESULTATEN BEREKENING GEVELBELASTING

De berekeningsresultaten voor de gevelbelasting ten gevolge van
wegverkeer op de waarneempunten is gedetailleerd weergegeven in
bijlage C en D.

Een samenvatting van de berekeningresultaten is weergegeven in de
onderstaande tabellen.

Verkeerslawaai

Gevelbelasting wegverkeer LDEN t.g.v. Stuyvenburchstraat

Rekenpunt Hoogte Berekende Toets- Voorkeurs Maximale
Waarde waarde grenswaarde grenswaarde

1 5 62 57 48 63
2 5 62 57 48 63
3 5 62 57 48 63
4 7.5 62 57 48 63 
5 7.5 62 57 48 63
6 7.5 62 57 48 63
7 5 62 57 48 63
8 5 62 57 48 63
9 5 39 34 48 63
10 5 39 34 48 63
11 7.5 41 36 48 63
12 7.5 41 36 48 63 dB

Opm.: Toetswaarde is de berekende waarde minus de correctie ingevolge artikel 110g
WgH
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5 TOETSING

Wegverkeer Stuyvenburchstraat

Uit de berekeningen blijkt dat de toetswaarde voor wegverkeerslawaai,
voor de voorgevel 57 dB bedraagt. Aangezien de rijsnelheid op ter plaatse
30 km/uur bedraagt bevindt zich lang deze weg geen zone en is derhalve
ook geen toetsing noodzakelijk.

Industrielawaai

Gezien de berekening van de ODIJ en de ligging t.o.v. de zonegrens moet
geconcludeerd worden dat de gevelbelasting van de achtergevel ca. 53
dB(A) bedraagt. De belasting van de voorgevel zal ca. 10 dB lager zijn. De
voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai bedraagt 50 dB(A). Gezien de
overschrijding is een procedure hogere waarde noodzakelijk.
Daarmee kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van de achtergevel
niet voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde.

 
‘De zone van het industrieterrein is recent vastgesteld. Hierbij is de vergunde situatie van
alle betreffende bedrijven vastgelegd. Om de etmaalwaarde te verlagen zouden
ingrijpende maatregelen bij bedrijven nodig zijn. Dit wordt niet doelmatig geacht.’

In het navolgende hoofdstuk 5 worden voorzieningen uitgewerkt welke in
de ingevolge het Bouwbesluit gesteld worden aan het binnenshuis
optredende geluidsniveau in het beschouwde appartement. Er dient
daarbij te worden voldaan aan afd. 3.1 van het Bouwbesluit.
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6 REKENMETHODE GELUIDWERING GEVELS

Bij de berekening van de vereiste voorzieningen dient te worden voldaan
aan artikel 3.3 van het Bouwbesluit. Deze zijn als bijlage F bij dit rapport
gevoegd.

Rekenmethode Ga;k

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de Rekenmethode GGG 97,
Deze methode is afgeleid van de Rekenmethode Geluidwering Grote
Gemeenten met dien verstande dat de berekeningen per oktaafband
uitgevoerd worden. Deze methode is afgeleid van  het "Besluit Geluidwer-
ing gebouwen" , het "Meet- en Rekenvoorschrift geluidbelasting binnen ge-
bouwen" en aangepast aan de nieuwe uit het Bouwbesluit voortvloeiende
eisen.

De geluidsisolatiewaarden van de diverse constructies zijn gebaseerd op
"Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels" uitgave van dec. 1990
en gegevens uit de "Rekenmethode GGG". Uitzondering hierop zijn de
glaspaketten waarvan de geluidsisolatie gebaseerd is op opgaven van de
fabrikant.

  Omdat in casu sprake is van 2 verschillende geluidsbronnen zijn
additioneel de onderstaande eisen van toepassing.

Artikel 6.5

1) Bij de bepaling van de geluidwering van de gevel wordt uitgegaan van
het geluidspectrum behorend bij het equivalent geluidsniveau buiten het
gebouw, waarbij voor wegverkeer en industrielawaai wordt uitgegaan van
de geluidspectra die worden gegeven met de herleidingswaarden Ki in
tabel 6.5, tenzij anders wordt vermeld en gemotiveerd.

Tabel 6.5

Spectrum   Ki [dB] voor de oktaafbanden met middenfrequentie [Hz]
    125 250 500 1000 2000
   i = 1 i=2 i=3 i=4 i=5

Industrielawaai -14 -10 -7 -4 -6

Wegverkeers- -14 -10 -7 -4 -6
geluid

   Omdat de herleidingswaarden gelijk zijn kan de berekening uitgevoerd
worden met het spectrum voor wegverkeer.

Omdat er sprake is van 2 verschillende geluidsbronnen is theoretisch een
berekening van het cumulatieve geluidsniveau noodzakelijk. Gezien het
grote verschil in geluidsniveau zal het laagste geluidsniveau echter geen
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invloed kunnen hebben op het hoogste niveau. De berekening voor het
cumulatieve niveau is derhalve niet uitgevoerd.
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7 GELUIDWERENDE VOORZIENINGEN

Uit de onderstaande berekeningen blijkt dat bij toepassing van de
onderstaande voorzieningen voldaan wordt aan de te stellen eisen.
De gedetailleerde berekeningen zijn als bijlage bij dit rapport gevoegd.

Voor de toetsing aan het Bouwbesluit is zal naast de eisen voortvloeiende
uit de gevelbelasting ook voldaan moeten worden aan de EPC-eisen. Aan
deze eisen kan in de praktijk nauwelijks voldaan worden bij toepassing van
natuurlijke ventilatie. Gelet op het bovenstaande is in de berekeningen
voor de geluidsisolatie geen rekening gehouden met het aanbrengen van
een separaat ventilatiesysteem conform de nieuwbouw-eisen.

Woonkamer/keuken en slaapkamers.

Beglazing:

Aan de beglazing worden geen hoge eisen gesteld. Aan de gestelde eisen
kan voor de voorgevel voldaan worden bij toepassing van dubbele
beglazing met een Ra-waarde van 30 dB(A). Hieraan voldoet elke
beglazing vanaf samenstelling 6-12-8 (gasgevuld).
In de achtergevel is een Ra-waarde van 28 dB vereist. Hieraan voldoet
elke dubbele beglazing vanaf samenstelling 4-12-6.

Ventilatie: gebalanceerd ventilatiesysteem

Kierdichting:

In het voorgevels van de appartementen is als kierdichtingprofiel een
deugdelijke dubbele  kierdichting, merk Deventer, vereist.
In de achtergevel kan volstaan worden met een enkele kierdichting, merk
Deventer.
In de bijlagen zijn details van dit type dichtingsprofiel weergegeven. 

Naaddichting:

De dichting van de kozijnen in de voorgevel, aan de binnen- en
buitenzijde, volledig luchtdicht afwerken.
De afdichting kan gerealiseerd worden m.b.v. van een elastisch blijvende
kit, aan de binnen- en buitenzijde, bij voorkeur op een rugvulling of door
compri-band in een hoeklat. 
In de achtergevel kan volstaan worden met een enkele afdichting aan de
binnenzijde.
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Gevels 2e verdieping:

De opbouw van de gevelvlakken op de 2e verdieping bestaat uit een HSB-
constructie met een spouw van 235 mm. Om te kunnen voldoen aan de
eisen m.b.t. de geluidwering is voor deze constructie een massa van 55
kg/m2 vereist met gescheiden stijlen of verende koppelingen. Een
principeschets van een dergelijk constructie is als bijlage bij dit rapport
gevoegd.
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8 WOON- EN LEEFKLIMAAT

Het treffen van maatregelen om de gevelbelasting terug te brengen tot de
voorkeursgrenswaarde door middel van schermmaatregelen stuit op
landschappelijke en financiële bezwaren. 
Bronmaatregelen zoals het vervangen van de wegverharding door zgn.
“stil asfalt” stuit op bezwaren van overwegend financiële aard en gezien de
rijsnelheid zal het effect van een dergelijke aanpassing beperkt zijn tot
maximaal 4 á 5 dB. Er dient derhalve een verzoek tot vaststelling van een
hogere waarde te worden ingediend. 

Bij de vaststelling van ruimtelijke besluiten, zoals een bestemmingsplan of
het verlenen van een omgevingsvergunning, moet de gemeente in het
kader van een goede ruimtelijke ordening onder meer beoordelen of er
sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Afhankelijk van de omgeving
kan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ook acceptabel zijn.

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

In het verleden kon ter beoordeling van het woon- en leefklimaat gebruik
gemaakt worden van de publicatie “Bedrijven en Milieuzonering”. Thans
kan gebruik gemaakt worden van de publicatie “Milieuzonering nieuwe
stijl”. Hierin is aansluiting gezocht bij de toekomstige Omgevingswet.  
De woorden "goede ruimtelijke ordening" staan in de wet. Als een woning
in het spel is, is de te beantwoorden vraag in de praktijk steeds weer: Is er
bij die woning sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Is het
woon- en leefklimaat aanvaardbaar of zelfs goed, dan is er sprake van
een goede ruimtelijke ordening.

Ter plaatse van de beschouwde locatie is rekening houdend met de
ligging t.o.v. de detailhandel, horecabedrijven, parkeerplaatsen en de zone
van het industrieterrein, sprake van een gemengd gebied. Voor een
woonwijk wordt doorgaans een voorkeursgrenswaarde aangehouden van
50 dB(A) etmaalwaarde. Gezien de ligging in een gemengd gebied kan
hier uitgegaan worden van een waarde van 55 dB(A).

In de onderhavige casus bedraagt de gevelbelasting van de voorgevel 57
dB(A) (toetswaarde)  en van de achtergevel 53 dB(A). Met relatief
eenvoudige voorzieningen kan aan de eisen van het Bouwbesluit voldaan
worden.

De belasting van de achtergevel wordt veroorzaakt door het gezoneerde
industrieterrein. De 50 dB(A)-contour wordt bij de berekeningen van de
geluidemissie van een dergelijk terrein bepaald met een zgn.
poldercontour. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de
afschermende werking van omliggende bebouwing. Dit impliceert dat de
werkelijke belasting van de achtergevel in de praktijk significant lager zal
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zijn dan 53 dB(A). Er kan dan ook gevoeglijk geconcludeerd worden dat
aan de achterzijde sprake is van een goed/redelijk woon- en leefklimaat. 

De gevelbelasting van de voorgevel t.g.v. wegverkeer vloeit voort uit de
gekozen wegverharding met klinkers. Als er sprake zou zijn van glad asfalt
zou de gevelbelasting significant lager zijn.
Bij de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt doorgaans
aangenomen dat de kwaliteit van de woon- en leefomgeving acceptabel is
als er een geluidluwe gevel én een geluidluwe buitenruimte aanwezig is.

Samenvattend kan aldus geconcludeerd worden dat de onderhavige
locatie daaraan voldoet.
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Bijlage A
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Bijlage B



Bedrijf: Adviesburo Grouls Stuyvenburchstraat

Behandeld door: ir. J.J.Grouls Verkeerslawaai

Project: Eerbeek

Weg /SRM II (NL) (1) Variant 0

STRt001 Omschrijving Stuyvenburchstraat Actie radius /m 99999.00

Groep Groep 0 LE (Dag (12u)) /dB(A) 109.31

Toon STRt LE (Nacht (8u)) /dB(A) 100.11

Aantal knooppunten 6 LE (Avond (4u)) /dB(A) 106.26

Lengte/m 243.85 Max helling % (z co-ord.) 0.00

Lengte/m (2D) 243.85 Wegoppervlak 3 - plaveisel

Opp. /m² ---

Emissievariant Q voert. (l) /voert/uQ voert.(mw)/voert/u Q voert. (h) /voert/Q motorfiets/eenh/uQ bromfiets /eenh/u Q Tram (S) /eenh/u Q Tram (B) /eenh/u

Dag (12u) 238.80 87.90 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00

v voert (l) /Km/u v voert (mw) /Km/u v voert (s) /Km/u v motorfiets/Km/u v bromfiets /Km/u v Tram (S) /Km/u v Tram (B) /Km/u

30.00 30.00 30.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Emissievariant Q voert. (l) /voert/uQ voert.(mw)/voert/u Q voert. (h) /voert/Q motorfiets/eenh/uQ bromfiets /eenh/u Q Tram (S) /eenh/u Q Tram (B) /eenh/u

Nacht (8u) 22.10 8.10 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00

v voert (l) /Km/u v voert (mw) /Km/u v voert (s) /Km/u v motorfiets/Km/u v bromfiets /Km/u v Tram (S) /Km/u v Tram (B) /Km/u

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Emissievariant Q voert. (l) /voert/uQ voert.(mw)/voert/u Q voert. (h) /voert/Q motorfiets/eenh/uQ bromfiets /eenh/u Q Tram (S) /eenh/u Q Tram (B) /eenh/u

Avond (4u) 171.30 47.50 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00

v voert (l) /Km/u v voert (mw) /Km/u v voert (s) /Km/u v motorfiets/Km/u v bromfiets /Km/u v Tram (S) /Km/u v Tram (B) /Km/u

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Niveaumethode Piekniveau Corr. op impulsiviteit /dBCorr. op tonaliteit /dBCorr. op  inhoud inform. /dB Speciale correctie /dB

Lden - 0.0 0.0 0.0 - 0.0

beoordelingsperiode / Periode Duur /h EmissievariantLE /dB(A) n tijd Bedrijfsduur /h dLi /dB LEr /dB(A)

Dag (12u) 12.00 Dag 109.3 1.00 12.00000 0.00 0.0

Avond (4u) 4.00 Avond 106.3 1.00 4.00000 0.00 0.0

Nacht (8u) 8.00 Nacht 100.1 1.00 8.00000 0.00 0.0

Hellingshoek en correctie DStg voor wegen

Element Naam Sectie s /m ds /m Helling /% Helling /% Dstg /dB Dstg /dB Dstg /dB Duid aan

m m coörd. vr berek. Dag (12u) Nacht (8u) Avond (4u)

STRt001 Stuyvenburchstraat 1 0.00 29.41 0.00 0.00 0.00 Max.

2 29.41 66.73 0.00 0.00 0.00

3 96.13 13.39 0.00 0.00 0.00

4 109.52 86.05 0.00 0.00 0.00

5 195.57 48.28 0.00 0.00 0.00

*1): De hellingshoek voor de berekening werd rechtstreeks ingegeven. 
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Bijlage C



Bedrijf: Adviesburo Grouls Stuyvenburchstraat

Behandeld door: ir. J.J.Grouls Verkeerslawaai

Project: Eerbeek

Weg /SRM II (NL) (1) Variant 0

STRt001 Omschrijving Stuyvenburchstraat Actie radius /m 99999.00

Groep Groep 0 LE (Dag (12u)) /dB(A) 109.31

Toon STRt LE (Nacht (8u)) /dB(A) 100.11

Aantal knooppunten 6 LE (Avond (4u)) /dB(A) 106.26

Lengte/m 243.85 Max helling % (z co-ord.) 0.00

Lengte/m (2D) 243.85 Wegoppervlak 3 - plaveisel

Opp. /m² ---

Emissievariant Q voert. (l) /voert/uQ voert.(mw)/voert/u Q voert. (h) /voert/Q motorfiets/eenh/uQ bromfiets /eenh/u Q Tram (S) /eenh/u Q Tram (B) /eenh/u

Dag (12u) 238.80 87.90 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00

v voert (l) /Km/u v voert (mw) /Km/u v voert (s) /Km/u v motorfiets/Km/u v bromfiets /Km/u v Tram (S) /Km/u v Tram (B) /Km/u

30.00 30.00 30.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Emissievariant Q voert. (l) /voert/uQ voert.(mw)/voert/u Q voert. (h) /voert/Q motorfiets/eenh/uQ bromfiets /eenh/u Q Tram (S) /eenh/u Q Tram (B) /eenh/u

Nacht (8u) 22.10 8.10 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00

v voert (l) /Km/u v voert (mw) /Km/u v voert (s) /Km/u v motorfiets/Km/u v bromfiets /Km/u v Tram (S) /Km/u v Tram (B) /Km/u

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Emissievariant Q voert. (l) /voert/uQ voert.(mw)/voert/u Q voert. (h) /voert/Q motorfiets/eenh/uQ bromfiets /eenh/u Q Tram (S) /eenh/u Q Tram (B) /eenh/u

Avond (4u) 171.30 47.50 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00

v voert (l) /Km/u v voert (mw) /Km/u v voert (s) /Km/u v motorfiets/Km/u v bromfiets /Km/u v Tram (S) /Km/u v Tram (B) /Km/u

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Niveaumethode Piekniveau Corr. op impulsiviteit /dBCorr. op tonaliteit /dBCorr. op  inhoud inform. /dB Speciale correctie /dB

Lden - 0.0 0.0 0.0 - 0.0

beoordelingsperiode / Periode Duur /h EmissievariantLE /dB(A) n tijd Bedrijfsduur /h dLi /dB LEr /dB(A)

Dag (12u) 12.00 Dag 109.3 1.00 12.00000 0.00 0.0

Avond (4u) 4.00 Avond 106.3 1.00 4.00000 0.00 0.0

Nacht (8u) 8.00 Nacht 100.1 1.00 8.00000 0.00 0.0

Geometrie Nr x/m y/m z(abs) /m ! z(rel) /m

1 201339.56 457704.04 0.00 0.00

2 201367.84 457695.98 0.00 0.00

3 201429.07 457669.46 0.00 0.00

4 201439.63 457661.23 0.00 0.00

5 201519.70 457629.73 0.00 0.00

6 201565.44 457614.26 0.00 0.00

Hellingshoek en correctie DStg voor wegen

Element Naam Sectie s /m ds /m Helling /% Helling /% Dstg /dB Dstg /dB Dstg /dB Duid aan

m m coörd. vr berek. Dag (12u) Nacht (8u) Avond (4u)

STRt001 Stuyvenburchstraat 1 0.00 29.41 0.00 0.00 0.00 Max.

2 29.41 66.73 0.00 0.00 0.00

3 96.13 13.39 0.00 0.00 0.00

4 109.52 86.05 0.00 0.00 0.00

5 195.57 48.28 0.00 0.00 0.00

*1): De hellingshoek voor de berekening werd rechtstreeks ingegeven. 
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Bedrijf: Adviesburo Grouls Stuyvenburchstraat

Behandeld door: ir. J.J.Grouls Verkeerslawaai

Project: Eerbeek

Korte lijst Imm.pnt berekening                      

Geluidsprognose Beoordeling volgens: Lden

Variant 0 Instelling: Referentie-instelling

DEN

LV L r,A

/dB /dB

IPkt001 IPkt 1, 1e 62.3

IPkt002 IPkt 2, 1e 62.2

IPkt003 IPkt 3, 1e 62.2

IPkt004 IPkt 4, 2e 62.2

IPkt005 IPkt 5, 2e 62.2

IPkt006 IPkt 6, 2e 62.2

IPkt007 IPkt 7. 1e 62.3

IPkt008 IPkt 8, 1e 62.3

IPkt009 IPkt 9,1e 39.0

IPkt010 IPkt 10, 1e 38.6

IPkt011 IPkt 11, 2e 41.1

IPkt012 IPkt 12, 2e 41.1

Druk F1 voor meer info over andere kenmerken
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Bijlage D



Copyright ADVIESBURO GROULSRekenmethode GGG 97 geluidwering gevels
22-Apr-20 Datum:Stuyvenburchstraat 143 Project:
11:48 AMwoonkamer 1e verd. Ruimte:

voorgevel Gevel:
 Tekeningnr.:

1 Aantal:
125  250  500 1K  2K  HzwegSpectrum:dB62 Geluidbelasting op de gevel:
-14   -10    -7    -4    -6  dBCi =dB(A)33 Max. geluidbelasting binnen:

Csk suskastm243.9Vloeropp.:m4.4Breedte:
dB(A)0m211.5Gevelopp.:m2.6Hoogte:

m10.0Diepte:

GA;K Vereiste geluidwering
dm3/s0 Gewenste vent.cap.:dB(A)27 Verblijfsruimte

dB(A)29 Verblijfsgebied
-10LOG TjClj/CgjRjopp. of

 Omschrijving:Tlengte Element
dB(A)dB(A)dB(A)m^2

steen. spouwmuur 400kg/m2metselwerk470.056.70.051.03.1mw voor
dubbelglas20.031.40.030.08.4glas voor

0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

kjm^1 Naden
lat, 2 zijdig gekitnaad500.060.6060.010.00Naden
Dubb. dicht. indrukking 3.5mmkieren650.046.1045.09.00Kierd.
3mm schuinb.+ topafd.+ neusdorpbeglaz. ran620.052.5051.08.10Begl. rand

0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

Dne,A Vent.voorzieningen
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

0.0dB(A)28.2 Resultaat GA;K =
 Gerealiseerde toev.cap.sec.0.5 Nagalmtijd:

dm3/s.0.0 van de ventilatievoorz.:dB(A)5.2 Ruimtedemping:
dB(A)28.6 Berekend binnenniv.:

gebalanceerd ventilatiesysteem Toelichting:



Copyright ADVIESBURO GROULSRekenmethode GGG 97 geluidwering gevels
21-Apr-20 Datum:Stuyvenburchstraat 143 Project:
02:09 PMslaapkamer 1e vg Ruimte:

voorgevel Gevel:
 Tekeningnr.:

1 Aantal:
125  250  500 1K  2K  HzwegSpectrum:dB63 Geluidbelasting op de gevel:
-14   -10    -7    -4    -6  dBCi =dB(A)33 Max. geluidbelasting binnen:

Csk suskastm212.4Vloeropp.:m2.5Breedte:
dB(A)0m26.4Gevelopp.:m2.6Hoogte:

m5.0Diepte:

GA;K Vereiste geluidwering
dm3/s0 Gewenste vent.cap.:dB(A)28 Verblijfsruimte

dB(A)30 Verblijfsgebied
-10LOG TjClj/CgjRjopp. of

 Omschrijving:Tlengte Element
dB(A)dB(A)dB(A)m^2

steen. spouwmuur 400kg/m2metselwerk470.054.00.051.03.2mw voor
dubbelglas20.033.00.030.03.2glas voor

0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

kjm^1 Naden
lat, 2 zijdig gekitnaad500.061.1060.05.00Naden
Dubb. dicht. indrukking 3.5mmkieren650.046.6045.04.50Kierd.
3mm schuinb.+ topafd.+ neusdorpbeglaz. ran620.053.0051.04.05Begl. rand

0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

Dne,A Vent.voorzieningen
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

0.0dB(A)29.7 Resultaat GA;K =
 Gerealiseerde toev.cap.sec.0.5 Nagalmtijd:

dm3/s.0.0 van de ventilatievoorz.:dB(A)2.2 Ruimtedemping:
dB(A)31.1 Berekend binnenniv.:

gebalanceerd ventilatiesysteem Toelichting:



Copyright ADVIESBURO GROULSRekenmethode GGG 97 geluidwering gevels
22-Apr-20 Datum:Stuyvenburchstraat 143 Project:
12:01 PMslaapkamer 1e AG  Ruimte:

achter-+ zijgevel Gevel:
 Tekeningnr.:

1 Aantal:
125  250  500 1K  2K  HzwegSpectrum:dB53 Geluidbelasting op de gevel:
-14   -10    -7    -4    -6  dBCi =dB(A)35 Max. geluidbelasting binnen:

Csk suskastm219.1Vloeropp.:m3.2Breedte:
dB(A)0m223.5Gevelopp.:m2.6Hoogte:

m5.9Diepte:

GA;K Vereiste geluidwering
dm3/s0 Gewenste vent.cap.:dB(A)16 Verblijfsruimte

dB(A)18 Verblijfsgebied
-10LOG TjClj/CgjRjopp. of

 Omschrijving:Tlengte Element
dB(A)dB(A)dB(A)m^2

steen. spouwmuur 400kg/m2metselwerk470.059.50.051.03.3mw achter
dubbelglas20.034.60.028.05.1glas achter

0.056.83.051.012.2mw zg.
0.042.13.030.02.9glas zg.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

kjm^1 Naden
1 zijdig gekitnaad500.060.9055.06.00Naden
Enkel. dicht. indrukking 3mmkieren650.036.4030.05.40Kierd.
3mm schuinb.+ topafd.+ neusdorpbeglaz. ran620.057.8051.04.86Begl. rnd
1 zijdig gekitnaad500.063.4355.06.80Naden zg
Enkele. dicht. indrukking 3mmkieren650.038.8330.06.25Kierd. zg.
3mm schuinb.+ topafd.+ neusdorpbeglaz. ran620.060.2351.05.63Begl. rnd zg

0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

Dne,A Vent.voorzieningen
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

0.0dB(A)28.1 Resultaat GA;K =
 Gerealiseerde toev.cap.sec.0.5 Nagalmtijd:

dm3/s.0.0 van de ventilatievoorz.:dB(A)-1.5 Ruimtedemping:
dB(A)26.4 Berekend binnenniv.:

gebalanceerd ventilatiesysteem Toelichting:



36.5Al. WDsuskast Alu25







Copyright ADVIESBURO GROULSRekenmethode GGG 97 geluidwering gevels
22-Apr-20 Datum:Stuyvenburchstraat 143 Project:
11:53 AMslaapkamer 1e vg.  Ruimte:

voorgevel Gevel:
 Tekeningnr.:

1 Aantal:
125  250  500 1K  2K  HzwegSpectrum:dB62 Geluidbelasting op de gevel:
-14   -10    -7    -4    -6  dBCi =dB(A)33 Max. geluidbelasting binnen:

Csk suskastm243.9Vloeropp.:m4.4Breedte:
dB(A)0m26.4Gevelopp.:m2.6Hoogte:

m10.0Diepte:

GA;K Vereiste geluidwering
dm3/s0 Gewenste vent.cap.:dB(A)27 Verblijfsruimte

dB(A)29 Verblijfsgebied
-10LOG TjClj/CgjRjopp. of

 Omschrijving:Tlengte Element
dB(A)dB(A)dB(A)m^2

steen. spouwmuur 400kg/m2metselwerk470.054.00.051.03.2mw voor
dubbelglas20.033.00.030.03.2glas voor

0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

kjm^1 Naden
lat, 2 zijdig gekitnaad500.061.1060.05.00Naden
Dubb. dicht. indrukking 3.5mmkieren650.046.5045.04.50Kierd.
3mm schuinb.+ topafd.+ neusdorpbeglaz. ran620.053.0051.04.05Begl. rand

0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

Dne,A Vent.voorzieningen
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

0.0dB(A)29.7 Resultaat GA;K =
 Gerealiseerde toev.cap.sec.0.5 Nagalmtijd:

dm3/s.0.0 van de ventilatievoorz.:dB(A)7.7 Ruimtedemping:
dB(A)24.5 Berekend binnenniv.:

gebalanceerd ventilatiesysteem Toelichting:



Copyright ADVIESBURO GROULSRekenmethode GGG 97 geluidwering gevels
22-Apr-20 Datum:Stuyvenburchstraat 143 Project:
12:05 PMwk 2e verd. Ruimte:

achter + voorgevel Gevel:
 Tekeningnr.:

1 Aantal:
125  250  500 1K  2K  HzwegSpectrum:dB63 Geluidbelasting op de gevel:
-14   -10    -7    -4    -6  dBCi =dB(A)35 Max. geluidbelasting binnen:

Csk suskastm242.5Vloeropp.:m5.0Breedte:
dB(A)0m235.4Gevelopp.:m2.6Hoogte:

m8.5Diepte:

GA;K Vereiste geluidwering
dm3/s0 Gewenste vent.cap.:dB(A)26 Verblijfsruimte

dB(A)28 Verblijfsgebied
-10LOG TjClj/CgjRjopp. of

 Omschrijving:Tlengte Element
dB(A)dB(A)dB(A)m^2

HSB >150mmBP5470.045.60.040.09.7mw vg
Dubbelglas20.036.50.030.08.0glas vg

HSB >150mmBP5470.057.610.040.06.2mw ag.
Dubbelglas20.042.910.028.011.5glas ag.

0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

kjm^1 Naden
Dubbel zijdig gekitnaad500.062.6060.019.60Naden vg
Dubbele dicht. indrukking 3,5mmkieren650.049.6045.012.40Kierd. vg
3mm schuinb.+ topafd.+ neusdorpbeglaz. ran620.051.7051.030.00Begl. rnd vg
1 zijdig gekitnaad500.069.01055.014.00Naden ag
Enkel. dicht. indrukking 3mmkieren650.044.61030.012.20Kierd. ag.
3mm schuinb.+ topafd.+ neusdorpbeglaz. ran620.063.21051.021.40Begl. rnd ag

0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

Dne,A Vent.voorzieningen
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

0.0dB(A)31.4 Resultaat GA;K =
 Gerealiseerde toev.cap.sec.0.5 Nagalmtijd:

dm3/s.0.0 van de ventilatievoorz.:dB(A)0.2 Ruimtedemping:
dB(A)31.4 Berekend binnenniv.:

gebalanceerd ventilatiesysteem Toelichting:



Copyright ADVIESBURO GROULSRekenmethode GGG 97 geluidwering gevels
22-Apr-20 Datum:Stuyvenburchstraat 143 Project:
12:07 PMslaapkamer 1 2e AG  Ruimte:

achter-+ zijgevel Gevel:
 Tekeningnr.:

1 Aantal:
125  250  500 1K  2K  HzwegSpectrum:dB53 Geluidbelasting op de gevel:
-14   -10    -7    -4    -6  dBCi =dB(A)35 Max. geluidbelasting binnen:

Csk suskastm217.8Vloeropp.:m4.4Breedte:
dB(A)0m221.0Gevelopp.:m2.6Hoogte:

m4.1Diepte:

GA;K Vereiste geluidwering
dm3/s0 Gewenste vent.cap.:dB(A)16 Verblijfsruimte

dB(A)18 Verblijfsgebied
-10LOG TjClj/CgjRjopp. of

 Omschrijving:Tlengte Element
dB(A)dB(A)dB(A)m^2

HSB>150mmBP 5470.045.40.040.06.0mw achter
dubbelglas20.034.90.028.04.3glas achter

HSB>150mmBP 5470.045.93.040.010.7mw zg.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

kjm^1 Naden
1 zijdig gekitnaad500.058.0055.010.60Naden
Enkele. dicht. indrukking 3.5mmkieren650.035.1030.06.50Kierd.
3mm schuinb.+ topafd.+ neusdorpbeglaz. ran620.054.0051.010.60Begl. rnd

0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

Dne,A Vent.voorzieningen
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

0.0dB(A)28.6 Resultaat GA;K =
 Gerealiseerde toev.cap.sec.0.5 Nagalmtijd:

dm3/s.0.0 van de ventilatievoorz.:dB(A)-1.3 Ruimtedemping:
dB(A)25.7 Berekend binnenniv.:

gebalanceerd ventilatiesysteem Toelichting:



Copyright ADVIESBURO GROULSRekenmethode GGG 97 geluidwering gevels
22-Apr-20 Datum:Stuyvenburchstraat 143 Project:
12:10 PMslpk 2 2e verd. Ruimte:

voorgevel Gevel:
 Tekeningnr.:

1 Aantal:
125  250  500 1K  2K  HzwegSpectrum:dB63 Geluidbelasting op de gevel:
-14   -10    -7    -4    -6  dBCi =dB(A)35 Max. geluidbelasting binnen:

Csk suskastm223.9Vloeropp.:m4.4Breedte:
dB(A)0m211.3Gevelopp.:m5.5Hoogte:

m5.5Diepte:

GA;K Vereiste geluidwering
dm3/s0 Gewenste vent.cap.:dB(A)26 Verblijfsruimte

dB(A)28 Verblijfsgebied
-10LOG TjClj/CgjRjopp. of

 Omschrijving:Tlengte Element
dB(A)dB(A)dB(A)m^2

HSB >150mmBP5470.045.30.040.03.3mw vg
Dubbelglas20.031.50.030.08.0glas vg

0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

kjm^1 Naden
lat 2 zijdig gekitnaad500.059.7060.012.00Naden vg
Dubbele dicht. indrukking 3.5mmkieren650.048.0045.05.60Kierd. vg
3mm schuinb.+ topafd.+ neusdorpbeglaz. ran620.048.4051.020.40Begl. rnd vg

0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

Dne,A Vent.voorzieningen
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

0.0dB(A)28.1 Resultaat GA;K =
 Gerealiseerde toev.cap.sec.0.5 Nagalmtijd:

dm3/s.0.0 van de ventilatievoorz.:dB(A)5.9 Ruimtedemping:
dB(A)29.0 Berekend binnenniv.:

gebalanceerd ventilatiesysteem Toelichting:



Copyright ADVIESBURO GROULSRekenmethode GGG 97 geluidwering gevels
22-Apr-20 Datum:Stuyvenburchstraat 143 Project:
12:11 PMslpk 3 2e verd. Ruimte:

voorgevel Gevel:
 Tekeningnr.:

1 Aantal:
125  250  500 1K  2K  HzwegSpectrum:dB63 Geluidbelasting op de gevel:
-14   -10    -7    -4    -6  dBCi =dB(A)35 Max. geluidbelasting binnen:

Csk suskastm214.4Vloeropp.:m2.6Breedte:
dB(A)0m26.8Gevelopp.:m2.6Hoogte:

m5.5Diepte:

GA;K Vereiste geluidwering
dm3/s0 Gewenste vent.cap.:dB(A)26 Verblijfsruimte

dB(A)28 Verblijfsgebied
-10LOG TjClj/CgjRjopp. of

 Omschrijving:Tlengte Element
dB(A)dB(A)dB(A)m^2

HSB >150mmBP5470.043.30.040.03.2mw vg
Dubbelglas20.032.80.030.03.6glas vg

0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

kjm^1 Naden
lat, 2 zijdig gekitnaad500.058.7060.09.20Naden vg
Dubb. dicht. indrukking 3.5mmkieren650.046.5045.04.80Kierd. vg
3mm schuinb.+ topafd.+ neusdorpbeglaz. ran620.049.7051.09.10Begl. rnd vg

0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

Dne,A Vent.voorzieningen
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.
0.0n.v.t.n.v.t.

0.0dB(A)29.1 Resultaat GA;K =
 Gerealiseerde toev.cap.sec.0.5 Nagalmtijd:

dm3/s.0.0 van de ventilatievoorz.:dB(A)2.6 Ruimtedemping:
dB(A)31.2 Berekend binnenniv.:

gebalanceerd ventilatiesysteem Toelichting:
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Geluidsbelasting industrielawaai 
Stuyvenburchstraat 143 Eerbeek 

 

 

 

 

Inleiding: 

Voor het pand aan de Stuyvenburchstraat 143 in Eerbeek wordt een 

bestemmingsplanwijziging voorbereid. Het pand wordt uitgebouwd en 

een deel krijgt een woonbestemming. 

Door bureau Grouls is al eerder de geluidsbelasting ten gevolge van 

wegverkeer van de Stuyvenburchstraat aan de noordzijde berekend. 

In deze memo wordt de geluidsbelastingen aan de zuidzijde ten gevolge 

van het gezoneerde industrieterrein Eerbeek Zuid behandeld. Deze 

waarden zijn nodig voor de hogere waarde procedure van de Wet 

geluidhinder en voor de bepaling van de gevelwering. 

 

 

Geluidsbelasting industrielawaai: 

De uitbreiding ligt in de zone van het gezoneerde industrieterrein 

Eerbeek Zuid. De zone en het bijbehorende bestemmingsplan zijn in 

2018 vastgesteld. 

De uitbreiding is, conform de aangeleverde tekeningen, in het 

rekenmodel van het industrieterrein toegevoegd. Ook zijn vier 

rekenpunten op het geprojecteerde pand opgenomen. Vervolgens is de 

geluidsbelasting op deze rekenpunten bepaald. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 1,5 en 5 meter. 

 

In onderstaand figuur is aangeven waar de uitbreiding is voorzien (geel 

vlak). 
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Ons kenmerk 

 

 

Figuur 1: situering: 

 

 

In figuur 2 zijn de rekenpunten aangegeven. 

 

Figuur 2: rekenpunten op de geprojecteerde uitbreiding: 

 

 

 

  

zonegrens 

grens i.t. 
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Ons kenmerk 

 

In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten weergegeven. 

 

 

Tabel 1: rekenresultaten 

 

 dagperiode 

hoogte 1,5m. 

avondperiode 

hoogte 5m. 

nachtperiode 

hoogte 5m. 

Etmaalwaarde 

hoogte 5m. 

STB1 41 43 43 53 

STB2 41 43 43 53 

STB3 40 42 42 52 

STB4 39 40 40 50 

 

 

Conclusie: 

De maximale etmaalwaarde op de geprojecteerde uitbreiding van de 

Stuyvenburchstraat 143 ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein 

Eerbeek Zuid bedraagt 53 dB(A). Hiervoor dient een hogere waarde te 

worden aangevraagd.   

De waarden uit de tabel kunnen ook worden gebruikt voor de bepaling 

van de gevelwering. 
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Bijlage: rekenresultaten uit Geomilieu 

 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

STB1_A rekenpunt 1 1,5 40,52 39,31 39,31 49,31 

STB1_B rekenpunt 1 5 43,66 42,73 42,73 52,73 

STB2_A rekenpunt 2 1,5 40,86 39,39 39,39 49,39 

STB2_B rekenpunt 2 5 43,79 42,62 42,61 52,61 

STB3_A rekenpunt 3 1,5 39,76 38,09 38,08 48,08 

STB3_B rekenpunt 3 5 42,9 41,6 41,59 51,59 

STB4_A rekenpunt 4 1,5 39,36 37,15 37,15 47,15 

STB4_B rekenpunt 4 5 41,98 40,2 40,2 50,2 


