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1. SAMENVATTING 

 

Voor de Saldo Nul situatie zijn twee maatregelenpakketten onderzocht:  

- een variant met dubbellaags ZOAB (extra bronmaatregel van RWS ten opzichte van 

ZOAB, de huidige standaard van RWS), aangevuld met extra afschermende 

maatregelen (het basispakket); 

- een variant met toepassing van dubbellaags ZOAB-fijn. Dat is op dit moment het 

nieuwste type stiller asfalt, waardoor aanvullend wat minder hoge afschermende 

maatregelen nodig zijn (het aangepast pakket).  

 

De pakketten zijn op basis van een optimalisatieproces parallel aan de ontwikkeling van de 

OTB-geluidmaatregelen gedefinieerd. 

 

Om te komen tot geluidsberekeningen is door de regiopartijen een groot aantal 

referentiepunten vastgesteld rond de A13/A16. Deze punten zijn representatief voor hun 

omgeving. Het gaat om zowel aangrenzende groengebieden, als om lintbebouwingen, 

bebouwingen vlakbij het beoogde tracé en achterliggende woongebieden. 

 

 
 

Allereerst is per referentiepunt de huidige geluidsbelasting (2012) berekend. Dit op basis 

van de A13, de A20 en de belangrijkste hoofdontsluitingswegen van het onderliggend 

wegennet (zie kaartje). Vervolgens is de toekomstige situatie met het verwachte OTB-

maatregelen pakket berekend. Daaruit blijkt per referentiepunt of al aan de Saldo Nul 

doelstelling kan worden voldaan. Voor die punten waar dat het geval is, zijn geen 

aanvullende maatregelen noodzakelijk. Ook wordt zo duidelijk waar met het verwachte 

OTB-pakket niet aan Saldo Nul wordt voldaan. 

 

De geluidsbelastingen zijn berekend voor het hoofdwegennet (HWN) en voor het 

onderliggend wegennet (OWN) afzonderlijk. En ook voor het wegverkeer als totaal.  
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De keuze voor aanvullende maatregelen is afhankelijk van twee zaken: welke bron is 

maatgevend voor de totale geluidsbelasting (HWN of OWN)? En welk deel van het verkeer 

is het directe gevolg van de nieuwe A13/A16 en welk deel van andere ontwikkelingen in het 

gebied? 

 

Bevindingen onderzoek Saldo Nul  

 

De huidige situatie (peiljaar 2012) 

Per referentiepunt is de totale geluidsbelasting berekend afkomstig van het wegverkeer op 

de snelwegen A13 en A20 en van de relevante hoofdontsluitingswegen van het 

onderliggend wegennet (OWN). De resultaten variëren van minimaal 40 dB op 

referentiepunt 43 (noordzijde Ommoord bij de Rotte) tot maximaal 64 dB op referentiepunt 

9 (kruising A13-N209). De hoogste geluidsbelastingen (55 dB of meer) worden gevonden 

vlak bij de A13, de A20 en dicht bij hoofdontsluitingswegen als de N209, van 

Hogendorpweg en de Ankie Verbeek Ohrlaan-Molenlaan. De laagste waarden (50 dB of 

lager) zijn te vinden midden in woonwijken en lintbebouwingen, zoals Rodenrijs west, 

Schiebroek, Hillegersberg, de Rotte en Ommoord.  

 

Voor Saldo Nul vormen deze totaal berekende waarden per referentiepunt, de 

toetswaarden voor het bepalen van extra geluidmaatregelen. Voor punten met een waarde 

van 43 dB of meer en met een toename van een 0,5 dB of meer ten opzichte van deze 

toetswaarden worden extra maatregelen voorgesteld. Beneden 43 dB worden geen 

wezenlijke effecten op gezondheid verwacht. De marge van een 0,5 dB is een 

betrouwbaarheidsmarge rondom de berekende waarden. 

 

Tabel 1.1. Drie toekomstige situaties met elkaar vergeleken (peiljaar 2032) 

omschrijving   1. OTB-pakket   2. basispakket  

Saldo Nul 

  3. aangepast pakket 

Saldo Nul 

wegdek HWN   dZOAB   dZOAB   dZOAB-fijn 

wegdek OWN   standaard toplaag   stil asfalt van het type 

dunne deklaag B
1
 op het 

OWN van de N471-van 

Hogendorpweg, de 

Landscheiding, de 

Boterdorpseweg, N209-

AVO-laan, een deel van de 

Molenlaan en de 

Grindweg/Bergweg Zuid en 

op de ring van Ommoord 

(reeds uitgevoerd) 

  stil asfalt van het type 

dunne deklaag B op het 

OWN van de N471-van 

Hogendorpweg, de 

Landscheiding, de 

Boterdorpseweg, N209-

AVO-laan, een deel van de 

Molenlaan en de 

Grindweg/Bergweg Zuid 

en op de ring van 

Ommoord (reeds 

uitgevoerd). 

                                                                                       

 
1
  In de CROW-publicatie nr. 316 zijn de wegdekken ingedeeld in 15 categorieën. Dit zijn voor een deel 

standaard wegdektypen en voor een deel categorieën waar een aantal producten met soortgelijke 

eigenschappen in past (bijv. stille elementenverhardingen en de 2 categorieën dunne deklagen type A en 

type B). Deze categorieën zijn bedoeld om in een vroeg stadium van het akoestisch onderzoek te rekenen 

met een benadering van de geluidreductie, zonder dat er al een keuze voor een specifiek product gemaakt 

hoeft te worden. Type B geeft de hoogste geluidreductie. Voor meer informatie zie: 

 http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/wet-geluidhinder/wegverkeerslawaai/akoestisch-

rapport/cwegdek/#Overzichtwegdekcorrecties  
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omschrijving   1. OTB-pakket   2. basispakket  

Saldo Nul 

  3. aangepast pakket 

Saldo Nul 

open tunnelbakken    geluidsabsorberende 

voorzieningen op de 

wanden van alle open 

tunnelbakken 

 geluidsabsorberende 

voorzieningen op de 

wanden van alle open 

tunnelbakken  

langs A13   plaatselijk aantal 

schermen 

  plaatselijk aantal schermen 

= OTB 

  plaatselijk aantal schermen 

= OTB 

bij Oude Bovendijk   scherm 3 m   scherm 7 m   scherm 5 m 

passage HSL/RR    

schermen 1-2
1
 m 

  schermen 5-6 m   schermen 3-4 m 

tussen HSL en  

AVO-laan (na 

optimalisatie
2
) 

  Akoestisch landschap 

4,5 m hoog 

  Akoestisch landschap 6m 

hoog noordzijde 

4,5 m hoog zuidzijde 

  Akoestisch landschap 4,5 

m hoog beide zijden 

bij AVO-knoop   -   schermen 2 m   schermen 2 m 

tussen AVOlaan en 

tunnelmond 

  -   schermen 7 m    schermen 5 m  

tunnelmond Rotte en 

Terbregseveld 

  schermen 5 m   schermen rond tunnelmond 

8m 

 

schermen Terbregseveld 7 

m 

  schermen rond 

tunnelmond 6 m 

 

schermen Terbregseveld 5 

m 

tussen Terbregseveld 

en Terbregseplein 

  schermen 3-4 m   schermen op- en afritten  6 

m 

 

overige schermen 3-4 m 

=OTB 

  schermen 3-4 m =OTB 

 

Toelichting: 

De scherm- en walhoogten zijn gedefinieerd ten opzichte van de buitenkant verharding van 

de weg. Bij de tunnelmonden zijn de schermhoogten gedefinieerd ten opzichte van NAP 

(tenzij anders aangegeven). 

 

1. Ontwerp Tracébesluit (OTB) pakket met wettelijke maatregelen (nog niet definitief 

vastgesteld)  

Rijkswaterstaat legt het beoogde tracé A13/A16 aan volgens wettelijke normen, met het 

zogenaamde OTB-pakket (zie tabel hiervoor). Het betreft een inschatting vooraf van de 

wettelijk benodigde maatregelen. Ze zijn door Rijkswaterstaat nog niet getoetst en 

vastgesteld.  

 

Uit het Saldo Nul onderzoek komt naar voren dat met dit OTB maatregelenpakket op 

ongeveer de helft van het aantal referentiepunten wordt voldaan aan Saldo Nul. Saldo Nul 

wordt niet gehaald op met name de punten ten noorden van de A13/A16, rondom de AVO-

knoop en bij de twee tunnelmonden (Grindweg/Bergweg Zuid en de Rotte). De voor Saldo 

Nul nog benodigde geluidsvermindering bedraagt in het algemeen 2-3 decibel. Alleen bij de 

                                                                                       

 
1
  De schermhoogte kan op 1 doorsnede verschillen bij de afzonderlijke zijde van de rijksweg. Voor de hoogten van 

de geluidschermen wordt verwezen naar de in de bijlagen van dit rapport opgenomen maatregelen-/effectkaarten. 
2
  De basishoogte van het akoestisch landschap (geluidwallen) in het OTB is 4.5 meter aan beide zijden en de 

basishoogte in Saldo Nul zonder de optimalisaties die zijn uitgevoerd bedraagt 8.0 meter). 
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westelijke tunnelmond Grindweg/Bergweg Zuid is het noodzakelijk om het geluidsniveau 

met 4 tot 6 decibel omlaag te brengen.  

 

2. Basispakket: bovenwettelijke maatregelen voor Saldo Nul, met standaard dZOAB  

Op basis van expert judgement is vervolgens bepaald welke extra maatregelen conform 

Saldo Nul nodig kunnen zijn. In dit zogenaamde basispakket wordt rekening gehouden met 

de asfaltsoort die ook Rijkswaterstaat toepast in het OTB-pakket. Het gaat dan om 

dubbellaags ZOAB (dZOAB). Met dit zelfde type asfalt zijn op een aantal plekken 

aanvullende maatregelen nodig. Dit betreft hogere schermen bij de Oude Bovendijk en op 

de passage HSL/RR, een hoger en richting tunnel doorgetrokken geluidafscherming in het 

middengebied, extra schermen bij de AVO-knoop en rond de westelijke tunnelmond 

(Grindweg/Bergweg Zuid) en hogere schermen rond de oostelijke tunnelmond (Rotte en in 

het Terbregseveld). Daarnaast ook de toepassing van een stiller asfalt type op delen van 

het onderliggend wegennet. 

 

Uit het Saldo Nul onderzoek blijkt dat met de toepassing van dit basispakket nog niet op 

alle referentiepunten aan de Saldo Nul doelstelling kan worden voldaan (zie kaart). Dat is 

het geval bij punten langs de Oude Bovendijk, rond de westelijke tunnelmond en rond de 

oostelijke tunnelmond. Het gaat om nog benodigde geluidsreducties van 0,5 tot maximaal 4 

decibel.  

 

 
 

3. Aangepast pakket: bovenwettelijke maatregelen voor Saldo Nul, met dZOAB-fijn  

Als over een aantal jaren op het hoofdwegennet dubbellaags ZOAB-fijn (dZOAB-fijn) kan 

worden toegepast (of een vergelijkbaar of nog beter type stil asfalt) zou dat de eerste en 

meest doelmatige maatregel zijn om toe te passen. Het geluid wordt dan het meest 

effectief aangepakt bij de bron. Dat voorkomt al te hoge wallen of schermen, die niet alleen 

duurder, maar landschappelijk gezien ook minder makkelijk inpasbaar zijn. Gemiddeld 

neemt de hoogte van schermen en wallen in dit pakket met 2 meter af.  
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Uit het Saldo Nul onderzoek blijkt dat met de toepassing van dit aangepaste 

maatregelenpakket op alle referentiepunten ten westen van de AVO-knoop aan de Saldo 

Nul doelstelling kan worden voldaan, dus ook bij de Oude Bovendijk. De resterende 

knelpunten liggen vooral nog rond de westelijke tunnelmond met overschrijdingen van 0,5 

tot 3 decibel en op 1 punt bij de oostelijke tunnelmond met een overschrijding van circa 0,5 

decibel.  

 

 
 

4. Naar 100 % Saldo Nul 

In het gebied tussen de AVO-knoop en de tunnelmond Grindweg/Bergweg Zuid wordt noch 

met het basispakket, noch met het aangepast pakket aan de Saldo Nul doelstelling 

voldaan. Op meerdere referentiepunten is er sprake van een overschrijding van de 

toetswaarde. Indien we alle resterende knelpunten rond de westelijke tunnelmond volledig 

met maatregelen willen oplossen blijkt uit het Saldo Nul onderzoek dat voor wat betreft het 

hoofdwegennet nog een extra ophoging van schermen op de AVO-knoop nodig is van 2 

naar 4 meter. In combinatie met extra afscherming langs de N209 - AVO-laan, vooral langs 

de oostzijde, in de vorm van een scherm of wal van 2 m hoog. Met deze extra maatregelen 

kan ook voor de referentiepunten 24, 25 en 26 aan Saldo Nul worden voldaan.  

 

Voor referentiepunt 22 in de directe nabijheid van de tunnelmond zou in het aangepast 

pakket nog een extra ophoging van de schermen rond de tunnelmond nodig zijn, naar 

schatting een ophoging van 5 naar 6 meter. In het basispakket zouden de schermen 

ookhoger moeten zijn. Naar verwachting zou dat schermen van 9 meter rond de 

tunnelmond opleveren. Gezien de beperkte overschrijding op het punt 22 en het beperkt 

aantal woningen waarvoor deze ophoging nog nodig is, zijn dit minder doelmatige 

maatregelen en daarom optionele maatregelen.  
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Als alternatief voor hoge, rechte schermen rond de tunnelmond kan nog worden gedacht 

aan sterk naar binnen gekantelde schermen rond de tunnelmond in een verhouding van 2/3 

van de tunnelmond afgedekt en 1/3 open. Die hebben lokaal ook een positief neveneffect 

op luchtkwaliteit, zijn landschappelijk beter inpasbaar (dat wil zeggen visueel minder goed 

zichtbaar), maar wel relatief duur en dus optioneel.  

 

Met betrekking tot bovenstaande als optioneel aangemerkte maatregelen heeft 

Witteveen+Bos geen kwantitatief onderzoek gedaan. 

 

Een nadere analyse van de verkeerscijfers laat zien dat er sprake is van een aanzienlijke 

verkeerstoename op het onderliggend wegennet ten noord oosten van de A13/A16. Dat is 

met name ten noorden van de AVO-knoop op de N209 en Boterdorpseweg het geval, en in 

iets mindere mate op de N472 en op de AVO-laan. 

 

Een deel van deze toename is niet zo zeer het gevolg van de nieuwe A13/A16, maar van 

de autonome groei aan woningen en arbeidsplaatsen in de regio. Een groei die ook zou 

optreden als de A13/A16 niet zou worden aangelegd. Met name voor de N209 ten noorden 

van de AVO-knoop, ter hoogte van referentiepunten 17 en 18, geldt dat met de toepassing 

van stil asfalt al aan Saldo Nul wordt voldaan gelet op alleen de effecten van de A13/A16. 

Als de autonome ontwikkeling wordt meegerekend resteert op de punten 17 en 18 nog een 

overschrijding van circa 0,5 decibel. Als nieuwe gebiedsontwikkelingen langs de N209 

(Wilderse Zijde) daadwerkelijk gaan plaatsvinden zal nader onderzoek moeten uitwijzen of 

en waar in de toekomst verder langs de N209 en/of Boterdorpseweg nog extra 

afschermingen nodig zijn (in de vorm van lage en middelhoge schermen of wallen).  

 

Om ook bij de oostelijke tunnelmond (Rotte) overal aan Saldo Nul te kunnen voldoen zijn 

verschillende extra maatregelen mogelijk. Zowel in het basispakket als in het aangepast 

pakket moet worden gedacht aan een extra ophoging van de schermen rond de 

tunnelmond en in het Terbregseveld. In het basispakket van 8 naar 10 m en in het 

aangepast pakket van 6 naar 7 m. Als de tunnelmond om landschappelijke redenen nog 

iets naar het zuiden zou kunnen verschuiven zou dat waarschijnlijk ook de resterende 

geluidsknelpunten kunnen helpen oplossen en al te hoge schermen helpen voorkomen. 

Tenslotte kan ook hier nog worden gedacht aan het sterk naar binnen kantelen van 

schermen rond de tunnelmond in een verhouding van 2/3 van de tunnelmond afgedekt en 

1/3 open. Gezien de kosten zijn met name de laatste 2 maatregelen optioneel.  

 

Het resterende knelpunt bij de Oude Bovendijk in het basispakket kan naar verwachting 

worden opgelost door de schermen aan te laten sluiten op de schermen van de passage 

HSL/RR. Dat heeft de voorkeur boven het verder ophogen van schermen, mede gelet op 

randvoorwaarden ten aanzien van hoogtes vanuit de luchthaven RTHA.  

 

In eerste instantie werd voor de Saldo Nul varianten voor het akoestisch landschap 

uitgegaan van een walhoogte van 8.0 meter. Bij de uitwerking van de varianten bleek deze 

hoogte niet nodig te zijn om voor de referentiepunten die zijn gelegen binnen de 

invloedssfeer van deze afscherming te voldoen aan de Saldo Nul-doelstelling. Om de totale 

kosten van maatregelen te reduceren is vervolgens nader onderzoek gedaan naar de voor 

Saldo Nul minimaal benodigde walhoogtes van het akoestisch landschap. Daaruit is 

gebleken dat in het basispakket kan worden volstaan met een hoogte van 4,5 meter aan de 

zuidzijde van de A13/A16 en 6 meter aan de noordzijde van de A13/A16. In het aangepast 

pakket kan het akoestisch landschap aan beide zijden op 4,5 meter hoogte blijven.  
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De reden is dat voor de verder weg gelegen referentiepunten maatregelen op het OWN (stil 

asfalt en een wal of scherm) effectiever blijken dan het verder ophogen van het akoestisch 

landschap. De walverlagingen leveren in beide varianten besparingen op in de aanleg en in 

de landschappelijke afwerking daarvan.  

 

In de verdere uitwerking van het akoestisch landschap kunnen mogelijk nog besparingen 

worden gerealiseerd door toepassing van overtollige en (licht) vervuilde grond uit de regio 

via de grond- en reststoffenbank. 

 

Samenvattend zien de maatregelen pakketten naar 100 % Saldo Nul, in combinatie met 

een optimalisatie van de walhoogtes, er als volgt uit. 

  

omschrijving   1. OTB-pakket  

(ongewijzigd) 

  2. basispakket  

  

  3. aangepast pakket  

wegdek HWN   dZOAB   dZOAB   dZOAB-fijn 

wegdek OWN   standaard toplaag   stil asfalt van het type 

dunne deklaag B op het 

OWN van de N471-van 

Hogendorpweg, de 

Landscheiding, de 

Boterdorpseweg, N209-

AVO-laan, een deel van 

de Molenlaan en de 

Grindweg/Bergweg Zuid 

en op de ring van 

Ommoord (reeds 

uitgevoerd) 

  stil asfalt van het type dunne 

deklaag B op het OWN van 

de N471-van 

Hogendorpweg, de 

Landscheiding, de 

Boterdorpseweg, N209-

AVO-laan, een deel van de 

Molenlaan en de 

Grindweg/Bergweg Zuid en 

op de ring van Ommoord 

(reeds uitgevoerd) 

open tunnelbakken  geluidsabsorberende 

voorzieningen op de 

wanden van alle open 

tunnelbakken 

 geluidsabsorberende 

voorzieningen op de 

wanden van alle open 

tunnelbakken =OTB 

 geluidsabsorberende 

voorzieningen op de wanden 

van alle open tunnelbakken 

=OTB 

langs A13   plaatselijk aantal 

schermen 

  plaatselijk aantal 

schermen =OTB 

  plaatselijk aantal schermen 

=OTB 

bij Oude Bovendijk   scherm 3m   scherm 7m laten 

aansluiten op scherm 

passage HSL/RR 

  scherm 5 m 

passage HSL/RR   schermen 1-2m   schermen 5-6 m   schermen 3-4 m 

tussen HSL en  

AVO-laan 

  Akoestisch landschap 

4,5m hoog 

  noordzijde 6 m 

zuidzijde 4,5 m =OTB 

 

Akoestisch landschap 

doortrekken tot tunnel 

(landschappelijke wens)  

  beide zijden 4,5 m hoog 

=OTB 

 

 

 

Akoestisch landschap 

doortrekken tot tunnel 

(landschappelijke wens) 

 

bij AVO-knoop   -   schermen zuidzijde 4 m 

scherm noordoost 3 m 

  schermen zuidzijde 4 m 

scherm noordoost 2 m 

N209-AVO laan OWN  -  Scherm of wal noordwest 

en oostzijde 2 m 

 Scherm of wal noordwest en 

oostzijde 2 m 
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omschrijving   1. OTB-pakket  

(ongewijzigd) 

  2. basispakket  

  

  3. aangepast pakket  

tussen AVO-knoop en 

tunnelmond 

  -   schermen 7 m  

Optioneel: 9 m 

 

Optioneel: gekantelde 

schermen rond 

tunnelmond 

  schermen 5 m  

Optioneel: 6 m 

 

Optioneel: gekantelde 

schermen rond tunnelmond 

tunnelmond Rotte en 

Terbregseveld 

  schermen 5 m   schermen tunnelmond  8 

m, optioneel: 9 m  

 

Optioneel: gekantelde 

schermen rond 

tunnelmond 

 

Optioneel: verschuiven 

tunnelmond voorbij 2
e
 

kwelsloot 

 

schermen Terbregseveld 

7 m 

  schermen tunnelmond 6 m, 

optioneel: 7 m 

 

Optioneel: gekantelde 

schermen rond tunnelmond 

 

Optioneel: verschuiven 

tunnelmond voorbij 2
e
 

kwelsloot 

 

schermen Terbregseveld   5 

m 

tussen Terbregseveld 

en Terbregseplein 

  schermen 3-4 m   schermen op- en afritten  

6 m 

 

overige schermen 3-4 m 

=OTB 

  schermen 3-4 m =OTB 

 

Samenvattend zijn er verschillende varianten en maatregelen pakketten mogelijk om overal 

aan Saldo Nul te kunnen voldoen. Met de nu akoestisch doorgerekende maatregelen wordt 

in de 100 % varianten grotendeels aan de doelstelling van Saldo Nul voldaan. Daarnaast 

zijn nog diverse extra maatregelen mogelijk om overal te kunnen voldoen. Sommige van 

die maatregelen zijn relatief duur of hebben een grote landschappelijke impact. Dat vraagt 

om een nadere afweging ten aanzien van de punten waar het om gaat, de nu aanwezige 

geluidsbelasting, de mate waarin die nog wordt overschreden en het aantal woningen 

waarvoor een dergelijke maatregel zou worden getroffen. Dat vindt plaats in het 

vervolgtraject en in de bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot Saldo Nul. 
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2. INLEIDING 

 

Ambitie Saldo Nul 

Omwonenden van het beoogde tracé A13/A16 Rotterdam hebben destijds aangegeven dat 

ze de nieuwe weg niet willen ‘horen, zien of ruiken’. Oftewel: Saldo Nul. Horen en ruiken 

gaan dan over de geluidsniveaus en de luchtkwaliteit, die niet slechter mogen worden na 

aanleg van de weg dan nu het geval is. In april 2012 is deze regionale ambitie voor Saldo 

Nul vastgelegd in breed gedragen moties in de gemeenteraden van Rotterdam en 

Lansingerland. 2012 is dan ook het peiljaar voor Saldo Nul. 

 

Rijkswaterstaat legt de weg aan volgens wettelijke normen, ontwerptracébesluit (OTB). Op 

grote delen van het tracé (ook ter hoogte van de bestaande N209) valt de A13/A16 in het 

strengste regime van geluidbeoordeling, zijnde 50 dB als toetswaarde. Op basis van deze 

waarde wordt de doelmatigheid van geluidmaatregelen bepaald.  

 

Die maatregelen zijn niet altijd voldoende om Saldo Nul te behalen. Daarom is nu 

onderzoek gedaan met welke aanvullende maatregelen, onder andere geluidsschermen en 

geluidswallen, Saldo Nul haalbaar zou zijn. Dat zijn de zogeheten bovenwettelijke 

maatregelen. 

 

Opgave 

De saldo Nul doelstelling wordt beoordeeld op een aantal door Metropoolregio Rotterdam 

Den Haag
1
 (MRDH) vastgestelde referentiepunten (zie afbeelding 2.1). 

 

Afbeelding 2.1. Situering referentiepunten Saldo Nul onderzoek A13/A16 

 
 

                                                                                       

 
1
  Tot 1 januari 2015 werd het onderzoek Saldo Nul uitgevoerd in opdracht van de Stadsregio Rotterdam (SRR) . Per 

1 januari 2015 is SRR opgegaan in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). 
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Er is sprake van Saldo Nul als op een referentiepunt de geluidbelasting van de rijkswegen 

(HWN) en de relevante provinciale en gemeentelijke wegen (OWN) als gevolg van de 

A13/A16 in het zichtjaar 2032 (inclusief planuitwerking) niet hoger is dan in 2012 

(referentiesituatie) met een ondergrens van 43 dB
1
. 

 

De beoogde Saldo Nul doelstelling uit zich in extra (bovenwettelijke) maatregelen, extra 

kosten en de daarmee te bereiken (modelmatig bepaalde) milieukwaliteit.  

 

Ten tijde van het uitvoeren van dit onderzoek (november - maart 2015) is er door 

Rijkswaterstaat nog geen definitief geluidmaatregelenpakket vastgesteld. Daarom wordt in 

deze fase uitgegaan van het meest waarschijnlijke maatregelenpakket dat in het OTB 

A13/A16 Rotterdam wordt opgenomen. Ook is er in deze fase nog geen gedetailleerde 

kostenraming van de geluidmaatregelen beschikbaar. Uitgegaan wordt van een indicatieve 

raming op basis van kentallen (met een bepaalde bandbreedte). 

 

Voor de uitvoering van aanvullende geluidmaatregelen in het kader van Saldo Nul zijn 

thans nog geen concrete keuzes met ontwerpen beschikbaar. Daarom worden de 

maatregelen alleen op hoofdlijn beschreven, worden indicatieve kosten bepaald om 

zodoende meer inzicht te krijgen in de kosten van aanvullende geluidmaatregelen. 

 

In deze rapportage wordt de Saldo Nulbenadering voor het studiegebied A13/A16 

onderdeel geluid nader uitgewerkt. De uitwerking van de Saldo Nul toets voor het 

onderdeel lucht is in een separaat rapport uitgewerkt. De resultaten van de 

(geoptimaliseerde) maatregelpakketten worden bondig gerapporteerd. De rapportage kan 

aan het (O)TB worden toegevoegd als bijlage. 

 

Saldo Nul onderzoek 

De operationele doelstellingen die als uitgangspunt voor de analyses zijn gebruikt zijn: 

- beoogd wordt om de geluidbelasting in de huidige situatie (waarvoor peiljaar 2012 is 

gekozen) van wegverkeer van het Hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet 

(OWN) niet toe te laten nemen als gevolg van de aanleg van de A13/A16. Hiertoe 

wordt er per referentiepunt een referentie- en toetswaarde vastgesteld; 

- beoogd wordt om met maatregelpakketten een maximale effectmarge na te streven van 

0.5 dB t.o.v. referentiewaarde; 

- ondergrens van de referentiewaarde bedraagt 43 dB; 

- het doel van deze rapportage is de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) en 

de betrokken regionale partners inzicht te geven in de effecten van bovenwettelijke 

maatregelen, waarbij Saldo Nul wordt nagestreefd op een aantal concrete 

beoordelingspunten (referentiepunten).  

 

In dit akoestische onderzoek worden de resultaten (effecten en kosten) weergegeven van 

enkele varianten die in overleg met MRDH tot stand zijn gekomen. De keuze van 

maatregelen die uiteindelijk voor uitvoering in aanmerking komen en de uitwerking van het 

uiteindelijke bovenwettelijke maatregelenpakket (in het OTB en/of het bestemmingsplan) 

maakt geen deel uit van de opdracht van Witteveen+Bos. 

 

                                                                                       

 
1
  Deze ondergrens is vastgesteld door de Metropoolregio voor referentiepunten waar het in de referentiesituatie zeer 

rustig is (Binnen het thans vigerende wettelijke kader wordt uitgegaan van een ondergrens van 50 dB). 
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Leeswijzer 

In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten beschreven. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op 

de onderzoeksmethode. In hoofdstuk 5 worden de knelpunten weergegeven en daarna 

wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de uitwerking van de maatregelenvarianten en 

kostenramingen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op een gevoeligheidsanalyse, 

waarbij ook wordt ingegaan op een aantal onzekerheden met betrekking tot uitgangspunten 

en geluidberekeningen. Tot slot wordt in hoofdstuk 8 op beknopte wijze ingegaan op de 

vervolgstappen die met betrekking tot de verdere uitwerking aan de orde kunnen komen. 
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3. UITGANGSPUNTEN 

 

3.1. Verkeersprognoses 

 

Om goed vergelijkbare uitkomsten tussen alle berekeningen te krijgen, wordt in alle 

situaties gebruik gemaakt van dezelfde verkeersmodellen. Voor het snelwegennet wordt 

het landelijke model NRM gebruikt, voor de regionale en lokale wegen wordt het regionale 

RVMK-model gebruikt. Voor de verkeersprognoses in het OTB heeft RWS beide modellen 

gebruikt. Uitgangspunt voor alle verkeersprognoses is het hoogste landelijk groeiscenario 

(worst case) van het Centraal Plan Bureau (CPB/Global Economy). Dit is een lange termijn 

scenario, waarbij de schommelingen in de economische ontwikkeling worden afgevlakt. 

Voor Saldo Nul is het verder van belang om te weten wat de oorzaak is van de 

overschrijding van het geluidsniveau 2012. Is deze overschrijding het directe gevolg van de 

aanleg van de nieuwe A13/A16 of wordt deze veroorzaakt door andere, autonome 

ontwikkelingen in het gebied? Saldo Nul geldt voor overschrijdingen als gevolg van de 

aanleg en verkeersaantrekkende werking van de A13/A16 en niet voor de toename als 

gevolg van de autonome groei. 

 

3.2. Peiljaren en referentiepunten 

 

De relevante peiljaren waarop de verschillen zichtbaar worden gemaakt zijn: 

 

Tabel 3.1. Relevante peiljaren 

situatie peiljaar 

huidige situatie/referentiesituatie (HWN+OWN) 2012 

toekomstige situatie inclusief A13/A16 (HWN+OWN) 2032 

 

Het peiljaar 2012 is representatief voor de situatie zonder dat de grote infrastructurele 

projecten A13/A16 en Blankenburgverbinding zijn gerealiseerd. Het peiljaar 2032 is 

representatief voor de situatie 10 jaar na ingebruikname van de nieuwe rijksweg A13/A16 

en sluit aan bij de planhorizon in het OTB A13/A16 Rotterdam. 

 

Voor de peiljaren zijn door Bureau Goudappel verkeersprognoses gemaakt op basis van 

het NRM voor het HWN en het RVMK voor het OWN.  

 

Het studiegebied is overeenkomstig het gebied dat in het kader van de OTB A13/A16 wordt 

gebruikt en voor zover daar door RWS op 22-10-2014 opdracht toe is verleend. Verder is 

het studiegebied medebepaald door de ligging van de referentiepunten van de Saldo Nul 

toets. De ligging van deze referentiepunten is door de Metropoolregio bepaald en aan 

Witteveen+Bos aangeleverd. 

 

De toetsing of de OTB maatregelen voldoen aan de referentie situatie vindt plaats op basis 

van een aantal referentiepunten die door de Metropoolregio zijn bepaald en kenmerkend 

zijn voor een bepaald gebied. De situering van het studiegebied, de situering van de 

referentiepunten e.d. is opgenomen in bijlage I. 
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3.3. Maatgevende verkeersintensiteiten en maximale rijsnelheden per peiljaar 

 

In onderstaande tabel is voor een aantal relevante wegvakken samengevat van welke 

etmaalintensiteit en maximale wegvakrijsnelheid is uitgegaan. 

 

Tabel 3.2. Samenvatting relevante peiljaren en maximale rijsnelheden per wegvak 

omschrijving 2012 (referentie) 2032 (OTB)  

 
Etmaalintensiteit 

(mvt/etm.) 

Max 

rijsnelheid 

(km/h) 

Etmaalintensiteit 

(mvt/etm.) 

Max 

rijsnelheid 

(km/h) 

Verkeersmodel 

(NRM/RVMK) 

A13/A16 tussen A13 en 

N471 

(N209 in basisjaar) 

18.206 80 85.804 100 NRM 

A13/A16 tussen N471 en 

AVO-laan 

(N209 in basisjaar) 

20.052 80 100.824 100 NRM 

A16 tussen Hoofdweg en 

Kralingen 
166.936 100 192.965 100 NRM 

A20 tussen Terbregseplein 

en aansluiting Alexander 
127.624 100/80 182.796 100/80 NRM 

A20 tussen Terbregseplein 

en Crooswijk 
144.796 100 149.425 100 NRM 

A20 tussen Crooswijk en 

Kleinpolderplein 
147.936 80 150.480 80 NRM 

A13 tussen Doenkade en 

Kleinpolderplein 
149.264 80 147.805 80 NRM 

      

N471 ten noorden A13/A16 21.912 80 31.490 80 RMVK 

N209 tussen AVO-laan en 

Boterdorpseweg 
22.964 80 56.277 80 RMVK 

N209 bij Bergschenhoek 20.052 80 -
1
 - RMVK 

N209 oostelijk van 

aansluiting met A13 
21.931 80 32.820 80 RMVK 

 16.228 80 16.502 80 RMVK 

Molenlaan thv Irenebrug 27.429 50 19.954 50 RMVK 

Grindweg 15.230 50 14.275 50 RMVK 

Boterdorpseweg 14.977 50 26.386 50 RMVK 

AVO-laan onder aansluiting 

A13/A16 
16.078 50 17.898 50 RMVK 

Pr. Rooseveltweg 15.864 50 15.815 50 RMVK 

 

De in tabel 3.2 opgenomen verkeerscijfers voor het peiljaar 2032 zijn inclusief de A13/A16.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 
1
 Het wegvak van de N209 maakt deel uit van de rijksweg A13/A16. 
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3.4. Globale maatregelenpakketten 

 

De aangeleverde maatregelpakketten zijn doorgerekend op de effecten van geluid op de 

aangeleverde referentiepunten (voor zover uit de eerste vergelijking met de OTB-

maatregelen blijkt dat er nog sprake is van een overschrijding van de doelstelling).  

 

Tevens zijn de in principe inzetbare maatregelen aan de hand van eenheidsprijzen op 

kosten gezet.  

 

De resultaten zijn in een overleg met de Metropoolregio besproken en een eerste 

optimalisatie van de maatregelpakketten heeft in deze fase plaatsgevonden. Niet 

uitgesloten kan worden dat een verdere optimalisatie naar effecten en kosten nog nodig is 

(zie ook paragraaf 7.3). 

 

3.5. Nog niet gerealiseerde maatregelen in 2012 

 

Er zijn geluidmodellen opgesteld voor de referentiesituatie (2012) en de OTB-situatie 

(2032). 

 

Voor de A13/A16 geldt dat er voor het hoofdwegennet geen projecten (en 

geluidmaatregelen) zijn die in 2012 nog niet of niet volledig zijn gerealiseerd én niet zijn 

meegenomen in de referentiesituatie. 

 

Wel is de Ommoordse Ring blijkens recente informatie van MRDH na 2012 reeds van een 

stil asfalttype voorzien en is na 2012 ook een gedeelte van de N209 van een stil asfalttype 

voorzien
1
. 

 

Langs de bestaande A13 (Overschie) wordt mogelijk in het kader van het project MJPG 

nog een saneringsonderzoek afgerond. In zowel de referentiesituatie, de OTB -situatie als 

de Saldo Nul-toets is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van dit onderzoek 

omdat: 

- het saneringsonderzoek A13 (en eventueel A20) geen deel uit maakt van het 

studiegebied (O)TB; 

- er thans geen onderzoeksresultaten MJPG bekend zijn (naar verwachting is deze 

informatie niet eerder dan medio 2015 beschikbaar); 

- de invloed beperkt blijft tot enkele referentiepunten langs de A13 bij Overschie. 

 

3.6. Doelstellingen Saldo Nul onderzoek 

 

De doelstellingen die als uitgangspunt voor de analyses zijn gebruikt zijn: 

- streven naar geluidbelastingen niet hoger dan in de huidige situatie, van wegverkeer 

van het Hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN) (waarvoor peiljaar 

2012 is gekozen). Dit is de referentiewaarde die per referentiepunt is vastgesteld; 

- ondergrens van de referentiewaarde bedraagt 43 dB
2
; 

- een toename tot 0.5 dB ten opzichte van de referentiewaarde voldoet aan de 

doelstelling. 

 

                                                                                       

 
1
  De maatregelen die na 2012 en 2015 reeds zijn getroffen zijn niet meegenomen in de kostenramingen van de 

Saldo Nul varianten. 
2
  Deze ondergrens is vastgesteld door de Metropoolregio voor referentiepunten waar het in de referentiesituatie zeer 

rustig is (Binnen het thans vigerende wettelijke kader wordt uitgegaan van een ondergrens van 50 dB). 
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Beneden 43 dB worden geen effecten op gezondheid meer verwacht. De marge van een 

0.5 dB is een betrouwbaarheidsmarge rondom de berekende waarden. 

 

3.7. Kostenramingen geluidmaatregelen 

 

De kosterramingen zijn indicatief en hebben ook als doel de verschillende varianten en 

maatregelen op hun haalbaarheid te kunnen beoordelen. Hiermede wordt ingeschat of een 

maatregelenpakket al dan niet past binnen het budget dat beschikbaar is voor 

bovenwettelijke maatregelen. 

 

De in de tabellen (bijlagen) aangegeven kosten voor maatregelen zijn gebaseerd op 

kentallen. Er is een ondergrens (verwachte minimale kosten) en een bovengrens 

(verwachte maximale kosten) aangegeven. Omdat op dit moment de precieze uitvoering 

niet bekend is, en er geen concrete ontwerpen beschikbaar zijn voor een aantal 

maatregelen, is een nauwkeurige berekening in deze fase niet mogelijk. 

 

Op basis van een verdere inschatting (als wijze van uitvoering, vormgeving e.d. meer 

bekend is) kan de bandbreedte nog worden verkleind. 

 

De kosten van stil asfalt zijn aangegeven als méérkosten ten opzichte van de akoestische 

standaard wegdektype Zeer Open Asfaltbeton (ZOAB). 

 

3.8. Geluidmaatregelen OTB 

 

Het akoestisch onderzoek naar Saldo Nul maatregelen heeft plaatsgevonden parallel aan 

de effectenstudie voor het OTB. In bijlage II is een overzicht gegeven van de meest 

waarschijnlijke OTB maatregelen (wegdektype en geluidschermen). De geluidmaatregelen 

in het OTB zijn definitief als deze binnen Rijkswaterstaat formeel zijn vastgesteld. In het 

ontwerp is verder uitgegaan van een landtunnel bij de passage door het Lage Bergse Bos 

(globaal tussen km 12.0 en km 14.1 en zoals weergegeven op de plankaarten bij het OTB). 

 

3.8.1. Geluidmaatregelen aan de tunnel (geluidabsorptie) 

 

Bij het ontwerp van de A13/A16 is er rekening mee gehouden dat bij de tunnelmonden 

geluid absorberende maatregelen in de vorm van bekleding van de tunnelmond en 

keerwanden kan worden toegepast (technisch gezien geen belemmering). Op dit moment 

heeft het project reeds besloten om deze afwerking voor de A13/A16 ook toe te passen. De 

maatregelen zijn daarom onderdeel van de meest waarschijnlijke OTB-maatregelen. 

 

3.8.2. Akoestisch landschap tussen passage HSL en AVO-laan 

 

Het akoestisch landschap ten noorden en zuiden van de A13/A16 tussen de HSL-passage 

en de AVO-laan (ontwerp 1 AW) maakt onderdeel uit van het (O)TB. Hoogte 4.5 meter ten 

opzichte van de buitenkant van de weg. Deze inpassingsvariant is onderdeel van de meest 

waarschijnlijke OTB-maatregelen. 
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4. ONDERZOEKSMETHODE 

 

4.1. Waarom gebruik van modellen? 

 

De effecten van de A13/A16 worden berekend door middel van modellen. Dat is conform 

de wettelijk bepaalde rekenmethodes. Bovendien sluit het onderzoek zo optimaal aan bij de 

uitkomsten van het onderzoek voor het OTB dat door Rijkswaterstaat zelf wordt uitgevoerd. 

Daarbij komt dat voor Saldo Nul een situatie uit het verleden (2012) vergeleken wordt met 

een situatie in de toekomst (het jaar 2032, dat is het 10
e
 jaar dat de A13/A16 naar 

verwachting volledig in gebruik zal zijn, conform de Wet Milieubeheer). Alleen 

modelberekeningen zijn geschikt. Met veldmetingen is niet aan te tonen wat de huidige 

bijdrage is van de vele bestaande bronnen en wat de toekomstige planbijdrage zal zijn van 

het gebruik van de A13/A16. Bij de ontwikkeling van geluidmodellen worden metingen 

uitgevoerd om deze modellen te valideren. Op die manier worden de uitkomsten van 

modelberekeningen voldoende betrouwbaar. Ook voert het RIVM op landelijk niveau 

geregeld metingen uit om de geluidssituatie en het effect van maatregelen in concrete 

situaties te toetsen.  

 

4.2. Modelvorming A13/A16 Rotterdam en berekeningen 

 

Er zijn geluidmodellen opgesteld voor: 

- de huidige situatie (peiljaar 2012); 

- de situatie van het OTB (2032) met de te verwachten wettelijke maatregelen voor 

geluid (het OTB-pakket, op dit moment door Rijkswaterstaat nog niet vastgesteld);  

- de Saldo Nul situatie (2032) met aanvullende, bovenwettelijke maatregelen.  

 

Voor de Saldo Nul situatie zijn twee varianten onderzocht:  

- een variant met tweelaags ZOAB (extra bronmaatregel van RWS t.o.v. ZOAB, de 

huidige standaard voor geluidarm asfalt van RWS), aangevuld met extra afschermende 

maatregelen (het basispakket); 

- een variant met toepassing van tweelaags ZOAB-fijn. Dat is op dit moment het 

nieuwste type stiller asfalt, waardoor aanvullend wat minder hoge afschermende 

maatregelen nodig zijn (het aangepast pakket).  

 

Om te komen tot geluidsberekeningen is door de regiopartijen een groot aantal 

referentiepunten vastgesteld rond de A13/A16. Deze punten zijn representatief voor hun 

omgeving. Het gaat om zowel aangrenzende groengebieden, als om lintbebouwingen, 

bebouwingen vlakbij het beoogde tracé en achterliggende woongebieden. 
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Afbeelding 4.1. Situering referentiepunten Saldo Nul onderzoek A13/A16 

 

 
 

 

Allereerst is per referentiepunt de huidige geluidsbelasting (2012) berekend. Dit op basis 

van de A13, de A20 en de belangrijkste hoofdontsluitingwegen van het onderliggend 

wegennet (zie afbeelding 2.1). Vervolgens is de toekomstige situatie met het verwachte 

OTB-maatregelen pakket berekend. Daaruit blijkt per referentiepunt of al aan de Saldo Nul 

doelstelling kan worden voldaan. Voor die punten waar dat het geval is, zijn geen 

aanvullende maatregelen noodzakelijk. Ook wordt zo duidelijk waar met het verwachte 

OTB-pakket niet aan Saldo Nul wordt voldaan. 

 

De geluidsbelastingen zijn berekend voor het hoofdwegennet (HWN) en voor het 

onderliggend wegennet (OWN) afzonderlijk. En ook voor het wegverkeer als totaal. De 

keuze voor aanvullende maatregelen is afhankelijk van twee zaken: welke bron is 

maatgevend voor de totale geluidsbelasting (HWN of OWN)? En welk deel van het verkeer 

is het directe gevolg van de nieuwe A13/A16 en welk deel van andere ontwikkelingen in het 

gebied? 

 

4.3. Varianten en rapportage 

 

Op het moment dat er inzicht was in de mate van overschrijding, de bepalende bron en de 

kosten van een effectieve maatregel, zijn door de Metropoolregio nader keuzes gemaakt 

voor de nader uit te werken maatregelen. 

 

Daarbij is het geoptimaliseerde pakket (twee varianten: basispakket en aangepast pakket) 

doorgerekend op effecten voor geluid en kosten.  
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5. KNELPUNTEN EN ANALYSE OP HOOFDLIJN OP BASIS VAN DE OTB VARIANT 

 

In het kader van dit project (Saldo Nul) wordt als een knelpunt gedefinieerd de situatie dat 

de toekomstige situatie (2032) nog niet geheel voldoet aan de referentiesituatie (rekening 

houdend met een marge van 0.5 dB). 

 

In bijlage III is een overzicht opgenomen van de berekende geluidbelasting per 

referentiepunt. 

 

In bijlage IV is grafisch weergegeven voor welke referentiepunten al dan niet aan de 

referentiesituatie wordt voldaan. 

 

De huidige situatie (peiljaar 2012) 

Per referentiepunt is de totale geluidsbelasting berekend afkomstig van het wegverkeer op 

de snelwegen A13 en A20 en van de relevante hoofdontsluitingswegen van het 

onderliggend wegennet (OWN). De resultaten variëren van minimaal 40 dB op 

referentiepunt 43 (noordzijde Ommoord bij de Rotte) tot maximaal 64 dB op referentiepunt 

9 (kruising A13-N209). De hoogste geluidsbelastingen (55 dB of meer) worden gevonden 

vlak bij de A13, de A20 en dicht bij hoofdontsluitingswegen als de N209, van 

Hogendorpweg en de Ankie Verbeek Ohrlaan-Molenlaan. De laagste waarden (50 dB of 

lager) zijn te vinden midden in woonwijken en lintbebouwingen, zoals Rodenrijs west, 

Schiebroek, Hillegersberg, de Rotte en Ommoord.  

 

Voor Saldo Nul vormen deze totaal berekende waarden per referentiepunt, de 

toetswaarden voor het bepalen van extra geluidmaatregelen. Voor punten met een waarde 

van 43 dB of meer en met een toename van een 0.5 dB of meer ten opzichte van deze 

toetswaarden worden extra maatregelen voorgesteld. Beneden 43 dB worden geen 

wezenlijke effecten op gezondheid verwacht. De marge van een 0.5 dB is een 

betrouwbaarheidsmarge rondom de berekende waarden. 

 

Analyse toekomstige situatie per deelgebied 

 

Referentiepunten langs de A13 

Op alle referentiepunten, behalve de referentiepunten 10, 3 en 11, wordt met de OTB 

maatregelen voldaan aan de doelstelling (zie ook bijlage III en IV) voor Saldo Nul. Op de 

referentiepunten waar niet aan de doelstelling wordt voldaan wordt dit veroorzaakt door het 

hoofdwegennet. 

 

Uit de analyse blijkt dat voor de A13 in het OTB model wordt uitgegaan van de 

registergegevens (die niet zijn gebaseerd op de aanleg van de A13/A16). Op basis van de 

huidige wetgeving kan RWS de “geluidruimte: die binnen de geluidproductieplafonds 

(kortweg GPP’s) beschikbaar is ook in de toekomst weer invullen (juridisch gezien). 

 

De praktijk is (en dat blijkt ook uit de verkeersgegevens) dat door de realisatie van de 

A13/A16 de verkeersintensiteiten op de binnenring A13/A20 zullen afnemen. Hierdoor zal 

de geluidsbelasting in deze gebieden met ca. 1 á 2 dB afnemen ten opzichte van het OTB-

model. Daarnaast wordt er in 2015/2016 een saneringsonderzoek afgerond door RWS en 

in het kader van het MJPG waardoor de geluidbelasting mogelijk verder wordt 

gereduceerd. 

 

Daarom worden in het kader van Saldo Nul geen consequenties verbonden aan de 

geconstateerde overschrijding van de referentiewaarde op de referentiepunten 10, 3 en 11) 

en zijn op de vervolgkaarten deze punten als groen weergegeven. 
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Referentiepunten nabij Oude Bovendijk 

Ter hoogte van de Oude Bovendijk kan met enkel het OTB maatregelenpakket niet worden 

voldaan aan de Saldo Nul doelstellingen. Voor referentiepunt 2 is de nieuwe weg 

maatgevend. Voor het verder afgelegen referentiepunt 12 leveren zowel de onderliggende 

als de hoofdweg een vergelijkbare bijdrage aan de geluidsbelasting. 

 

Referentiepunten aan de noordzijde van het akoestisch landschap 

Met het basis ontwerp (wallen 4.5 meter) wordt niet op alle referentiepunten aan de 

referentiewaarde voldaan. Voor een aantal van deze referentiepunten is naast het HWN 

ook de bijdrage van het OWN bepalend voor de overschrijding. 

 

Referentiepunten aan de zuidzijde van het akoestisch landschap 

Voor een aantal referentiepunten wordt reeds aan de referentiesituatie voldaan met wallen 

van 4.5 meter hoogte. Voor een aantal referentiepunten nog niet. Daarbij is voor meerdere 

referentiepunten de bijdrage van het OWN relevant, soms zelfs bepalend voor de totale 

overschrijding van het referentieniveau.  

 

Referentiepunten nabij westelijke tunnelmond (referentiepunten 17-26) 

Voor vrijwel alle referentiepunten is sprake van een overschrijding van de toetswaarde 

(3 tot 6 dB). Afhankelijk van de situering van het referentiepunt is het OWN eventueel in 

combinatie met het HWN de maatgevende bron.  

 

Het feit dat referentiepunt 21 geen overschrijding van de toetswaarde vertoont is een 

gevolg van de situering van het referentiepunt ten opzichte van gebouwen en de bestaande 

wegen (2012) en de A13/A16 (2032)
1
. 

 

Referentiepunten nabij oostelijke tunnelmond 

Op een aantal referentiepunten treedt een overschrijding van de toetswaarde op. De 

maximale overschrijding bedraagt maximaal 3 dB. Dit kan alleen met maatregelen aan of 

langs de hoofdweg worden opgelost. 

 

Referentiepunten direct ten noorden van het Terbregseplein 

Ten noorden van het Terbregseplein wordt met het OTB-pakket aan de Saldo Nul 

doelstellingen voldaan. De referentie situatie wordt vooral bepaald door het HWN (A20). In 

het OTB wordt tweelaags ZOAB toegepast. Daarmede wordt voldaan aan de 

referentiewaarde. 

 

Referentiepunten direct ten zuiden van het Terbregseplein 

Hier wordt met het OTB-pakket tevens aan Saldo Nul voldaan. Verklaring: de referentie 

situatie wordt vooral bepaald door het HWN (A20 en A16). In het OTB wordt tweelaags 

ZOAB toegepast (binnen het projectgebied). Daarmede wordt voldaan aan de 

referentiewaarde. 

 

In bijlage III zijn de resultaten per referentiepunt inzichtelijk gemaakt. Daar waar nog 

overschrijdingen van de doelstelling optreden, is tevens aangegeven in welke mate er een 

overschrijding optreedt en welke bron (HWN en/of OWN de maatgevende bron is). Tot slot 

is in deze bijlage een indicatieve maatregel weergegeven. 

 

                                                                                       

 
1
  In de concrete situatie: referentiepunt 21 ziet uit op Bergweg-Zuid (referentieniveau wordt daardoor bepaald). 

 Referentiepunt 22 ligt op achtergevel van woning aan de Grindweg (referentieniveau lager). Beide referentiepunten 

ondervinden in 2032 een relevante bijdrage van de A13/A16. 
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Op basis van deze informatie (met inachtneming van de informatie die in bijlage IX is 

gegeven met betrekking tot effectiviteit en kostenindicatie) is door MRDH aangegeven 

welke maatregelen onderdeel zullen uitmaken van de eindvariant(en). 
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6. VARIANTEN SALDO NUL 

 

6.1. Inleiding 

 

Op basis van de vergelijking van het meest waarschijnlijke maatregelenpakket (O)TB en de 

Saldo Nul referentiesituatie, is voor de referentiepunten waar sprake is van een 

overschrijding gekeken naar een voorlopig maatregelenpakket (op basis van expert 

judgement) en daarna zijn via een optimalisatieproces
1
 twee maatregelenpakketten 

bepaald die elk op de meeste referentiepunten voldoen aan de Saldo Nul doelstelling.  

 

Deze pakketten zijn: 

- basispakket: maatregelenpakket waarbij op het HWN tweelaags ZOAB wordt toegepast 

en vervolgens per referentiepunt aanvullende maatregelen worden ingezet; 

- aangepast pakket: maatregelenpakket waarbij op het HWN als aanvullende 

bronmaatregel tweelaags ZOAB fijn wordt toegepast en vervolgens per referentiepunt 

aanvullende maatregelen worden ingezet (voorkeursvariant). 

 

Bij de inzet van aanvullende maatregelen is per referentiepunt gekeken welke bron (HWN 

of OWN) maatgevend is voor de totale geluidsbelasting. Voor de referentiepunten waarvoor 

het OWN de maatgevende bron is (veelal zijn deze gesitueerd op enige afstand van het 

HWN en op korte afstand van een relatief drukke lokale weg) wordt als eerste stil wegdek 

van het type Dunne Deklaag B toepast. 

 

Voor de referentiepunten waarvoor de totale geluidsbelasting van het wegverkeer daarna 

nog hoger is dan de referentiewaarde worden aanvullende afschermende maatregelen 

ingezet, waarbij de meest waarschijnlijke OTB maatregelen als basis dienen. De 

geluidafscherming waarvan verwacht wordt dat deze in het kader van het (O)TB wordt 

getroffen, is daarbij verlengd en/of verhoogd. Daar waar in het kader van het (O)TB geen 

maatregel wordt getroffen, maar er nog wel sprake is van een overschrijding van de 

streefwaarde Saldo Nul, wordt een aanvullende maatregel in gezet (extra afscherming in 

de vorm van een scherm of wal). 

 

6.2. Maatregelpakketten ten behoeve van de toetsing Saldo Nul 

 

In bijlage II zijn de maatregelenpakketten die aan de start van Saldo Nul zijn gedefinieerd 

weergegeven. Deze zijn doorgerekend en lokaal geoptimaliseerd voor beide varianten. 

 

Het basispakket gaat uit van tweelaags ZOAB op de rijkswegen. Tweelaags ZOAB wordt al 

gedurende langere tijd op rijkswegen toegepast. 

 

Het aangepaste pakket is een alternatief voor het basispakket, indien het aanbrengen van 

tweelaags ZOAB fijn haalbaar is in het kader van Saldo Nul. Omdat tweelaags ZOAB fijn 

een lagere geluidemissie heeft dan tweelaags ZOAB kan met lagere (aanvullende) 

afscherming aan de Saldo Nul doelstelling worden voldaan. Daarbij kunnen de totale 

                                                                                       

 
1
  Optimalisatie 1: Er wordt niet meer uitgegaan van een standaard hoogte van 8 meter van de wallen in het 

akoestisch landschap (in zowel de basisvariant als de aangepaste variant). De hoogte is bepaald op basis van de 

overschrijdingen op de referentiepunten. Dit heeft lagere walhoogten opgeleverd. 

 Optimalisatie 2: Op basis van de onderzoeksresultaten is de afscherming bij de noordelijke tunnelmond en de 

AVO-knoop geoptimaliseerd zodat op de referentiepunten bij bestaande woningen wordt voldaan aan de Saldo Nul 

doelstelling. 

 



 

Witteveen+Bos, RT880-1/15-005.540 definitief d.d. 1 april 2015 , Onderzoek Saldo Nul geluid A13/A16 24 

kosten van aanvullende maatregelen lager uitkomen dan bij het basispakket.. 

Rijkswaterstaat heeft de toepassing van tweelaags ZOAB fijn niet vrijgegeven voor 

toepassing in alle projecten. 

 

In tabel 6.1 is een samenvatting gemaakt van de drie maatregelenpakketten. 

 

Tabel 6.1. Drie toekomstige situaties met elkaar vergeleken (peiljaar 2032) 

omschrijving   1. OTB-pakket   2. basispakket  

Saldo Nul 

  3. aangepast pakket 

Saldo Nul 

wegdek HWN   dZOAB   dZOAB   dZOAB-fijn 

wegdek OWN   standaard toplaag   stil asfalt van het type 

dunne deklaag B op het 

OWN van de N471-van 

Hogendorpweg, de 

Landscheiding, de 

Boterdorpseweg, N209-

AVO-laan, een deel van de 

Molenlaan en de 

Grindweg/Bergweg Zuid en 

op de ring van Ommoord 

(reeds uitgevoerd) 

  stil asfalt van het type 

dunne deklaag B op het 

OWN van de N471-van 

Hogendorpweg, de 

Landscheiding, de 

Boterdorpseweg, N209-

AVO-laan, een deel van de 

Molenlaan en de 

Grindweg/Bergweg Zuid 

en op de ring van 

Ommoord (reeds 

uitgevoerd) 

open tunnelbakken    geluidsabsorberende 

voorzieningen op de 

wanden van alle open 

tunnelbakken 

 geluidsabsorberende 

voorzieningen op de 

wanden van alle open 

tunnelbakken  

langs A13   plaatselijk aantal 

schermen 

  plaatselijk aantal schermen 

=OTB 

  plaatselijk aantal schermen 

=OTB 

bij Oude Bovendijk   scherm 3 m   scherm 7 m   scherm 5 m 

passage HSL/RR   schermen 1-2
1
 m   schermen 5-6 m   schermen 3-4 m 

tussen HSL en  

AVO-laan Na 

optimalisatie) 

  Akoestisch landschap 

4,5 m hoog 

  Akoestisch landschap 6m 

hoog noordzijde 

4,5 meter hoog zuidzijde 

  Akoestisch landschap  4,5 

m hoog beide zijden 

bij AVO-knoop   -   schermen 2m   schermen 2m 

tussen AVOlaan en 

tunnelmond 

  -   schermen 7m    schermen 5m  

tunnelmond Rotte en 

Terbregseveld 

  schermen 5 m   schermen rond tunnelmond 

8m 

 

schermen Terbregseveld 

 7 m 

  schermen rond 

tunnelmond 6m 

 

schermen Terbregseveld  

5 m 

tussen Terbregseveld 

en Terbregseplein 

  schermen 3-4 m   schermen op- en afritten  

6 m 

 

overige schermen 3-4 m 

=OTB 

  schermen 3-4m =OTB 

 

                                                                                       

 
1
  De schermhoogte kan op 1 doorsnede verschillen bij de afzonderlijke zijde van de rijksweg. Voor de hoogten van 

de geluidschermen wordt verwezen naar de in de bijlagen van deze rapportage opgenomen maatregelen-

/effectkaarten. 
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6.3. Toetsing maatregelenpakketten aan Saldo Nul-doelstelling 

 

6.3.1. Basispakket 

 

In het zogenaamde basispakket wordt rekening gehouden met de asfaltsoort die ook 

Rijkswaterstaat toepast in het OTB-pakket. Het gaat dan om tweelaags ZOAB (2LZOAB). 

Met deze variant wordt niet op alle referentiepunten voldaan aan de doelstelling voor Saldo 

Nul. 

 

Ter hoogte van de Oude Bovendijk en de westelijke en oostelijke tunnelmond wordt op een 

aantal referentiepunten niet voldaan aan de doelstelling voor Saldo Nul, zie onderstaand 

figuur en de bijlagen V en VI. 

 

Afbeelding 6.1. Beoordeling op referentiepunten na toepassing maatregelen 

basispakket 

 

 
 

 

Nadere toelichting 

Ter plaatse van het gebied ten noorden van de tunnel wordt niet volledig aan de Saldo Nul 

doelstelling voldaan. Op enkele referentiepunten is er sprake van een overschrijding van de 

toetsingswaarde.  
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Afbeelding 6.2. Overschrijdingen toetswaarde noordzijde van de tunnel basispakket 

 

 
 

 

Een nadere analyse laat zien dat er in dit gebied naast de aanleg van de A13/A16 sprake is 

van soms aanzienlijke toename van de intensiteiten op het OWN (met name op de N209 

(tussen AVO-laan), de noordelijke aantakking van de N471 en in mindere mate 

Boterdorpseweg en Grindweg). Deze toename zou ook in het kader van de autonome 

ontwikkeling (deels) al optreden (zie analyse bijlage X). 

 

Dit betekent dat in het kader van de Saldo Nulmaatregelen (2032) modelmatig het OWN 

als eerste is voorzien van een stil wegdek (voor zover nog niet aanwezig
1
). Maar hiermede 

is niet alle toename op het OWN weg te halen en dus ook niet de toename die optreedt als 

gevolg van (OWN+HWN). 

 

Ook op een aantal referentiepunten aan de zuidzijde van de tunnel wordt niet volledig aan 

de referentiewaarde voldaan. De overschrijding wordt hier vrijwel volledig door het HWN 

veroorzaakt en bedraagt (maximaal) 1.5 dB. Met name voor referentiepunt 22 is er nog een 

overschrijding van ca. 0.4 dB. 

 

Voor referentiepunt 22 in de directe nabijheid van de tunnelmond zou in het aangepast 

pakket nog een extra ophoging van de schermen rond de tunnelmond nodig zijn, naar 

schatting een ophoging van 5 naar 6 meter. In het basispakket zouden de schermen ook 

hoger moeten zijn. Naar verwachting zou dat schermen van 9 meter rond de tunnelmond 

opleveren. Gezien de beperkte overschrijding op het punt 22 en het beperkt aantal 

woningen waarvoor deze ophoging nog nodig is, zijn dit minder doelmatige maatregelen en 

daarom optionele maatregelen (buiten de basisvariant en de aangepaste variant en 

kostenraming).  

                                                                                       

 
1
  Op bepaalde delen van de N209 en N471 is blijkens informatie van de wegbeheerder de provincie Zuid Holland 

reeds een stil asfalttype gerealiseerd (na 2012). 
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6.3.2. Aangepast pakket  

 

Als over een aantal jaren op het hoofdwegennet tweelaags ZOAB-fijn (dZOAB-fijn) kan 

worden toegepast (of een vergelijkbaar of nog beter type stil asfalt) zou dat de eerste en 

meest doelmatige maatregel zijn om toe te passen. Het geluid wordt dan het meest 

effectief aangepakt bij de bron. Dat voorkomt al te hoge wallen of schermen, die niet alleen 

duurder, maar landschappelijk gezien ook minder makkelijk inpasbaar zijn. Gemiddeld 

neemt de hoogte van schermen en wallen in dit pakket met circa 2 meter af.  

 

Uit het Saldo Nul-onderzoek blijkt dat met de toepassing van dit aangepaste 

maatregelenpakket op alle referentiepunten ten westen van de AVO-knoop aan de Saldo 

Nul-doelstelling kan worden voldaan, dus ook bij de Oude Bovendijk. De resterende 

knelpunten liggen vooral nog rond de westelijke tunnelmond met overschrijdingen van 0.5 

tot 3 decibel en op 1 punt bij de oostelijke tunnelmond met een overschrijding van circa 0.5 

decibel. 

 

Afbeelding 6.3. Beoordeling op referentiepunten na toepassing maatregelen 

aangepast pakket 

 

 
 

 

In bijlage VII is voor het aangepaste pakket per referentiepunt aangegeven of aan de Saldo 

Nul-doelstelling wordt voldaan. In bijlage VIII zijn de maatregelen en de toetsing op kaart 

weergegeven. 

 

Wanneer de bijlagen V en VI worden vergeleken met de bijlagen VII en VIII blijkt dat bij het 

aangepaste pakket minder overschrijdingen optreden dan bij het basispakket. Ook is de 

mate van overschrijding lager. 
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Nadere toelichting 

 

Overschrijding referentiepunt 17 en 18 

Voor referentiepunt 17 is de Boterdorpseweg (N472), ook na toepassing stil asfalt op deze 

weg, de maatgevende bron. Voor referentiepunt 18 is de N209 de maatgevende bron. De 

referentiepunten 17 en 18 zijn karakteristiek voor de gebiedsontwikkeling in dit gebied. 

Mogelijk is in het kader van de gebiedsontwikkelingen langs de N209/N472 nadere 

afscherming nodig (in de vorm van schermen of wallen). Naar verwachting kan met 

afscherming langs de N209 en N472 met een hoogte van 2 tot 3 m aan de Saldo Nul 

doelstelling worden voldaan. Deze maatregelen maken geen onderdeel uit van de Saldo 

Nul maatregelenpakketten (en zijn ook niet opgenomen in de kostenramingen voor de 

Saldo Nulpakketten), omdat naar verwachting voor het uitwerken van de toekomstige 

functie van het gebied (bijvoorbeeld bestemmingsplan Wildersekade) langs de N209 en 

Boterdorpseweg reeds maatregelen zijn voorzien (maar deze maatregelen zijn op dit 

moment nog niet concreet uitgewerkt). 

 

Overschrijding referentiepunten zuidzijde tunnel 

Alleen op referentiepunt 39 resteert een overschrijding van circa 0.4
1
 dB ten opzichte van 

de referentiewaarde (van circa 47.5 dB). Gelet op de reeds in het basispakket opgenomen 

maatregelen ligt het vanuit de akoestische benadering het meest voor de hand om de 

geluidschermen bij de tunnelmond te verhogen (globaal met 2 meter). De extra kosten 

bedragen in de orde van grootte van 0.5 miljoen Euro. Omdat hoge geluidschermen in dit 

gebied bezwaren ontmoeten met betrekking tot landschappelijke inpassing, zijn hogere 

schermen (en kosten) nog niet opgenomen in het Saldo Nul-pakket. 

 

Op dit moment vraagt de inpassing van de geluidmaatregelen bij de zuidzijde van de tunnel 

ook in het kader van het OTB (onderdeel landschappelijke inpassing) nog aandacht. Er is 

geen formeel vastgesteld beleidskader waaraan de inpassing van geluidsschermen kan 

worden getoetst. 

 

Als alternatief voor hoge, rechte schermen rond de tunnelmond kan nog worden gedacht 

aan sterk naar binnen gekantelde schermen rond de tunnelmond in een verhouding van 2/3 

van de tunnelmond afgedekt en 1/3 open. Die hebben lokaal ook een positief neveneffect 

op luchtkwaliteit, zijn landschappelijk beter inpasbaar (dat wil zeggen visueel minder goed 

zichtbaar), maar wel relatief duur en dus optioneel.  

 

Met betrekking tot bovenstaande als optioneel aangemerkte maatregelen heeft 

Witteveen+Bos geen kwantitatief onderzoek gedaan. 

 

Een alternatief voor schermverhoging aan de zuidzijde van de tunnelmond is de rijksweg 

over een lengte van ca honderd meter af te dekken. Dit op een zodanige wijze dat naast de 

akoestische randvoorwaarden ook wordt voldaan aan de technische eisen, veiligheidseisen 

e.d. Op dit moment is er geen goedgekeurd ontwerp voor de tunnelverlenging. Afgezien 

daarvan wordt verwacht dat de kosten voor een gedeeltelijke afdekking over een lengte 

van meer dan100 meter zeer kostbaar zullen zijn. Gedacht moet worden aan een bedrag 

globaal tussen 3 en 5 miljoen Euro (of meer indien er ontwerpaanpassingen aan de 

weg/tunnel moeten worden doorgevoerd en/of nadere veiligheidseisen moeten worden 

genomen). 

 

                                                                                       

 
1
  Hierbij is rekening gehouden met de onzekerheidsmarge van 0.5 dB. De berekende overschrijding bedraagt 

 (48.4 - 47.5 =) 0.9 dB. 
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In deze fase hebben nog geen geluidberekeningen plaatsgevonden met betrekking tot 

tunnelverlenging en/of horizontale afscherming bij de tunnelmond. 

 

6.4. Kostenindicatie maatregelenpakketten 

 

In bijlage IX is per maatregelpakket aangegeven welke kosten indicatief kunnen worden 

verwacht (totaal en als meerkosten ten opzichte van de meest waarschijnlijke (O)TB 

maatregelen). 

 

Tabel 6.2. Meerkosten Saldo Nul pakketten ten opzichte van (O)TB maatregelen 

maatregelenpakket meerkosten maatregelenpakket in EUR 

 minimaal maximaal 

basispakket 11.0 miljoen 18.2 miljoen 

aangepast pakket 5.7 miljoen 11.6 miljoen 

 

Met betrekking tot de onzekerheden in deze raming zie ook paragraaf 7.4. 

 

Let op: Met het basispakket en het aangepaste pakket wordt niet op alle referentiepunten 

aan de toetswaarde voldaan (zie ook paragraaf 6.3.1 en paragraaf 6.3.2). De kosten om op 

alle referentiepunten te kunnen voldoen (met name ten westen en ten oosten van de 

tunnel) kunnen aanzienlijk hoger zijn. 

 

6.5. Doorkijk naar 100 % Saldo Nul 

 

In het gebied tussen de AVO-knoop en de tunnelmond Grindweg/Bergweg Zuid wordt noch 

met het basispakket, noch met het aangepast pakket aan de Saldo Nul doelstelling 

voldaan. Op meerdere referentiepunten is er sprake van een overschrijding van de 

toetswaarde. Met betrekking tot 100 % Saldo Nul zijn in deze fase geen 

modelberekeningen uitgevoerd, maar is een inschatting gemaakt van de extra maatregelen 

op basis van expert judgement. 

 

Indien we alle resterende knelpunten rond de westelijke tunnelmond volledig met 

maatregelen willen oplossen blijkt uit het Saldo Nul onderzoek dat voor wat betreft het 

hoofdwegennet nog een extra ophoging van schermen op de AVO-knoop nodig is van 2 

naar 4 meter. In combinatie met extra afscherming langs de N209 - AVO-laan, vooral langs 

de oostzijde, in de vorm van een scherm of wal van 2 m hoog. Met deze extra maatregelen 

kan ook voor de referentiepunten 24, 25 en 26 aan Saldo Nul worden voldaan.  

 

Voor referentiepunt 22 in de directe nabijheid van de tunnelmond zou in het aangepast 

pakket nog een extra ophoging van de schermen rond de tunnelmond nodig zijn, naar 

schatting een ophoging van 5 naar 6 meter. In het basispakket zou dat iets meer moeten 

zijn, naar verwachting zou dat schermen van 9 meter rond de tunnelmond opleveren. 

Gezien de beperkte overschrijding op dat punt en het beperkt aantal woningen waarvoor 

deze ophoging nog nodig is, zijn dit minder doelmatige maatregelen en daarom optionele 

maatregelen.  

 

Als alternatief voor hoge, rechte schermen rond de tunnelmond kan nog worden gedacht 

aan sterk naar binnen gekantelde schermen rond de tunnelmond in een verhouding van 2/3 

van de tunnelmond afgedekt en 1/3 open. Die hebben lokaal ook een positief neveneffect 

op luchtkwaliteit, zijn landschappelijk beter inpasbaar, maar wel relatief duur en dus 

optioneel.  
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Met betrekking tot bovenstaande optionele maatregelen (verplaatsen tunnelverhoogde 

geluidschermen bij de tunnelmond, gekantelde geluidschermen) heeft Witteveen+Bos geen 

kwantitatief onderzoek gedaan.  
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7. GEVOELIGHEIDSANALYSE 

 

7.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal uitgangspunten die zijn gehanteerd in dit 

onderzoek en die enige onzekerheid kunnen bevatten. Aangegeven wordt of en in welke 

mate deze onzekerheden van invloed zijn op de onderzoeksresultaten. 

 

7.2. Onzekerheden in verkeersintensiteiten 

 

Zowel de verkeersintensiteiten voor de referentiesituatie, als de verkeersintensiteiten in de 

toekomstige situatie die bij het OTB en het Saldo Nul onderzoek zijn gehanteerd, zijn 

gebaseerd op verkeersmodellen (uitgaande van het GE-scenario). Het verkeersmodel geeft 

een zo betrouwbaar mogelijke weergave van de verwachte verkeersintensiteiten. Door 

thans nog niet te voorziene ontwikkelingen, kunnen met name de prognoses voor de 

toekomst (hier 2032) afwijken van de prognose voor de huidige situatie (2012). Globaal kan 

gesteld worden dat een toe- of afname in de verkeersintensiteit een volgende relatie heeft 

met de geluidsbelasting op een weg: 

 

Tabel 7.1 Relatie maatgevende verkeersintensiteiten en geluidemmissie (vuistregel) 

toe- of afname in % toe- of afname in dB (afgerond) 

10 % 0.4 dB 

20 % 0.8 dB 

30 % 1.1 dB 

40 % 1.5 dB 

50 % 1.8 dB 

100 % 3.0 dB 

200 % 4.8 dB 

 

Op dit moment zijn er geen plannen bekend waardoor de voor 2032 gehanteerde 

verkeersintensiteiten in een relevante mate zullen afwijken. Voor de A13/A16 wordt niet 

uitgegaan van tolheffing. 

 

Naast het GE-scenario wordt er binnen de Metropoolregio ook gewerkt met het 

zogenoemde RMVK-scenario. Het RMVK-scenario geeft met name op het onderliggende 

wegennet soms afwijkende prognoses in vergelijking met het GE-scenario (zowel voor de 

situatie bij autonome ontwikkeling (zonder A13/A16) als in de plansituatie (met A13/A16). 

 

In bijlage X zijn de verkeerscijfers voor een aantal doorsnede opgenomen voor beide 

scenario’s. De verkeersgegevens voor het RMVK-scenario zijn aangeleverd door MRDH. 

 

Analyse op basis van het GE-scenario 

Uit de verkeerskundige analyse die is uitgevoerd door de Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag is gebleken dat de realisatie van de A13/A16 op veel wegvakken leidt tot een afname 

van de intensiteiten (ten opzichte van de autonome situatie 2032). Op de volgende 

wegvakken leidt de plansituatie tot een toename van 1 dB of meer ten opzicht van de 

situatie bij autonome ontwikkeling: 

- N471 ten noorden van de A13/A16 (toename emissie zonder maatregelen ca. 1 dB); 

- N209 tussen AVO-laan en Boterdorpseweg (toename emissie zonder maatregelen ca. 

2.3 dB); 

- AVO-laan bij de wijk 110morgen (toename emissie zonder maatregelen ca. 1.3 dB). 
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Opvallend is vooral de toename in verkeersintensiteit die optreedt op het wegvak van 

de N209 tussen AVO-laan en Boterdorpseweg (autonoom ca. 33.000 

motorvoertuigen/etmaal en in de plansituatie ca. 56.000 motorvoertuigen/etmaal. 

 

Analyse op basis van het RMVK-scenario 

In grote lijn kan worden gesteld dat de verkeersintensiteiten situatie autonome ontwikkeling 

op de meeste wegvakken bij scenario RMVK lager is dan bij scenario GE (worst case 

senario). Ook in de plansituatie is dit het geval. 

 

Opvallend is dat bij het RMVK-scenario op het wegvak N471 ten noorden van de A13/A16 

groter is dan in het GE-scenario (toename plansituatie in vergelijking autonoom) tot ca. 1.8 

dB. Voor de N209 tussen AVO-laan en Boterdorpseweg worden in vergelijking met het GE-

scenario lagere intensiteiten berekend voor zowel de autonome als de plansituatie. Echter 

de relatieve toename (plan ten opzichte van autonoom) is nagenoeg gelijk (ca. 2.3 dB). 

 

Zonder gedetailleerd onderzoek kan niet worden aangegeven wat de invloed van het 

RMVK-scenario is op de Saldo Nul doelstelling en het maatregelenpakket (thans 

gebaseerd op het GE-scenario). In de regel zal een lagere prognose van de 

verkeersintensiteit in 2032 leiden tot minder geluidemissie (en omgekeerd een hogere 

verkeersintensiteit naar een hogere geluidemissie). Hoe zich dit vertaalt naar de 

geluidbelasting op een referentiepunt is daarnaast afhankelijk van de bijdrageverhouding 

HWN/OWN.  

 

Verwacht wordt dat het RMVK-scenario voor de referentiepunten ten noorden van de 

tunnel leidt tot lager geluidbelastingen op de aldaar gelegen referentiepunten, Op basis van 

expert judgement wordt verwacht dat dit effect minder dan ca. 0.5 dB zal zijn. Alleen door 

nader onderzoek kan worden nagegaan of en in welke mate het RMVK-scenario eventueel 

kan leiden tot een aanpassing van de maatregelenpakketten. 

 

Verwacht wordt dat het RMVK-scenario ten noorden van de tunnel leidt tot lagere 

geluidbelastingen op de aldaar gelegen referentiepunten (met name de referentiepunten 

17,18 en 19)n, Op basis van expert judgement wordt verwacht dat dit effect in de orde van 

grootte van 0 - 0.7 dB dB zal zijn. Alleen door nader gedetailleerd onderzoek kan worden 

nagegaan of, en in welke mate, het RMVK-scenario eventueel kan leiden tot een 

gewijzigde beoordeling en eventueel aanpassing van de maatregelenpakketten. 

 

Verwacht wordt dat het RMVK-scenario voor de referentiepunten langs de N471 ten 

noorden van de A13/A16 leidt tot hogere geluidbelastingen op de aldaar gelegen 

referentiepunten (met name referentiepunt 13), Op basis van expert judgement wordt 

verwacht dat dit effect in de orde van grootte van 0 - 0.7 dB dB zal zijn. Alleen door nader 

onderzoek kan worden nagegaan of, en in welke mate, het RMVK-scenario eventueel kan 

leiden tot een tot een gewijzigde beoordeling en eventueel aanpassing van de 

maatregelenpakketten. 

 

Gelet de onzekerheid die in algemene zin in verkeersmodellen op kan treden, adviseren wij 

blijvend uit te gaan van het GE-scenario (mede omdat ook in het OTB daar van wordt 

uitgegaan. 

 

Daarnaast zijn er vanuit de verkeerskundige optiek ook nog vragen bij de maatgevende 

verkeersintensiteiten op de N209/Bergweg Noord/Parallelweg N209. Hier kan meer 

gedetailleerd verkeerskundig onderzoek meer inzicht bieden. 
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De onzekerheden met betrekking tot verkeersintensiteiten op het OWN kunnen verder ook 

worden beheerst door na openstelling van de A13/A16 (dus vanaf 2022) periodiek 

verkeerstellingen (monitoring) uit te voeren en het beleid zo nodig daar op aan te passen. 

 

Met betrekking tot verkeersintensiteiten op de rijkswegen biedt de systematiek van 

vaststelling van geluidproductieplafonds (GPP’s) en de wettelijk verplichte naleving 

daarvan een (basis-)instrumentarium om de geluidemissie van de rijkswegen in de 

toekomst te monitoren en te beheersen. 

 

7.3. Onzekerheden modelberekeningen (o.a. tunnelmonden) 

 

Modelberekeningen vormen altijd een benadering van de werkelijke situatie. Omdat 

berekeningen zijn uitgevoerd met de Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het 

Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012, wordt aangesloten op een algemeen 

aanvaarde en ook vanuit de huidige wetgeving voorgeschreven methodiek. 

 

De onnauwkeurigheid van een modelberekening ten opzichte van bijvoorbeeld een 

geluidmeting is afhankelijk van de specifieke situatie (bijvoorbeeld dicht op een weg of op 

grotere afstand). Modelberekeningen gaan uit van een jaargemiddelde situatie (Lden) met 

een gestandaardiseerde invloed van weersomstandigheden (standaard meteocorrectie 

e.d.). 

 

In eenvoudige situaties zal het verschil tussen een modelberekende waarde en een 

gemeten waarde in de orde van ca. 1 dB liggen, maar grotere afwijkingen zijn 

locatiespecifiek ook mogelijk. 

 

In het kader van Saldo Nulbenadering zijn met eenzelfde rekenmodel de verschillen tussen 

de verwachte geluidsbelastingen in 2012 en 2032 berekend. De verschillen worden in dat 

geval vooral bepaald door de verschillen in intensiteiten en de nog te realiseren 

geluidmaatregelen. 

 

Met betrekking tot de geluiduitstraling van tunnelmonden heeft de Metropoolregio in eigen 

beheer een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. De resultaten en de conclusie daarvan is 

bijgevoegd in bijlage XI. 

 

Hoewel het onderzoek is opgesteld voor de Blankenburgtunnel, kan de conclusie worden 

gedeeld dat verticale geluidschermen bij de tunnelmonden akoestisch gezien effectief zijn 

(in vergelijking met horizontale geluidschermen).  

 

7.4. Onzekerheden in kostenramingen 

 

Voor de uitvoering van (aanvullende) maatregelen in het kader van Saldo Nul zijn thans 

nog geen concrete keuzes met ontwerpen beschikbaar. Daarom zijn de maatregelen alleen 

op hoofdlijn beschreven, zijn indicatieve kosten (met een bandbreedte) bepaald om 

zodoende meer inzicht te krijgen in de kosten van aanvullende geluidmaatregelen. 

Hiermede is voor de keuze van het maatregelenpakket dat voor nadere uitwerking en 

uitvoering in overweging wordt genomen inzicht gegeven in het budget dat nodig is voor de 

verdere uitwerking van de geluidmaatregelen. . 

 

Bij de raming is gebruik gemaakt van kentallen en een bandbreedte. De ondergrens van de 

raming correspondeert met de verwachte extra bouwkosten bij een sobere en doelmatige 

uitvoering. De bovengrens geeft een eerste indicatie van de extra investeringskosten. 
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Bij de verdere uitwerking van de maatregelen kunnen de werkelijke kosten afwijken. Dit is 

vooral afhankelijk van de ontwerpkeuzes die worden gemaakt, de wijze van uitvoering en 

bijkomende kosten. Ook kunnen soms meevallers optreden door werk met werk te maken. 

Daarom kan in deze fase niet precies worden aangegeven wat de werkelijke 

uitvoeringskosten van (aanvullende) maatregelen zullen zijn. 
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8. VERVOLGSTAPPEN 

 

8.1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt een doorkijk gegeven van gewenste vervolgstappen om een Saldo 

Nul maatregelenpakket af te stemmen met de maatregelen die in het (O)TB worden 

voorgesteld en na vaststelling van het TB via een DBFM contract in uitvoering worden 

genomen. 

 

Opgemerkt dient te worden dat in het (O)TB en het DBFM contract in beginsel alleen 

maatregelen worden opgenomen die wettelijk noodzakelijk zijn en die onder 

verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd. 

 

De maatregelen aan het OWN blijven in beginsel altijd buiten de verantwoordelijkheid van 

Rijkswaterstaat (er van uitgaande dat er voor die wegvakken geen sprake is van aanleg of 

reconstructie van wegvakken binnen de TB-grenzen).  

 

8.2. Procedurele afstemming 

 

Indien de bovenwettelijke maatregelen geïntegreerd moeten worden met de wettelijke 

maatregelen (en deze maatregelen worden gerealiseerd binnen de TB-grenzen en/of op 

het grondgebied van Rijkswaterstaat) is procedurele afstemming nodig. 

 

Wij adviseren de Metropoolregio hierover nader in contact te treden met Rijkswaterstaat en 

te verkennen welke van de opties haalbaar zijn: 

- integratie in de OTB-fase; 

- integratie tussen de OTB en TB fase; 

- integratie na vaststelling van het TB (via bestemmingsplanprocedure(s). 

 

Daarbij is een bijzonder aandachtspunt of en op welke wijze de bovenwettelijke 

geluidmaatregelen een vertaling krijgen naar het geluidregister en de GPP.  

 

Het lijkt erop dat het Saldo Nul maatregelenpakket voor de omgeving de meeste 

rechtszekerheid heeft als deze maatregelen in ieder geval in het TB en de daarbij vast te 

stellen GPP worden meegenomen. 

 

Op dit moment is de beleidslijn van RWS met betrekking tot het wel/niet meenemen van 

bovenwettelijke geluidmaatregelen voor zover ons bekend niet eenduidig vastgelegd. In 

hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer staat aangegeven dat een gemeente aan de 

wegbeheerder kan verzoeken bepaalde maatregelen (met name geluidschermen) in het 

geluidregister (en de GPP) mee te nemen. Maar in deze wet is niet opgenomen op welke 

wijze de wegbeheerder (eventueel de Minister) op een dergelijke verzoek zal beslissen. 

 

Daarnaast zijn er wettelijk gezien ook mogelijkheden om na het TB (parallel aan de 

uitvoeringsfase) via BP wijzigingen en contractwijzigingen een vervlechting van de 

bovenwettelijke maatregelen te bewerkstelligen. 

 

Wij adviseren om in overleg met Rijkswaterstaat te treden op welke wijze de vervlechting 

vorm kan krijgen, zodanig dat de Saldo Nul doelstelling wordt gerealiseerd en de risico’s 

van de vervlechting voor beide partijen worden geminimaliseerd. De aanpak kan mogelijk 

worden vastgelegd in een bestuurlijk gedragen en juridisch bestendige 

inpassingsovereenkomst. 
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Een bijzonder aandachtspunt is de verhoogde geluidemissie van de N209 tussen AVO-laan 

en Boterdorpseweg en enkele aansluitende wegen. Door het opnemen van een deel van 

de N209 in het tracé van de A13/A16 neemt de toekomstige verkeersintensiteit op dit 

wegvak toe. Is er voor het wegvak daarbuiten sprake van een reconstructie in de zin van 

de Wet geluidhinder en welke consequenties moeten daar aan worden verbonden? Op dit 

wegvak is recent (maar na 2012 en buiten Saldo Nul om) een stil asfalttype gerealiseerd. 

Hoe om te gaan met extra kosten om te voldoen aan de Saldo Nul doelstelling c.q het 

standstill-principe na te streven? Daarnaast zijn er vanuit de verkeerskundige optiek ook 

nog vragen bij de maatgevende verkeersintensiteiten op de N209/Bergweg 

Noord/Parallelweg N209. 

 

8.3. Detaillering en optimalisering maatregelenpakketten 

 

Op dit moment worden in het kader van het (O)TB de wettelijke geluidmaatregelen 

meegenomen in het referentieontwerp. Het referentieontwerp inclusief de 

flexibiliteitbepalingen is de basis voor het (O)TB en het DBFM-contract (en dus de 

projectrealisatie). 

 

Wij adviseren om zodra het definitieve maatregelenpakket Saldo Nul is vastgesteld en 

nadat nadere afspraken zijn gemaakt over de procedurele afstemming (zie hierboven), het 

maatregelenpakket HWN nader te detailleren en waarnodig te optimaliseren, zodanig dat 

deze maatregelen analoog aan de wettelijke maatregelen in het referentieontwerp zijn 

opgenomen. 

 

Met de integratie van het bovenwettelijk maatregelenpakket in het (O)TB zijn 

onderzoekskosten gemoeid. Tevens kan de integratie de planning van het (O)TB-proces 

beïnvloeden. 

 

Wij adviseren met betrekking tot bovenstaande tijdig overleg met Rijkswaterstaat te voeren 

(voor zover dat overleg op dit moment nog niet wordt gevoerd). 

 

 

8.4. Opleveringstoets en evaluatieprogramma 

 

In het (O)TB zijn met betrekking tot de realisatie van de rijksweg A13/A16 bepalingen 

opgenomen met betrekking tot de opleveringstoets en het evaluatieprogramma. 

 

Geadviseerd wordt om in overleg met Rijkswaterstaat na te gaan wat de mogelijkheden zijn 

om daarin ook de Saldo-Nul maatregelen te betrekken. 

 

Zo nodig kan met betrekking tot de bovenwettelijke maatregelen een specifieke 

opleveringstoets en een projectgericht evaluatieprogramma worden opgesteld (maatwerk). 
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BIJLAGE I KAART MET REFERENTIEPUNTEN 
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BIJLAGE II UITGANGSPUNTEN VARIANTEN (START) 

 

 

 

Bijlage II-b OTB-maatregelen variant (onder voorbehoud) 

 

 

 



 

Witteveen+Bos, bijlage II behorende bij rapport RT880-1/15-005.540 d.d. 1 april 2015  

 



 

Witteveen+Bos, bijlage II behorende bij rapport RT880-1/15-005.540 d.d. 1 april 2015  

In overweging te nemen Saldo Nul maatregelen (SRR) 

 

(deze maatregelen worden alleen getroffen indien deze nodig, effectief, 

technischhaalbaar blijken en passen binnen het totale budget van de Regio voor 

bovenwettelijke geluidmaatregelen) 

 

Saldo Nul maatregelenpakket A13/A16: definitief eindvoorstel 

18 december 2014  

 

Toelichting proces: 

- 1e concept maatregelenpakket Saldo Nul is geaccordeerd in ontwerpteam 

samenhangend beeld van 21 oktober; 

- bijgesteld pakket is vastgesteld in werkgroep Saldo Nul op 25 november o.b.v. 

werkhypothese t.a.v. akoestisch onderzoek OTB (resultaten OTB waren nog niet 

beschikbaar); 

- 1e tussentijdse onderzoeksresultaten Saldo Nul zijn geleverd op 12 december; 

- die zijn besproken en teruggekoppeld met SRR, projectteam R’dam en met 

Lansingerland op 15 december; 

- dat heeft geleid tot een concept eindvoorstel Saldo Nul op 16 december; 

- nader uitgewerkt en vastgesteld in de werkgroep Saldo Nul op 18 december tot dit 

definitief eindvoorstel als input voor de eindberekeningen; 

- concept rapportage op uiterlijk 23 december; 

- eindrapport Saldo Nul in jan 2015. 

 

Uitgangspunten ontwerp: 

- consistent met samenhangend beeld 3.0; 

- ligging Bergschenhoekseweg in oostelijke richting ten zuiden van de A13/A16 buiten de 

wallen; 

- kantelmuren i.p.v. kanteldijken bij de tunnelmonden; 

- in Terbregseveld schermen op kantelmuren en langs de weg omhoog richting 

Terbregseplein; 

- in middengebied schermen op kantelmuren bij tunnelmond, overgaand in het 

akoestisch landschap vanaf tunnelmond tot passage HSL/RR; 

- aaneensluitende schermen op de passage HSL/RR tot en met Oude Bovendijk. 

 

Het wettelijk OTB maatregelenpakket A13/A16 heeft 1AW met RWS besproken, maar er is 

nog geen goedkeuring vanuit RWS. Daarom is het door 1AW voorgestelde pakket aan 

wettelijke maatregelen als werkhypothese gehanteerd, zodat er geen stagnatie in de 

planning ontstaat. De Saldo Nul varianten sluiten daar zo goed mogelijk op aan.  
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0-variant: werkhypothese OTB maatregelen pakket (zonder optimalisaties tijdens de 

uitvoering van het Saldo Nul ondrzoek) 

 

1. overal dZOAB (muv tunnel)  

2. laag scherm westzijde A13 (2m) en middelhoog scherm zuidzijde bochtaansluiting A13 

(3 m) 

3. plaatselijk laag scherm noordzijde Oude Bovendijk (2 m) 

4. plaatselijk lage schermen thv N471 en RR/HSL noord- en zuidzijde (1 m) 

5. akoestisch landschap (4,5m) in middengebied noord- en zuidzijde tussen HSL/RR en 

AVO knoop 

6. geluidsabsorberende tunnelbak wanden, wanden in hoek van 15 graden 

7. lage schermen op tunnelbak en rond tunnelmond Grindweg (1 m) 

8. hoge schermen op tunnelbak en tunnelmond Rotte (5 m) 

9. hoge schermen langs hoge passage Terbregseveld (4 m) 

10. middelhoge schermen langs hoge passage Terbregseplein (3-4 m) 

11. middelhoge schermen langs op- en afritten A20 (2-4 m) 

12. stil asfalt op N471 ten noorden van A13/A16 

 

 

1. Voorkeursvariant Saldo Nul met dZOAB-fijn 

 

deelgebieden maatregelen situering dimensionering 

deelgebied west dZOAB-fijn Op de hoofdrijbanen van het hele 

deeltraject 

 

 Geluidsschermen, 

absorberend 

Aaneensluitend op de verhoogde 

passage vanaf Oude Bovendijk tot en 

met N471, noord- en zuidzijde van de 

hoofdrijbanen  

Hoogte 2 m extra t.o.v. OTB 

(totaal 3 m} 

 Stil asfalt Op delen van de van Hogendorpweg, 

de Landscheidingsweg en de N471 

 

deelgebied 

midden 

dZOAB-fijn Op de hoofdrijbanen van het hele 

deeltraject 

 

 Geluidsabsorberende 

voorzieningen 

Op tunnelbakwanden en onderkant van 

lamellen  

 

 Akoestisch landschap 

noordzijde 

Vanaf de passage HSL/RR tot aan de 

tunnelmond LBB 

Hoogte 8 m, steile helling 

binnenzijde, standaard 

helling buitenzijde, breedte 

20-35 m 

 Akoestisch landschap 

zuidzijde 

Vanaf de passage HSL/RR tot aan de 

tunnelmond LBB 

Hoogte 8 m, steile helling 

binnenzijde, flauwe hellingen 

buitenzijde, breedte 20-60 m 

 Geluidsschermen, 

absorberend 

Op de hoge passage vanaf N471 tot en 

met HSL/RR, aan weerszijden van de 

hoofdrijbanen 

Hoogte 2 m extra t.o.v. OTB 

(totaal 3 m) 

  Op het recreaduct (geluidslek) Hoogte 2 m bij een 

recreaduct op 4,5 m  

  Op de AVO-knoop (geluidslek) Hoogte 2 m bij een knoop op 

4,5 m  

  Op de tunnelbakwanden cq 

kantelmuren en rondom tunnelmond 

Hoogte 5 m 

  Op OWN langs de N209, nader te 

bepalen i.k.v. besluitvorming 

Hoogte 3 m 
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deelgebieden maatregelen situering dimensionering 

Wilderszijde  

 Lamellen, absorberend Bij de tunnelmond Horizontaal over de weg zo 

ver als mogelijk 

 Stil asfalt Op delen van de Bergschenhoeksweg, 

Ankie Verbeek Ohrlaan, N207, 

Grindweg en Molenlaan  

 

deelgebied 

Terbregseveld 

dZOAB-fijn Op de hoofdrijbanen van het hele 

deeltraject 

 

 Geluidsabsorberende 

voorzieningen 

Op tunnelbakwanden en onderkant 

lamellen  

 

 Geluidsschermen, 

absorberend 

Op de tunnelbakwanden cq 

kantelmuren en rondom tunnelmond 

hoogte 1 m extra tov OTB 

(totaal 6 m) 

  aan weerszijden van de hoofdrijbanen 

vanaf de tunnelmond tot de hoge 

passage Terbregseplein 

Conform OTB 3-4 m  

  Eenzijdig langs de bochtaansluitingen 

van op- en afritten  

Conform OTB: 2-4 m  

  Op de hoge passages Terbregseplein Conform OTB 3-4 m  

 Lamellen, absorberend Bij de tunnelmond Horizontaal over de weg zo 

ver als mogelijk 

 Stil asfalt  Op de Ommoordse ring (reeds 

uitgevoerd)  

 

 

Nadere optimalisaties 

Uitgaande van een min of meer kostenneutrale optimalisatie (lagere schermen in 

Terbregseveld/Terbregseplein tegenover hogere schermen bij tunnelmonden en stil asfalt 

op OWN en eventueel scherm langs N209. 

 

2. Extra variant zonder dZOAB-fijn 

Bovenstaande voorkeursvariant, maar nu met dZOAB i.p.v. dZOAB-fijn, en aangevuld met 

de volgende maatregelen: 

1. deelgebied west:  

a. hogere geluidsschermen: 2 m extra 

2. deelgebied midden: 

a. Hoger akoestisch landschap: 2 m extra 

b. Hogere geluidsschermen: 2 m extra  

3. deelgebied Terbregseveld: 

a. Hogere geluidsschermen: 2 m extra  

 

3. Mogelijke aanvullende maatregelen via EMVI 

1. opgehoogde geluidsschermen langs de A20 bij Ommoord: 1-2 m extra; 

2. doortrekken akoestisch landschap tot en met Oude Bovendijk, tot minimaal 4,5 m 

boven de weg. 

 

De onder 3 genoemde maatregelen maken geen deel uit van het Saldo Nulonderzoek en 

de kostenraming 
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Globale situering geluidschermen meest waarschijnlijke OTB-variant (bron 

Metropoolregio). 

 
 
In de periode tussen januari - februari 2015 zijn op basis van de verkregen inzichten uit de 
variantenstudies nadere optimalisaties in de maatregelenpakketten doorgevoerd: 

- optimalisatie hoogte wallen akoestisch landschap (lager dan 8.0 meter); 

- optimalisatie geluidafscherming bij de westelijke tunnelmond/AVO-knoop. 
 
Mede daardoor wijkt de basisvariant en de aangepaste variant zoals uiteindelijk 
gepresenteed in deze definitieve rapportage af van de oorspronkelijke 
maatregelenvarianten. 
 



ONDERSTAANDE MAATREGELEN BETREFFEN NOG NIET GETOETSTE EN VRIJGEGEVEN
MAATREGELEN

AAN DEZE MAATREGELEN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

VOORSTEL 1AW GELUIDMAATREGELEN IN OTB A13/A16

A. Akoestisch landschap
Akoestisch landschap, hoogte  4.5 meter t.o.v. de weg.

B. Maatregelen aan de tunnelmonden
Uitgangspunt voor de keerwanden en de tunnelwanden is dat deze absorberend worden uitgevoerd.

C. Bronmaatregelen ( tweelaags ZOAB)
- A20: km 34.7 t/m km 38.2 (ca. 3.6 km);
- A16: tunnelmond km 14.1 t/m km 17.4 (ca. 3.4 km);
- A13/A16: aansluiting A13 km 5.2 t/m tunnelmond km 12.0 (ca. 6.8 km);
- A13: km 14.3 t/m km 17.0 (ca. 2.6 km).



ONDERSTAANDE MAATREGELEN BETREFFEN NOG NIET GETOETSTE EN VRIJGEGEVEN
MAATREGELEN

AAN DEZE MAATREGELEN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

D. Geluidswerende voorzieningen

Vervallen geluidschermen (uit register halen)
hoogte en type (scherm/wal, refl./abs.) locatie van km tot km

Scherm, hoogte 3,0m, 262m lang, absorberend A13 OOST van km 16.1 tot km 16.4

Scherm, hoogte 2,0m, 350m lang, reflecterend A20 NOORD van km 35.7u tot km 36.0u

Scherm, hoogte 2,5m, 72m lang, reflecterend A20 NOORD van km 35.6u tot km 35.7u

Nieuwe geluidschermen (in kader van wettelijke maatregelen (O)TB)
hoogte en type (scherm/wal, refl./abs.) locatie van km tot km

Scherm, hoogte 4,0m, 72m lang, reflecterend A16 OOST van km 16.0d tot km 16.1d

Scherm, hoogte 2,0m, 473m lang, reflecterend A20 ZUID -
A16 WEST

van km 35.4r tot km 15.8

Scherm, hoogte 4,0m, 510m lang, absorberend A20
NOORD/OOST

van km 35.5s tot km 36.0s

Scherm, hoogte 5,0m, 960m lang, absorberend
A13/A16 OOST
- A20 OOST

van km 14.1 tot km 35.5s

Scherm, hoogte 5,0m, 870m lang, absorberend A13/A16 WEST van km 14.1 tot km 15.0g

Scherm, hoogte 4,0m, 510m lang, absorberend A13/A16 WEST van km 15.0g tot km 15.5a

Scherm, hoogte 4,0m, 290m lang, absorberend A13/A16 WEST van km 14.9 tot km 15.2

Scherm, hoogte 3,0m, 230m lang, absorberend A13/A16 WEST van km 15.2 tot km 15.4

Scherm, hoogte 1,0m, 440m lang, absorberend A13/A16
NOORD

van km 9.4c tot km 9.9

Scherm, hoogte 1,0m, 496m lang, absorberend A13/A16
NOORD

van km 9.0 tot km 9.5

Scherm, hoogte 2,0m, 543m lang, absorberend A13/A16 ZUID van km 8.9 tot km 9.4

Scherm, hoogte 2,0m, 562m lang, absorberend A13/A16 ZUID van km 9.4b tot km 10.0

Scherm, hoogte 3,0m, 358m lang, absorberend A13/A16
NOORD

van km 8.1 tot km 8.5

Scherm, hoogte 2,0m, 347m lang, absorberend A13 WEST van km 15.8 tot km 16.1
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BIJLAGE III TABEL MET REKENRESULTATEN ZONDER AANVULLENDE 

MAATREGELEN 
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T.o.v. toetswaarde Maatgevend Indicatieve maatregel

Referentie X-coordinaat Y-coordinaat Hoogte (m) Omschrijving Doel referentiepunt HS2012 P_OTB P_2Lfijn HS2012 P_OTB HS2012 P_OTB P_2Lfijn Toetswaarde Enkel maatregel aan HWN Referentie Toename > 0.5 dB voor maatregel (aan HWN en/of OWN)

1 90032.01 442347.97 1.5 Bovendijk w 37.12 48.02 45.95 52.35 50.45 52.48 52.41 51.77 52.48 OTB pakket 1 - - -

2 90219.54 442084.87 1.5 Bovendijk w 33.51 55.25 52.87 52.58 41.80 52.63 55.45 53.20 52.63 Aanvullende maatregel benodigd 2 2.32 HWN Scherm evt icm 2LZOAB fijn

3 89083.20 440106.19 1.5 Schielandstraat w 52.87 53.92 53.62 40.90 36.90 53.14 54.01 53.71 53.14 Aanvullende maatregel benodigd 3 0.37 HWN Scherm evt icm 2LZOAB fijn

4 88221.46 440324.25 5.0 Delftweg w 62.24 61.73 61.01 51.67 52.12 62.61 62.17 61.54 62.61 OTB pakket 4 - - -

5 87797.03 440754.02 5.0 Delftweg w 58.25 56.55 54.85 48.71 48.97 58.71 57.25 55.85 58.71 OTB pakket 5 - - -

6 91690.18 444392.60 10.0 Anthuriumsingel w 23.54 41.26 39.71 41.51 41.62 41.58 44.46 43.78 43.00 Aanvullende maatregel benodigd 6 0.96 HWN/OWN Scherm of 2LZOAB icm Dunne deklaag

7 91458.88 441116.13 5.0 Reuderpad w 41.08 45.60 44.51 57.80 57.40 57.89 57.69 57.62 57.89 OTB pakket 7 - - -

8 87657.65 441338.10 5.0 West-Abtpolderseweg w 61.10 59.22 56.96 40.98 40.85 61.14 59.28 57.06 61.14 OTB pakket 8 - - -

9 88265.87 440821.50 1.5 Schieveensedijk w 63.67 63.78 62.02 55.27 56.25 64.26 64.48 63.04 64.26 OTB pakket 9 - - -

10 88457.56 440035.20 1.5 Water n 62.86 64.23 64.23 41.09 41.24 62.89 64.25 64.25 62.89 Aanvullende maatregel benodigd 10 0.86 HWN Scherm evt icm 2LZOAB fijn

11 90342.10 440218.66 5.0 van der Duijn van Maasdamweg w 42.68 46.31 44.89 41.32 38.43 45.06 46.96 45.77 45.06 Aanvullende maatregel benodigd 11 1.40 HWN Scherm evt icm 2LZOAB fijn

12 89781.11 442870.44 1.5 Rodenrijseweg w 39.24 46.20 44.37 47.29 45.61 47.92 48.92 48.04 47.92 2LZOAB fijn en OTB schermen 12 0.50 HWN/OWN Scherm of 2LZOAB of Dunne deklaag

13 90628.68 443053.24 1.5 Rodenrijseweg w 36.01 49.08 47.46 53.57 55.08 53.64 56.05 55.77 53.64 Aanvullende maatregel benodigd 13 1.91 OWN Dunne deklaag

14 91131.41 443281.70 5.0 Rosemondsingel w 34.97 49.43 47.61 50.37 51.77 50.49 53.77 53.18 50.49 Aanvullende maatregel benodigd 14 2.78 HWN/OWN Scherm of 2LZOAB icm Dunne deklaag

15 91550.45 443739.54 5.0 Penninghlaan w 26.65 44.59 42.82 43.32 41.13 43.41 46.21 45.07 43.41 Aanvullende maatregel benodigd 15 2.30 HWN Scherm evt icm 2LZOAB fijn

16 92473.07 443442.66 5.0 Wildersekade w 30.85 49.18 48.12 48.90 48.57 48.96 51.90 51.36 48.96 Aanvullende maatregel benodigd 16 2.44 HWN/OWN Scherm evt icm 2LZOAB fijn en Dunne deklaag

17 93273.47 444137.60 5.0 Boterdorpseweg w 30.34 45.28 44.27 48.14 51.41 48.21 52.36 52.18 48.21 Aanvullende maatregel benodigd 17 3.65 HWN/OWN Scherm evt icm 2LZOAB en Dunne deklaag

18 93338.32 443734.39 5.0 Schiebroekseweg w 29.62 48.27 47.17 58.21 61.99 58.22 62.17 62.13 58.22 Aanvullende maatregel benodigd 18 3.45 OWN Dunne deklaag icm scherm

19 93791.03 444142.50 5.0 Bergweg Noord w 26.56 42.75 41.41 54.40 57.22 54.41 57.37 57.33 54.41 Aanvullende maatregel benodigd 19 2.46 OWN Dunne deklaag

20 93787.28 443511.88 1.5 Bergweg zuid w 28.00 40.39 38.88 51.51 54.55 51.53 54.71 54.66 51.53 Aanvullende maatregel benodigd 20 2.68 OWN Dunne deklaag

21 93803.41 443123.12 5.0 Grindweg w 38.42 52.99 51.16 62.72 62.37 62.73 62.85 62.69 62.73 OTB pakket 21 - - -

22 93705.07 442857.16 5.0 Grindweg w 28.80 50.93 49.35 45.48 46.72 45.58 52.33 51.24 45.58 Aanvullende maatregel benodigd 22 6.25 HWN/OWN Scherm evt icm 2LZOAB fijn en Dunne deklaag

23 93852.99 442750.80 5.0 Sweelincklaan w 33.36 45.80 43.96 52.07 52.18 52.13 53.08 52.78 52.13 Aanvullende maatregel benodigd 23 0.45 OWN Dunne deklaag

24 93368.64 442569.25 5.0 Lamsrustlaan w 33.11 51.23 50.15 46.80 49.00 46.98 53.27 52.63 46.98 Aanvullende maatregel benodigd 24 5.79 HWN/OWN Scherm evt icm 2LZOAB fijn en Dunne deklaag

25 93284.59 442850.88 1.5 Polder o 34.54 54.37 53.23 49.92 51.61 50.04 56.21 55.51 50.04 Aanvullende maatregel benodigd 25 5.67 HWN/OWN Scherm evt icm 2LZOAB fijn en Dunne deklaag

26 93349.47 443344.90 1.5 Polder n 32.99 54.89 53.83 54.23 56.04 54.25 58.51 58.09 54.25 Aanvullende maatregel benodigd 26 3.76 HWN/OWN Scherm evt icm 2LZOAB fijn en Dunne deklaag

27 93984.76 441991.45 5.0 Voorhout (schuur) w 41.50 44.10 43.51 46.46 45.82 47.66 48.06 47.83 47.66 OTB pakket 27 - - -

28 93132.59 442367.25 10.0 Jupiterstraat w 28.71 47.94 46.72 58.49 59.73 58.50 60.02 59.95 58.50 Aanvullende maatregel benodigd 28 1.02 OWN Dunne deklaag

29 93392.17 441822.31 5.0 Junolaan w 36.17 39.94 39.22 36.40 36.07 39.30 41.44 40.93 43.00 OTB pakket 29 - - -

30 92739.87 442151.41 5.0 B de la Faillebocht w 28.65 45.24 44.14 46.31 46.39 46.39 48.86 48.42 46.39 Aanvullende maatregel benodigd 30 1.97 HWN/OWN Scherm evt icm 2LZOAB fijn en Dunne deklaag

31 92039.72 442392.99 5.0 Lindesingel w 33.33 47.18 45.36 49.87 43.76 49.97 48.81 47.64 49.97 OTB pakket 31 - - -

32 91561.58 441806.87 5.0 Lindesingel w 36.41 46.44 44.53 54.68 53.95 54.75 54.65 54.41 54.75 OTB pakket 32 - - -

33 91808.79 442114.90 5.0 Lindesingel w 36.01 47.57 45.69 49.96 48.22 50.13 50.92 50.15 50.13 2LZOAB fijn en OTB schermen 33 0.29 HWN/OWN Scherm of 2LZOAB fijn of dunne deklaag

34 92229.58 441781.79 5.0 Larikslaan w 36.58 42.03 40.95 38.55 36.49 40.69 43.10 42.28 43.00 OTB pakket 34 - - -

35 95006.20 441632.43 1.5 Borodinlaan w 41.46 41.71 40.16 32.60 32.28 41.99 42.19 40.81 43.00 OTB pakket 35 - - -

36 94943.42 441156.19 10.0 Revalidatiecentrum o 50.41 50.01 48.79 63.76 62.30 63.95 62.55 62.49 63.95 OTB pakket 36 - - -

37 95322.74 441808.64 5.0 Terbrechse rechter rottekade w 47.98 51.57 49.53 40.06 39.45 48.63 51.83 49.94 48.63 Aanvullende maatregel benodigd 37 2.70 HWN Scherm evt icm 2LZOAB fijn

38 95319.15 441628.58 5.0 Bergse linker rottekade w 48.40 49.19 47.36 40.70 40.37 49.08 49.73 48.16 49.08 2LZOAB fijn en OTB schermen 38 0.15 HWN Scherm of 2LZOAB fijn

39 95387.57 441940.51 5.0 terbrechse rechter rottekade w 46.80 50.22 48.17 39.37 38.91 47.52 50.52 48.66 47.52 Aanvullende maatregel benodigd 39 2.50 HWN Scherm evt icm 2LZOAB fijn

40 95988.75 441322.10 5.0 Bottelroos w 52.50 52.68 50.58 51.52 49.97 55.05 54.54 53.29 55.05 OTB pakket 40 - - -

41 95869.58 441759.33 5.0 Koningsvaren w 45.23 47.62 45.82 41.55 39.85 46.77 48.29 46.80 46.77 2LZOAB fijn en OTB schermen 41 1.02 HWN Scherm of 2LZOAB fijn

42 95862.84 442181.99 5.0 Bergse linker rottekade w 43.07 44.76 43.12 38.68 38.77 44.42 45.74 44.48 44.42 2LZOAB fijn en OTB schermen 42 0.82 HWN Scherm of 2LZOAB fijn

43 96423.53 442253.03 5.0 Hauwklaver w 39.18 40.18 39.04 29.78 30.35 39.65 40.61 39.59 43.00 OTB pakket 43 - - -

44 96623.94 441744.00 10.0 Einsteinplaats w 43.85 43.83 42.20 38.82 38.93 45.04 45.04 43.87 45.04 OTB pakket 44 - - -

45 96900.23 441287.67 5.0 Blauwgras w 52.31 51.60 49.79 49.04 49.10 53.99 53.53 52.47 53.99 OTB pakket 45 - - -

46 96324.58 441020.10 5.0 Papierbloem w 56.97 55.96 53.80 46.18 44.95 57.32 56.29 54.32 57.32 OTB pakket 46 - - -

47 95467.58 440864.57 5.0 Waterleliesingel w 52.86 52.18 50.81 51.56 50.73 55.27 54.53 53.78 55.27 OTB pakket 47 - - -

48 92105.12 443085.44 5.0 Bergschenhoekseweg w 32.36 52.03 49.87 51.97 42.00 52.02 52.44 50.53 52.02 OTB pakket 48 - - -

49 92069.70 442602.44 1.5 Veldkersweg w 25.80 48.55 46.86 52.60 44.77 52.61 50.07 48.95 52.61 OTB pakket 49 - - -

50 88748.60 442485.48 1.5 Hofweg w 49.78 49.28 47.60 33.55 29.30 49.88 49.32 47.66 49.88 OTB pakket 50 - - -

51 95454.79 441236.66 5.0 Warmoeziersstraat w 47.14 47.86 46.23 44.84 43.80 49.16 49.29 48.19 49.16 OTB pakket 51 - - -

52 97103.63 440019.07 10.0 van Moorselplaats w 54.36 53.16 51.11 47.55 48.93 55.18 54.55 53.17 55.18 OTB pakket 52 - - -

53 96412.31 439965.67 10.0 Lieven de Keystraat w 60.63 60.08 58.50 55.50 56.43 61.79 61.64 60.60 61.79 OTB pakket 53 - - -

HWN OWN (excl. 110g) Gecumuleerd (excl. 110g)A13-A16
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BIJLAGE IV KAART MET TOETSING OP REFERENTIEPUNTEN ZONDER 

AANVULLENDE MAATREGELEN 
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BIJLAGE V TABEL MET REKENRESULTATEN MET AANVULLENDE 

MAATREGELEN (BASISPAKKET) 
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Basis variant T.o.v. toetswaarde

Referentie X-coordinaat Y-coordinaat Hoogte (m) Omschrijving Doel referentiepunt HS2012 P_Basis HS2012 P_Basis HS2012 P_Basis Toetswaarde Referentie voldoet? Toename > 0.5 dB

4 90032.01 442347.97 1.5 Bovendijk w 37.12 47.55 52.35 50.34 52.48 52.17 52.48 1 Ja -

2 90219.54 442084.87 1.5 Bovendijk w 33.51 54.24 52.58 40.84 52.63 54.44 52.63 2 Nee 1.31

3 89083.20 440106.19 1.5 Schielandstraat w 52.87 53.89 40.90 36.76 53.14 53.97 53.14 3 Nee 0.33

4 88221.46 440324.25 5.0 Delftweg w 62.24 61.67 51.67 52.11 62.61 62.12 62.61 4 Ja -

5 87797.03 440754.02 5.0 Delftweg w 58.25 56.56 48.71 48.93 58.71 57.25 58.71 5 Ja -

6 91690.18 444392.60 10.0 Anthuriumsingel w 23.54 39.08 41.51 38.70 41.58 41.91 43.00 6 Ja -

7 91458.88 441116.13 5.0 Reuderpad w 41.08 45.44 57.80 54.15 57.89 54.70 57.89 7 Ja -

8 87657.65 441338.10 5.0 West-Abtpolderseweg w 61.10 59.25 40.98 40.94 61.14 59.31 61.14 8 Ja -

9 88265.87 440821.50 1.5 Schieveensedijk w 63.67 59.74 55.27 55.16 64.26 61.04 64.26 9 Ja -

10 88457.56 440035.20 1.5 Water n 62.86 64.23 41.09 41.18 62.89 64.25 62.89 10 Nee 0.86

11 90342.10 440218.66 5.0 van der Duijn van Maasdamweg w 42.68 46.20 41.32 37.24 45.06 46.72 45.06 11 Nee 1.16

12 89781.11 442870.44 1.5 Rodenrijseweg w 39.24 45.87 47.29 45.13 47.92 48.52 47.92 12 Nee 0.10

13 90628.68 443053.24 1.5 Rodenrijseweg w 36.01 46.91 53.57 51.62 53.64 52.89 53.64 13 Ja -

14 91131.41 443281.70 5.0 Rosemondsingel w 34.97 45.90 50.37 47.85 50.49 50.00 50.49 14 Ja -

15 91550.45 443739.54 5.0 Penninghlaan w 26.65 41.65 43.32 37.91 43.41 43.18 43.41 15 Ja -

16 92473.07 443442.66 5.0 Wildersekade w 30.85 46.98 48.90 44.16 48.96 48.81 48.96 16 Ja -

17 93273.47 444137.60 5.0 Boterdorpseweg w 30.34 42.43 48.14 48.06 48.21 49.11 48.21 17 Nee 0.40

18 93338.32 443734.39 5.0 Schiebroekseweg w 29.62 45.58 58.21 58.56 58.22 58.77 58.22 18 Nee 0.05

19 93791.03 444142.50 5.0 Bergweg Noord w 26.56 40.24 54.40 53.91 54.41 54.10 54.41 19 Ja -

20 93787.28 443511.88 1.5 Bergweg zuid w 28.00 38.76 51.51 51.33 51.53 51.57 51.53 20 Ja -

21 93803.41 443123.12 5.0 Grindweg w 38.42 49.42 62.72 58.61 62.73 59.10 62.73 21 Ja -

22 93705.07 442857.16 5.0 Grindweg w 28.80 44.63 45.48 42.01 45.58 46.52 45.58 22 Nee 0.44

23 93852.99 442750.80 5.0 Sweelincklaan w 33.36 40.98 52.07 48.53 52.13 49.23 52.13 23 Ja -

24 93368.64 442569.25 5.0 Lamsrustlaan w 33.11 44.83 46.80 43.92 46.98 47.41 46.98 24 Ja -

25 93284.59 442850.88 1.5 Polder o 34.54 46.67 49.92 45.19 50.04 49.00 50.04 25 Ja -

26 93349.47 443344.90 1.5 Polder n 32.99 49.39 54.23 51.11 54.25 53.34 54.25 26 Ja -

27 93984.76 441991.45 5.0 Voorhout (schuur) w 41.50 43.63 46.46 44.92 47.66 47.33 47.66 27 Ja -

28 93132.59 442367.25 10.0 Jupiterstraat w 28.71 43.27 58.49 56.09 58.50 56.31 58.50 28 Ja -

29 93392.17 441822.31 5.0 Junolaan w 36.17 39.82 36.40 34.61 39.30 40.97 43.00 29 Ja -

30 92739.87 442151.41 5.0 B de la Faillebocht w 28.65 41.68 46.31 43.03 46.39 45.41 46.39 30 Ja -

31 92039.72 442392.99 5.0 Lindesingel w 33.33 45.88 49.87 41.29 49.97 47.18 49.97 31 Ja -

32 91561.58 441806.87 5.0 Lindesingel w 36.41 45.35 54.68 50.14 54.75 51.38 54.75 32 Ja -

33 91808.79 442114.90 5.0 Lindesingel w 36.01 45.83 49.96 44.65 50.13 48.29 50.13 33 Ja -

34 92229.58 441781.79 5.0 Larikslaan w 36.58 40.74 38.55 35.02 40.69 41.77 43.00 34 Ja -

35 95006.20 441632.43 1.5 Borodinlaan w 41.46 41.24 32.60 32.25 41.99 41.76 43.00 35 Ja -

36 94943.42 441156.19 10.0 Revalidatiecentrum o 50.41 49.88 63.76 62.30 63.95 62.54 63.95 36 Ja -

37 95322.74 441808.64 5.0 Terbrechse rechter rottekade w 47.98 49.10 40.06 39.52 48.63 49.56 48.63 37 Nee 0.43

38 95319.15 441628.58 5.0 Bergse linker rottekade w 48.40 48.13 40.70 40.26 49.08 48.79 49.08 38 Ja -

39 95387.57 441940.51 5.0 terbrechse rechter rottekade w 46.80 49.10 39.37 38.80 47.52 49.48 47.52 39 Nee 1.46

40 95988.75 441322.10 5.0 Bottelroos w 52.50 50.87 51.52 49.92 55.05 53.43 55.05 40 Ja -

41 95869.58 441759.33 5.0 Koningsvaren w 45.23 46.42 41.55 38.32 46.77 47.05 46.77 41 Ja -

42 95862.84 442181.99 5.0 Bergse linker rottekade w 43.07 44.21 38.68 38.41 44.42 45.22 44.42 42 Nee 0.30

43 96423.53 442253.03 5.0 Hauwklaver w 39.18 40.01 29.78 30.23 39.65 40.44 43.00 43 Ja -

44 96623.94 441744.00 10.0 Einsteinplaats w 43.85 43.72 38.82 38.92 45.04 44.96 45.04 44 Ja -

45 96900.23 441287.67 5.0 Blauwgras w 52.31 51.42 49.04 49.10 53.99 53.42 53.99 45 Ja -

46 96324.58 441020.10 5.0 Papierbloem w 56.97 55.09 46.18 44.78 57.32 55.47 57.32 46 Ja -

47 95467.58 440864.57 5.0 Waterleliesingel w 52.86 51.81 51.56 50.72 55.27 54.31 55.27 47 Ja -

48 92105.12 443085.44 5.0 Bergschenhoekseweg w 32.36 50.69 51.97 39.39 52.02 50.99 52.02 48 Ja -

49 92069.70 442602.44 1.5 Veldkersweg w 25.80 47.47 52.60 43.28 52.61 48.87 52.61 49 Ja -

50 88748.60 442485.48 1.5 Hofweg w 49.78 49.26 33.55 28.73 49.88 49.30 49.88 50 Ja -

51 95454.79 441236.66 5.0 Warmoeziersstraat w 47.14 46.53 44.84 43.57 49.16 48.31 49.16 51 Ja -

52 97103.63 440019.07 10.0 van Moorselplaats w 54.36 53.12 47.55 48.93 55.18 54.52 55.18 52 Ja -

53 96412.31 439965.67 10.0 Lieven de Keystraat w 60.63 60.08 55.50 56.43 61.79 61.64 61.79 53 Ja -

HWN OWN (excl. 110g)A13-A16 Gecumuleerd (excl. 110g)
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BIJLAGE VI KAART MET TOETSING OP REFERENTIEPUNTEN MET 
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Geluidsscherm 7m hoog
Geluidsscherm 7m hoog (+2m tov OTB)
Geluidsscherm 7m hoog (+4m tov OTB)
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Geluidswal 4.5m hoogW
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BIJLAGE VII TABEL MET REKENRESULTATEN MET AANVULLENDE 

MAATREGELEN (AANGEPAST PAKKET) 



 

Witteveen+Bos, bijlage VII behorende bij rapport RT880-1/15-005.540 d.d. 1 april 2015  

 
 



T.o.v. toetswaarde

Referentie X-coordinaat Y-coordinaat Hoogte (m) Omschrijving Doel referentiepunt HS2012 P_AGV HS2012 P_AGV HS2012 P_AGV Toetswaarde Referentie AGV voldoet? Toename > 0.5 dB

1 90032.01 442347.97 1.5 Bovendijk w 37.12 45.67 52.35 50.34 52.48 51.62 52.48 1 Ja -

2 90219.54 442084.87 1.5 Bovendijk w 33.51 52.15 52.58 40.97 52.63 52.47 52.63 2 Ja -

3 89083.20 440106.19 1.5 Schielandstraat w 52.87 53.60 40.90 36.77 53.14 53.69 53.14 3 Nee 0.05

4 88221.46 440324.25 5.0 Delftweg w 62.24 60.97 51.67 52.11 62.61 61.50 62.61 4 Ja -

5 87797.03 440754.02 5.0 Delftweg w 58.25 54.85 48.71 48.93 58.71 55.84 58.71 5 Ja -

6 91690.18 444392.60 10.0 Anthuriumsingel w 23.54 38.38 41.51 38.71 41.58 41.56 43.00 6 Ja -

7 91458.88 441116.13 5.0 Reuderpad w 41.08 44.41 57.80 54.16 57.89 54.59 57.89 7 Ja -

8 87657.65 441338.10 5.0 West-Abtpolderseweg w 61.10 56.99 40.98 40.94 61.14 57.09 61.14 8 Ja -

9 88265.87 440821.50 1.5 Schieveensedijk w 63.67 57.82 55.27 55.16 64.26 59.70 64.26 9 Ja -

10 88457.56 440035.20 1.5 Water n 62.86 64.23 41.09 41.18 62.89 64.25 62.89 10 Nee 0.86

11 90342.10 440218.66 5.0 van der Duijn van Maasdamweg w 42.68 44.81 41.32 37.25 45.06 45.51 45.06 11 Ja -

12 89781.11 442870.44 1.5 Rodenrijseweg w 39.24 44.22 47.29 45.14 47.92 47.71 47.92 12 Ja -

13 90628.68 443053.24 1.5 Rodenrijseweg w 36.01 46.01 53.57 51.64 53.64 52.69 53.64 13 Ja -

14 91131.41 443281.70 5.0 Rosemondsingel w 34.97 45.04 50.37 47.89 50.49 49.71 50.49 14 Ja -

15 91550.45 443739.54 5.0 Penninghlaan w 26.65 40.90 43.32 38.06 43.41 42.72 43.41 15 Ja -

16 92473.07 443442.66 5.0 Wildersekade w 30.85 47.11 48.90 44.30 48.96 48.94 48.96 16 Ja -

17 93273.47 444137.60 5.0 Boterdorpseweg w 30.34 41.86 48.14 48.16 48.21 49.07 48.21 17 Nee 0.36

18 93338.32 443734.39 5.0 Schiebroekseweg w 29.62 45.02 58.21 58.57 58.22 58.75 58.22 18 Nee 0.03

19 93791.03 444142.50 5.0 Bergweg Noord w 26.56 39.19 54.40 53.90 54.41 54.05 54.41 19 Ja -

20 93787.28 443511.88 1.5 Bergweg zuid w 28.00 38.02 51.51 51.35 51.53 51.54 51.53 20 Ja -

21 93803.41 443123.12 5.0 Grindweg w 38.42 48.53 62.72 58.61 62.73 59.02 62.73 21 Ja -

22 93705.07 442857.16 5.0 Grindweg w 28.80 44.43 45.48 42.69 45.58 46.66 45.58 22 Nee 0.58

23 93852.99 442750.80 5.0 Sweelincklaan w 33.36 40.10 52.07 48.62 52.13 49.19 52.13 23 Ja -

24 93368.64 442569.25 5.0 Lamsrustlaan w 33.11 44.53 46.80 44.30 46.98 47.43 46.98 24 Ja -

25 93284.59 442850.88 1.5 Polder o 34.54 46.07 49.92 46.14 50.04 49.11 50.04 25 Ja -

26 93349.47 443344.90 1.5 Polder n 32.99 49.44 54.23 52.43 54.25 54.20 54.25 26 Ja -

27 93984.76 441991.45 5.0 Voorhout (schuur) w 41.50 43.25 46.46 44.94 47.66 47.19 47.66 27 Ja -

28 93132.59 442367.25 10.0 Jupiterstraat w 28.71 42.18 58.49 56.10 58.50 56.27 58.50 28 Ja -

29 93392.17 441822.31 5.0 Junolaan w 36.17 39.09 36.40 34.60 39.30 40.41 43.00 29 Ja -

30 92739.87 442151.41 5.0 B de la Faillebocht w 28.65 40.63 46.31 43.06 46.39 45.03 46.39 30 Ja -

31 92039.72 442392.99 5.0 Lindesingel w 33.33 44.37 49.87 41.38 49.97 46.14 49.97 31 Ja -

32 91561.58 441806.87 5.0 Lindesingel w 36.41 43.66 54.68 50.15 54.75 51.03 54.75 32 Ja -

33 91808.79 442114.90 5.0 Lindesingel w 36.01 44.28 49.96 44.69 50.13 47.51 50.13 33 Ja -

34 92229.58 441781.79 5.0 Larikslaan w 36.58 40.22 38.55 35.05 40.69 41.37 43.00 34 Ja -

35 95006.20 441632.43 1.5 Borodinlaan w 41.46 40.12 32.60 32.26 41.99 40.78 43.00 35 Ja -

36 94943.42 441156.19 10.0 Revalidatiecentrum o 50.41 48.78 63.76 62.30 63.95 62.49 63.95 36 Ja -

37 95322.74 441808.64 5.0 Terbrechse rechter rottekade w 47.98 48.53 40.06 39.67 48.63 49.06 48.63 37 Ja -

38 95319.15 441628.58 5.0 Bergse linker rottekade w 48.40 47.40 40.70 40.37 49.08 48.19 49.08 38 Ja -

39 95387.57 441940.51 5.0 terbrechse rechter rottekade w 46.80 47.90 39.37 38.86 47.52 48.41 47.52 39 Nee 0.39

40 95988.75 441322.10 5.0 Bottelroos w 52.50 50.54 51.52 49.96 55.05 53.27 55.05 40 Ja -

41 95869.58 441759.33 5.0 Koningsvaren w 45.23 45.75 41.55 39.66 46.77 46.70 46.77 41 Ja -

42 95862.84 442181.99 5.0 Bergse linker rottekade w 43.07 43.03 38.68 38.51 44.42 44.34 44.42 42 Ja -

43 96423.53 442253.03 5.0 Hauwklaver w 39.18 38.99 29.78 30.23 39.65 39.53 43.00 43 Ja -

44 96623.94 441744.00 10.0 Einsteinplaats w 43.85 42.19 38.82 38.92 45.04 43.86 45.04 44 Ja -

45 96900.23 441287.67 5.0 Blauwgras w 52.31 49.78 49.04 49.10 53.99 52.47 53.99 45 Ja -

46 96324.58 441020.10 5.0 Papierbloem w 56.97 53.79 46.18 44.95 57.32 54.32 57.32 46 Ja -

47 95467.58 440864.57 5.0 Waterleliesingel w 52.86 50.81 51.56 50.72 55.27 53.77 55.27 47 Ja -

48 92105.12 443085.44 5.0 Bergschenhoekseweg w 32.36 50.19 51.97 39.61 52.02 50.55 52.02 48 Ja -

49 92069.70 442602.44 1.5 Veldkersweg w 25.80 45.90 52.60 43.32 52.61 47.81 52.61 49 Ja -

50 88748.60 442485.48 1.5 Hofweg w 49.78 47.58 33.55 28.73 49.88 47.64 49.88 50 Ja -

51 95454.79 441236.66 5.0 Warmoeziersstraat w 47.14 46.18 44.84 43.77 49.16 48.15 49.16 51 Ja -

52 97103.63 440019.07 10.0 van Moorselplaats w 54.36 51.10 47.55 48.93 55.18 53.16 55.18 52 Ja -

53 96412.31 439965.67 10.0 Lieven de Keystraat w 60.63 58.50 55.50 56.43 61.79 60.60 61.79 53 Ja -

HWN OWN (excl. 110g)A13-A16 Gecumuleerd (excl. 110g)
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BIJLAGE VIII KAART MET TOETSING OP REFERENTIEPUNTEN MET 

AANVULLENDE MAATREGELEN (AANGEPAST PAKKET ) 
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Voldoet aan toetswaarde?
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Wegdektype
Referentiewegdek
ZOAB
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Dunne deklagen B

Schermmaatregel Aangepaste variant
Geluidsscherm 3m hoog (+2m tov OTB)
Geluidsscherm 4m hoog (+2m tov OTB)
Geluidsscherm 5m hoog (+2m tov OTB)
Geluidsscherm 5m hoog
Geluidsscherm 6m hoog (+1m tov OTB)
Register of OTB scherm
Geluidswal 4.5m hoog

Geluidsscherm 2m hoog
Geluidsscherm 4m hoog
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BIJLAGE IX KOSTENRAMING MAATREGELEN/VARIANTEN (INDICATIEVE 

RAMINGEN) 
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Witteveen+Bos, bijlage IX behorende bij rapport RT880-1/15-005.540 d.d. 1 april 2015  

Disclaimer: de in de tabellen aangegeven kosten voor maatregelen zijn gebaseerd op 

kentalllen. Er is een ondergrens (verwachte minimale kosten) en een bovengrens 

(verwachte maximale kosten) aangegeven. Omdat op dit moment de precieze uitvoering 

niet bekend is, er geen concrete ontwerpen beschikbaar zijn voor een aantal maatregelen 

is een nauwkeurige berekening in deze fase niet mogelijk. 

 

Op basis van een verdere uitwerking (wijze van uitvoering, vormgeven e.d.) kan de 

spreiding worden verkleind. 

 

De kosten van stilasfalt zijn aangegeven als méérkosten ten opzichte van de akoestische 

standaard wegdektype Zeer Open Asfaltbeton (ZOAB). 

 

 



 

Witteveen+Bos, bijlage IX behorende bij rapport RT880-1/15-005.540 d.d. 1 april 2015  

 



OTB Basis pakketSaldonul tweelaags ZOAB Aangepast pakket Saldonul tweelaags ZOAB fijn

min max min max min(extra) max (extra) min max min(extra) max (extra)

Totaal min/max kosten 14.658.400€    22.676.125€    25.705.150€        40.909.188€                  11.046.750€    18.233.063€      20.347.300€             34.285.625€                               5.688.900€     11.609.500€   

Schermen 6.621.600€      11.036.000€    15.466.800€        25.778.000€                  8.845.200€      14.742.000€      11.376.000€             18.960.000€                               4.754.400€     7.924.000€     

dZOAB 3.633.000€      5.449.500€      3.633.000€          5.449.500€                    -€                -€                   3.633.000€               7.266.000€                                 -€               1.816.500€     

Aarde wallen 3.489.300€      4.361.625€      4.705.350€          5.881.688€                    1.216.050€      1.520.063€        3.489.300€               4.361.625€                                 -€               -€               

Tunnelwanden 865.500€         1.731.000€      916.500€             1.833.000€                    51.000€           102.000€           865.500€                  1.731.000€                                 -€               -€               

stil asfalt OWN 49.000€           98.000€           983.500€             1.967.000€                    934.500€         1.869.000€        983.500€                  1.967.000€                                 934.500€        1.869.000€     

Opmerking

De bedragen wijzigen door in de moederbladen de gegevens aan te passen/nu niet beveiligd

Let op: de kosten om op alle referentiepunten te kunnen voldoen (met name ten noorden en ten zuiden  van de tunnel) kunnen aanzienlijk hoger zijn.

OTB (nov2014) Basis pakketSaldonul tweelaags ZOAB Aangepast pakket Saldonul tweelaags ZOAB fijn

min max min max min(extra) max (extra) min max min(extra) max (extra)

Totaal min/max kosten 13.071.050€    22.054.000€    19.176.600€        33.375.500€                  6.105.550€      11.321.500€      17.559.600€             32.480.000€                               4.488.550€     10.426.000€   

Schermen 6.814.800€      11.358.000€    9.483.600€          15.806.000€                  2.668.800€      4.448.000€        7.917.600€               13.196.000€                               1.102.800€     1.838.000€     

dZOAB 3.633.000€      5.449.500€      3.633.000€          5.449.500€                    -€                -€                   3.633.000€               7.266.000€                                 -€               1.816.500€     

Aarde wallen 1.788.750€      3.577.500€      4.240.000€          8.480.000€                    2.451.250€      4.902.500€        4.240.000€               8.480.000€                                 2.451.250€     4.902.500€     

Tunnelwanden 785.500€         1.571.000€      836.500€             1.673.000€                    51.000€           102.000€           785.500€                  1.571.000€                                 -€               -€               

stil asfalt OWN 49.000€           98.000€           983.500€             1.967.000€                    934.500€         1.869.000€        983.500€                  1.967.000€                                 934.500€        1.869.000€     

OTB (verschil) Basis pakketSaldonul tweelaags ZOAB Aangepast pakket Saldonul tweelaags ZOAB fijn

min max min max min max

Totaal min/max kosten -1.587.350€     -622.125€        -6.528.550€         -7.533.688€                   -2.787.700€              -1.805.625€                               

Schermen 193.200€         322.000€         -5.983.200€         -9.972.000€                   -3.458.400€              -5.764.000€                               

dZOAB -€                 -€                 -€                     -€                               -€                          -€                                           

Aarde wallen -1.700.550€     -784.125€        -465.350€            2.598.313€                    750.700€                  4.118.375€                                 

Tunnelwanden -80.000€          -160.000€        -80.000€              -160.000€                      -80.000€                   -160.000€                                  

stil asfalt OWN -€                 -€                 -€                     -€                               -€                          -€                                           



 

Witteveen+Bos, bijlage X behorende bij rapport RT880-1/15-005.540 d.d. 1 april 2015  

BIJLAGE X GEVOELIGHEIDSANALYSE VERKEERSINTENSITEITEN (NOTITIE 

METROPOOLREGIO) 

 

 

 

Toelichting de geselecteerde wegsegmenten kunnen iets afwijken van de gekozen 

segmenten in zoals vermeld in hoofdstuk 3 tabellen en daarmee kunnen ook 

verkeerscijfers enigszins afwijken. 
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Deelgebieden Maatregelen Situering kilometrering Hoogte oude situatie 

hoogte (OTB 

nov 2014)

Gemiddeld effect Lengte [m] oude situatie 

lengte (OTB nov 

2014)

Breedte [m] Oppervlak [m2] Inhoud [m3] Eenheidsprijs in 

Eur minimaal

Eenheidsprijs in Eur 

maximaal

Indicatieve kosten 

in Euro's minimaal

Indicatieve kosten in 

Euro's  maximaal

Deelgebied west dZOAB A13 (3x3 rijbanen) 2600 21 54600 10,00€                 15,00€                        €            546.000,00  €                819.000,00 

A13-A16 aansluiting (2x2) 1700 14 23800 10,00€                 15,00€                        €            238.000,00  €                357.000,00 

A13-A16 tot N471 (2x2) 2300 14 32200 10,00€                 15,00€                        €            322.000,00  €                483.000,00 

absorberend A13 west 15,77 - 16,12 2 347 347 694  €              300,00  €                    500,00  €            208.200,00  €                347.000,00 

reflecterend verbindingsboog A16 zuid 5,78 - 6,27 1 498 498  €              300,00  €                    500,00  €            149.400,00  €                249.000,00 

reflecterend A13 oost 16,25 - 16,57 1 422 496 422  €              300,00  €                    500,00  €            126.600,00  €                211.000,00 

Deelgebied midden dZOAB A13-A16 van af N471 tot 

tunnelmond Noordkant (2x2 

rijbanen)

2800 14 39200  €                10,00  €                      15,00  €            392.000,00  €                588.000,00 

absorberend A16 noord 9,42 - 9,84 1 420 440 420  €              300,00  €                    500,00  €            126.000,00  €                210.000,00 

Geluidsschermen, 

absorberend

A16 noord 8,97 - 9,46 1 3 516 496 516  €              300,00  €                    500,00  €            154.800,00  €                258.000,00 

Geluidsschermen, 

absorberend

A16 zuid 8,89 - 9,44 2 552 543 1104  €              300,00  €                    500,00  €            331.200,00  €                552.000,00 

Geluidsschermen, 

absorberend

A16 zuid 9,44b - 9,78 2 340 562 680  €              300,00  €                    500,00  €            204.000,00  €                340.000,00 

Geluidsschermen, 

absorberend

A16 noord 8,12 - 8,49 3 366 358 1098  €              300,00  €                    500,00  €            329.400,00  €                549.000,00 

Geluidsabsorberende 

voorzieningen

Op tunnelbakwanden 

noordkant (2 tunnelwanden)

5 510 2550  €              100,00  €                    200,00  €            255.000,00  €                510.000,00 

Doorlopend in tunnel (2 

tunnelbuizen, vluchtstrook 3 m 

breed)

5 30 20 20 1200  €              100,00  €                    200,00  €            120.000,00  €                240.000,00 

onderkant lamellen 100 - 1 dB  €              500,00  €                 1.000,00 

- 0,5 dB + Lamellen, Bij de tunnelmond, Horizontaal 100 - 0,5 dB + 

effect op luchtpluim

wallen noordkant, Vlinderstrik helling 

1:2 

11,0 - 9,7 4,5 4,5 1340 1350 9 20,25 27135  €                20,00  €                      25,00  €            542.700,00  €                678.375,00 

top wal 11,0 - 9,7 4,5 1340 4 18 24120  €                20,00  €                      25,00  €            482.400,00  €                603.000,00 

helling 1:3 11,0 - 9,7 4,5 1340 13,5 30,375 40702,5  €                20,00  €                      25,00  €            814.050,00  €             1.017.562,50 

wallen zuidkant, Schiebroeksepark, 

helling 1:2 

11,0 - 9,7 4,5 4,5 1140 1300 9 20,25 23085  €                20,00  €                      25,00  €            461.700,00  €                577.125,00 

top wal 11,0 - 9,7 4,5 1140 4 18 20520  €                20,00  €                      25,00  €            410.400,00  €                513.000,00 

helling 1:3 (top-fietspad) 11,0 - 9,7 2 1140 6 6 6840  €                20,00  €                      25,00  €            136.800,00  €                171.000,00 

blok onder helling (top-fietspad) 11,0 - 9,7 2,5 1140 6 15 17100  €                20,00  €                      25,00  €            342.000,00  €                427.500,00 

wal onder fietspad 11,0 - 9,7 2,5 1140 1,5 3,75 4275  €                20,00  €                      25,00  €              85.500,00  €                106.875,00 

helling 1:3 (fietspad-oever) 11,0 - 9,7 2,5 1140 7,5 9,375 10687,5  €                20,00  €                      25,00  €            213.750,00  €                267.187,50 

Akoestisch landschap 

noordzijde

Vanaf de passage HSL/RR tot 

aan de tunnelmond LBB

Hoogte 4.5 m, steile helling binnenzijde, standaard helling 

buitenzijde

 €              100,00  €                    200,00  €                           -    €                               -   

Akoestisch landschap 

zuidzijde

Vanaf de passage HSL/RR tot 

aan de tunnelmond LBB

Hoogte 4.5 m, steile helling binnenzijde, standaard helling 

buitenzijde

 €              100,00  €                    200,00  €                           -    €                               -   

Deelgebied 

Terbregseveld

dZOAB A13-A16 tot aan tunnel 

zuidkant (2x2 rijbanen)

650 14 9100  €                10,00  €                      15,00  €              91.000,00  €                136.500,00 

Geluidsabsorberende 

voorzieningen

Op tunnelbakwanden zuidkant 

(2 tunnelwanden)

6,5 570 3705  €              100,00  €                    200,00  €            370.500,00  €                741.000,00 

Doorlopend in tunnel (2 

tunnelbuizen, vluchtstrook 3 m 

breed)

5 30 20 20 1200  €              100,00  €                    200,00  €            120.000,00  €                240.000,00 

onderkant lamellen 100 - 1 dB

- 0,5 dB +  €              500,00  €                 1.000,00 

effect op luchtpluim

Lamellen, 

absorberend

Bij de tunnelmond, Horizontaal 

over de weg gedurende 

maximaal 100 m

100

Lamellen, 

absorberend

Bij de tunnelmond, Horizontaal 

over de weg gedurende 

maximaal 100 m

100

Geluidsschermen, 

absorberend

Op de tunnelbakwanden cq 

kantelmuren oostkant

14,09 - 14,58 5 5 500 960 2500  €              300,00  €                    500,00  €            750.000,00  €             1.250.000,00 

A16 oost - A20 oost 14,58 - 35,50s 5 436 (opgesplitst) 2180  €              300,00  €                    500,00  €            654.000,00  €             1.090.000,00 

Op de tunnelbakwanden cq 

kantelmuren westkant

14,09 - 14,63 5 5 530 870 2650  €              300,00  €                    500,00  €            795.000,00  €             1.325.000,00 

A16 west 14,63 - 14,95g 5 319 (opgesplitst) 1595  €              300,00  €                    500,00  €            478.500,00  €                797.500,00 

A16 west 14.95g - 15,51a 4 529 510 2116  €              300,00  €                    500,00  €            634.800,00  €             1.058.000,00 

A20 noord 15,14h - 15,23h 4 86 72 344  €              300,00  €                    500,00  €            103.200,00  €                172.000,00 

A20 noord/oost 36,04s - 35.50s 4 625 510 2500  €              300,00  €                    500,00  €            750.000,00  €             1.250.000,00 

A16 west 15,21 - 15,43 3 191 230 573  €              300,00  €                    500,00  €            171.900,00  €                286.500,00 

A16west 14,93 - 15,24 4 309 290 1236  €              300,00  €                    500,00  €            370.800,00  €                618.000,00 

A16 dZOAB Op de hoofdrijbanen van het 

hele deeltraject, binnen OTB-

grens (5x5)

1400 35 49000  €                10,00  €                      15,00  €            490.000,00  €                735.000,00 

scherm A16- 

A20zuid, refllecterend

Eenzijdig langs de 

bochtaansluitingen van op- en 

afritten (saneringsscherm 2)

35.37r - km 15.84 2 473 473 946  €              300,00  €                    500,00  €            283.800,00  €                473.000,00 

A20 dZOAB A20 ten westen Terbregseplein 

(5x5 rijbanen)

1000 35 35000  €                10,00  €                      15,00  €            350.000,00  €                525.000,00 

A20 t.h.v. afrit 16 (3x3 rijbanen) 700 21 14700  €                10,00  €                      15,00  €            147.000,00  €                220.500,00 

Knooppunt Terbregseplein 

(incl. laatste deel A20 tot aan 

westgrens-OTB)

30200 3,5 105700  €                10,00  €                      15,00  €         1.057.000,00  €             1.585.500,00 

OWN stil asfalt N471 ten noorden A13-A16 

(1x1 rijbanen)

700 7 4900 10,00€                 20,00€                        €              49.000,00  €                  98.000,00 

Totaal min/max kosten 14.658.400,00€        22.676.125,00€            

Schermen 6.621.600,00€          11.036.000,00€            

dZOAB 3.633.000,00€          5.449.500,00€              

Aarde wallen 3.489.300,00€          4.361.625,00€              Aarde wallen 3.489.300,00€          4.361.625,00€              

Tunnelwanden 865.500,00€             1.731.000,00€              

stil asfalt OWN 49.000,00€               98.000,00€                   

Doorsnede akoestisch landschap

Schermen (OTB2014)) € 6.814.800,00 € 11.358.000,00

verschil € 193.200,00 € 322.000,00

wallen (OTB2014) € 1.788.750,00 € 3.577.500,00

verschil € -1.700.550,00 € -784.125,00

tunnelwanden (OTB2014) 785.500,00€             1.571.000,00€              

verschil -80.000,00€              -160.000,00€                



Deelgebieden Maatregelen Situering kilometrering Hoogte oude situatie hoogte 

(OTB nov 2014)

Gemiddeld effect Lengte [m] lengte oude situatie Breedte [m] Oppervlak [m2] Inhoud [m3] Eenheidsprijs in 

Eur minimaal

Eenheidsprijs in Eur 

maximaal

Indicatieve kosten in 

Euro's minimaal

Indicatieve kosten in 

Euro's  maximaal

Deelgebied west Maatregelen Situering Dimensionering Gemiddeld effect[1] 

Deelgebied west dZOAB A13 (3x3 rijbanen) 2600 21 54600 10,00€                      15,00€                              €                   546.000,00  €                       819.000,00 

A13-A16 aansluiting (2x2) 1700 14 23800 10,00€                      15,00€                              €                   238.000,00  €                       357.000,00 

A13-A16 tot N471 (2x2) 2300 14 32200 10,00€                      15,00€                              €                   322.000,00  €                       483.000,00 

Geluidsschermen, 

absorberend

A13 west 15,77 - 16,12 2 347 347 694  €                   300,00  €                          500,00  €                   208.200,00  €                       347.000,00 

reflecterend verbindingsboog A16 zuid 5.78 - 6,27 1 498 496 498  €                   300,00  €                          500,00  €                   149.400,00  €                       249.000,00 

reflecterend A13 oost 16,66 - 16,25 1 422 422  €                   300,00  €                          500,00  €                   126.600,00  €                       211.000,00 

Deelgebied midden dZOAB A13-A16 van af N471 tot 

tunnelmond Noordkant (2x2 

rijbanen)

2800 14 39200  €                     10,00  €                            15,00  €                   392.000,00  €                       588.000,00 

Geluidsschermen, 

absorberend

A16 noord 9,42c - 9,84 5 +4m 420 440 2100  €                   300,00  €                          500,00  €                   630.000,00  €                    1.050.000,00 

A16 noord 8,97 - 9,46 5 +4m 516 496 2580  €                   300,00  €                          500,00  €                   774.000,00  €                    1.290.000,00 

A16 zuid 8,89 - 9,44 6 +4m 552 543 3312  €                   300,00  €                          500,00  €                   993.600,00  €                    1.656.000,00 

A16 zuid 9,44b - 9,78 6 +4m - 4 dB 340 516 2040  €                   300,00  €                          500,00  €                   612.000,00  €                    1.020.000,00 

A16 noord 8,12 - 8,49 7 +4m 366 358 2562  €                   300,00  €                          500,00  €                   768.600,00  €                    1.281.000,00 

zestienhovenweg naast afrit 2 extra scherm (t.o.v. 

VKV)

140 280

zestienhovenweg noord 2 410 optioneel in 

voorgaande versie

820  €                   300,00  €                          500,00  €                   246.000,00  €                       410.000,00 

zestienhovenweg zuid 2 250 500  €                   300,00  €                          500,00  €                   150.000,00  €                       250.000,00 

zestienhovenweg zuid - tot 

schermtunnelmond

3 +1m (t.o.v. VKV) 190 570  €                   300,00  €                          500,00  €                   171.000,00  €                       285.000,00 

knooppunt AVO-laan (rechts, naast 

oprit)

4 300 1200  €                   300,00  €                          500,00  €                   360.000,00  €                       600.000,00 

AVO-laan - noord 2 230 460  €                   300,00  €                          500,00  €                   138.000,00  €                       230.000,00 

AVO-laan - zuid 2 340 680  €                   300,00  €                          500,00  €                   204.000,00  €                       340.000,00 

knooppunt AVO-laan (links, naast 

afrit)

4 235 940  €                   300,00  €                          500,00  €                   282.000,00  €                       470.000,00 

boven tunnelbak - zuid 7 +2m (t.o.v. VKV) 530 440 3710  €                   300,00  €                          500,00  €                1.113.000,00  €                    1.855.000,00 

boven tunnelbak - noord 7 +2m (t.o.v. VKV) 560 440 3920  €                   300,00  €                          500,00  €                1.176.000,00  €                    1.960.000,00 

Geluidsabsorberende 

voorzieningen

Op tunnelbakwanden noordkant (2 

tunnelwanden)

6 510 3060  €                   100,00  €                          200,00  €                   306.000,00  €                       612.000,00 

Doorlopend in tunnel (2 

tunnelbuizen, vluchtstrook 3 m 

breed)

5 30 20 20 1200  €                   100,00  €                          200,00  €                   120.000,00  €                       240.000,00 

Onderkant van lamellen 100 - 1 dB

- 0,5 dB +  €                   500,00  €                       1.000,00 

effect op luchtpluim

wallen noordkant, Vlinderstrik helling 1:2 11,0 - 9,7 6 +1,5m 1340 1350 12 36 48240  €                     20,00  €                            25,00  €                   964.800,00  €                    1.206.000,00 

top wal 11,0 - 9,7 6 1340 4 24 32160  €                     20,00  €                            25,00  €                   643.200,00  €                       804.000,00 

helling 1:3 11,0 - 9,7 6 1340 18 54 72360  €                     20,00  €                            25,00  €                1.447.200,00  €                    1.809.000,00 

wallen zuidkant, Schiebroeksepark, helling 

1:2 

11,0 - 9,7 4,5 1140 1300 9 20,25 23085  €                     20,00  €                            25,00  €                   461.700,00  €                       577.125,00 

top wal 11,0 - 9,7 4,5 1140 4 18 20520  €                     20,00  €                            25,00  €                   410.400,00  €                       513.000,00 

helling 1:3 (top-fietspad) 11,0 - 9,7 2 1140 6 6 6840  €                     20,00  €                            25,00  €                   136.800,00  €                       171.000,00 

blok onder helling (top-fietspad) 11,0 - 9,7 2,5 1140 6 15 17100  €                     20,00  €                            25,00  €                   342.000,00  €                       427.500,00 

wal onder fietspad 11,0 - 9,7 2,5 1140 1,5 3,75 4275  €                     20,00  €                            25,00  €                     85.500,00  €                       106.875,00 

helling 1:3 (fietspad-oever) 11,0 - 9,7 2,5 1140 7,5 9,375 10687,5  €                     20,00  €                            25,00  €                   213.750,00  €                       267.187,50 

Akoestisch landschap 

noordzijde

Vanaf de passage HSL/RR tot aan 

de tunnelmond LBB

Hoogte 8 m, steile helling binnenzijde, standaard helling 

buitenzijde, breedte 20-35 m

- 4 dB

Akoestisch landschap 

zuidzijde

Vanaf de passage HSL/RR tot aan 

de tunnelmond LBB

Hoogte 8 m, steile helling binnenzijde, flauwe hellingen buitenzijde, 

breedte 20-60 m

- 4 dB

Deelgebied 

Terbregseveld

dZOAB A13-A16 tot aan tunnel zuidkant 

(2x2 rijbanen)

650 14 9100  €                     10,00  €                            15,00  €                     91.000,00  €                       136.500,00 

Geluidsabsorberende 

voorzieningen

Op tunnelbakwanden zuidkant (2 

tunnelwanden)

6,5 570 3705  €                   100,00  €                          200,00  €                   370.500,00  €                       741.000,00 

Doorlopend in tunnel (2 

tunnelbuizen, vluchtstrook 3 m 

breed)

5 30 20 20 1200  €                   100,00  €                          200,00  €                   120.000,00  €                       240.000,00 

Onderkant van lamellen 100 - 1 dB

- 0,5 dB +  €                   500,00  €                       1.000,00 

effect op luchtpluim

Geluidsschermen, 

absorberend

boven tunnelbakwanden cq 

kantelmuren oostkant

14,09 - 14,58 8 +3m 500 960 4000  €                   300,00  €                          500,00  €                1.200.000,00  €                    2.000.000,00 

A16 oost - A20 oost 14,58 - 35,50s 7 +2m 436 opgesplitst 3052  €                   300,00  €                          500,00  €                   915.600,00  €                    1.526.000,00 

boven tunnelbakwanden cq 

kantelmuren westkant

14,09 - 14,63 8 +3m 530 870 4240  €                   300,00  €                          500,00  €                1.272.000,00  €                    2.120.000,00 

A16 west 14,63 - 14,95g 7 +2m 319 opgesplitst 2233  €                   300,00  €                          500,00  €                   669.900,00  €                    1.116.500,00 

A16 west 14.95g - 15,51a 6 +2m 529 510 3174  €                   300,00  €                          500,00  €                   952.200,00  €                    1.587.000,00 

A20 noord 15,14h - 15,23h 4 86 344  €                   300,00  €                          500,00  €                   103.200,00  €                       172.000,00 

A20 noord/oost 36,04s - 35.50s 6 +2m 625 510 3750  €                   300,00  €                          500,00  €                1.125.000,00  €                    1.875.000,00 

A16 west 15,21 - 15,43 5 +2m 191 230 955  €                   300,00  €                          500,00  €                   286.500,00  €                       477.500,00 

A16west 14,93 - 15,24 6 +2m 309 290 1854  €                   300,00  €                          500,00  €                   556.200,00  €                       927.000,00 

A16 dZOAB Op de hoofdrijbanen van het hele 

deeltraject, binnen OTB-grens 

(5x5)

- 3 dB 1400 35 49000  €                     10,00  €                            15,00  €                   490.000,00  €                       735.000,00 

scherm A16- A20zuid, 

refllecterend

Eenzijdig langs de 

bochtaansluitingen van op- en 

afritten (saneringsscherm 2)

35.37r - km 15.84 2 - 473 473 946  €                   300,00  €                          500,00  €                   283.800,00  €                       473.000,00 

A20 dZOAB A20 ten westen Terbregseplein 

(5x5 rijbanen)

1000 35 35000  €                     10,00  €                            15,00  €                   350.000,00  €                       525.000,00 

A20 t.h.v. afrit 16 (3x3 rijbanen) 700 21 14700  €                     10,00  €                            15,00  €                   147.000,00  €                       220.500,00 

Knooppunt terbregseplein (incl. 

laatste deel A20 tot aan westgrens-

OTB)

30200 3,5 105700  €                     10,00  €                            15,00  €                1.057.000,00  €                    1.585.500,00 

OW N Stil asfalt N472 incl.op/afrit (1x1 rijbanen) - 2 dB 700 7 4900  €                     10,00  €                            20,00  €                     49.000,00  €                         98.000,00 

Leeuwenakkerweg (1x1) 400 7 2800  €                     10,00  €                            20,00  €                     28.000,00  €                         56.000,00 

Zestienhovenweg (2x2) 1300 14 18200  €                     10,00  €                            20,00  €                   182.000,00  €                       364.000,00 

AV-Ohrlaan 1350 7 9450  €                     10,00  €                            20,00  €                     94.500,00  €                       189.000,00 

Bergwegzuid/Grindweg incl. 

op/afrit (1x1 )

2000 7 14000  €                     10,00  €                            20,00  €                   140.000,00  €                       280.000,00 

Landscheiding (1x1) 800 7 5600  €                     10,00  €                            20,00  €                     56.000,00  €                       112.000,00 

N471-Noord (1x1) 1600 7 11200  €                     10,00  €                            20,00  €                   112.000,00  €                       224.000,00 

N471-Zuid (2x2) 2300 14 32200  €                     10,00  €                            20,00  €                   322.000,00  €                       644.000,00 

Totaal min/max kosten 25.705.150,00€               40.909.187,50€                   

Schermen 15.466.800,00€               25.778.000,00€                   

dZOAB 3.633.000,00€                 5.449.500,00€                     

Aarde wallen 4.705.350,00€                 5.881.687,50€                     

Tunnelwanden 916.500,00€                    1.833.000,00€                     

stil asfalt OWN 983.500,00€                    1.967.000,00€                     

[1] Dat wil zeggen het 

gemiddeld ingeschat 

effect per maatregel voor 

het hele aangrenzend 

studiegebied o.b.v. expert 

judgment, de effecten per 

referentiepunt moeten 

nog nader worden 

onderzocht en kunnen 

per punt sterk varieren.

Let op: de kosten om op alle referentiepunten te kunnen voldoen (met name ten noorden en ten zuiden  van de tunnel) kunnen aanzienli jk hoger zijn. schermen nieuw 15.466.800,00€               25.778.000,00€               

oud 9.483.600,00€                 15.806.000,00€               

verschil -5.983.200,00€                -9.972.000,00€               

wallen nieuw 4.705.350,00€                 5.881.687,50€                 

oud 4.240.000,00€                 8.480.000,00€                 

verschil -465.350,00€                   2.598.312,50€                 

Lamellen, absorberend Bij de tunnelmond, Horizontaal over 

de weg gedurende maximaal 100 m

100

Lamellen, absorberend Bij de tunnelmond, Horizontaal over 

de weg gedurende maximaal 100 m

100



Deelgebieden Maatregelen Situering kilometrering Hoogte oude situatie 

hoogte (OTB 

nov 2014)

Gemiddeld effect Lengte [m] oude situatie 

lengte (OTB nov 

2014)

Breedte [m] Oppervlak 

[m2]

Inhoud [m3] Eenheidsprijs 

in Eur 

minimaal

Eenheidsprijs in 

Eur maximaal

Indicatieve 

kosten in Euro's 

minimaal

Indicatieve kosten 

in Euro's  maximaal

Deelgebied west Maatregelen Situering Dimensionering Gemiddeld 

effect[1] 

Deelgebied west dZOAB-f ijn A13 (3x3 rijbanen) - 3 dB t.o.v . 

ZOAB

2600 21 54600 10,00€            20,00€                 €       546.000,00  €        1.092.000,00 

A13-A16 aansluiting (2x2) 1700 14 23800 10,00€            20,00€                 €       238.000,00  €          476.000,00 

A13-A16 tot N471 (2x2) 2300 14 32200 10,00€            20,00€                 €       322.000,00  €          644.000,00 

Geluidsschermen, 

absorberend

A13 west 15,77 - 16,12 2 347 347 694  €         300,00  €              500,00  €       208.200,00  €          347.000,00 

ref lecterend v erbindingsboog A16 zuid 5.78 - 6,27 1 498 496 498  €         300,00  €              500,00  €       149.400,00  €          249.000,00 

ref lecterend A13 oost 16,66 - 16,25 1 422 422  €         300,00  €              500,00  €       126.600,00  €          211.000,00 

Deelgebied 

midden

dZOAB-f ijn A13-A16 v an af  N471 tot 

tunnelmond Noordkant (2x2 

rijbanen)

- 3 dB 2800 14 39200  €           10,00  €               20,00  €       392.000,00  €          784.000,00 

Geluidsschermen, 

absorberend

A16 noord 9,42c - 9,84 3 +2 420 440 1260  €         300,00  €              500,00  €       378.000,00  €          630.000,00 

A16 noord 8,97 - 9,46 3 +2 516 496 1548  €         300,00  €              500,00  €       464.400,00  €          774.000,00 

A16 zuid 8,89 - 9,44 4 +2 552 543 2208  €         300,00  €              500,00  €       662.400,00  €        1.104.000,00 

A16 zuid 9,44b - 9,78 4 +2 - 4 dB 340 516 1360  €         300,00  €              500,00  €       408.000,00  €          680.000,00 

A16 noord 8,12 - 8,49 5 +2 366 358 1830  €         300,00  €              500,00  €       549.000,00  €          915.000,00 

zestienhov enweg noord 2 410 optioneel in 

v oorgaande 

v ersie

820  €         300,00  €              500,00  €       246.000,00  €          410.000,00 

zestienhov enweg zuid 2 250 500  €         300,00  €              500,00  €       150.000,00  €          250.000,00 

zestienhov enweg zuid - tot 

schermtunnelmond

2 190 380  €         300,00  €              500,00  €       114.000,00  €          190.000,00 

knooppunt AVO-laan 

(rechts, naast oprit)

4 300 1200  €         300,00  €              500,00  €       360.000,00  €          600.000,00 

AVO-laan - noord 2 230 460  €         300,00  €              500,00  €       138.000,00  €          230.000,00 

AVO-laan - zuid 2 340 680  €         300,00  €              500,00  €       204.000,00  €          340.000,00 

knooppunt AVO-laan (links, 

naast af rit)

4 235 940  €         300,00  €              500,00  €       282.000,00  €          470.000,00 

bov en tunnelbak - zuid 5 530 440 2650  €         300,00  €              500,00  €       795.000,00  €        1.325.000,00 

bov en tunnelbak - noord 5 560 440 2800  €         300,00  €              500,00  €       840.000,00  €        1.400.000,00 

Geluidsabsorberend

e v oorzieningen

Op tunnelbakwanden 

noordkant (2 tunnelwanden)

5 510 2550  €         100,00  €              200,00  €       255.000,00  €          510.000,00 

Doorlopend in tunnel (2 

tunnelbuizen, v luchtstrook 

3 m breed)

5 30 20 20 1200  €         100,00  €              200,00  €       120.000,00  €          240.000,00 

onderkant lamellen 100 - 1 dB

- 0,5 dB + 

ef f ect op 

luchtpluim

wallen noordkant, Vlinderstrik 

helling 1:2 

11,0 - 9,7 4,5 1340 1350 9 20,25 27135  €           20,00  €               25,00  €       542.700,00  €          678.375,00 

top wal 11,0 - 9,7 4,5 1340 4 18 24120  €           20,00  €               25,00  €       482.400,00  €          603.000,00 

helling 1:3 11,0 - 9,7 4,5 1340 13,5 30,375 40702,5  €           20,00  €               25,00  €       814.050,00  €        1.017.562,50 

wallen zuidkant, 

Schiebroeksepark, helling 

1:2 

11,0 - 9,7 4,5 1140 1300 9 20,25 23085  €           20,00  €               25,00  €       461.700,00  €          577.125,00 

top wal 11,0 - 9,7 4,5 1140 4 18 20520  €           20,00  €               25,00  €       410.400,00  €          513.000,00 

helling 1:3 (top-f ietspad) 11,0 - 9,7 2 1140 6 6 6840  €           20,00  €               25,00  €       136.800,00  €          171.000,00 

blok onder helling (top-

f ietspad)

11,0 - 9,7 2,5 1140 6 15 17100  €           20,00  €               25,00  €       342.000,00  €          427.500,00 

wal onder f ietspad 11,0 - 9,7 2,5 1140 1,5 3,75 4275  €           20,00  €               25,00  €         85.500,00  €          106.875,00 

helling 1:3 (f ietspad-oev er) 11,0 - 9,7 2,5 1140 7,5 9,375 10687,5  €           20,00  €               25,00  €       213.750,00  €          267.187,50 

Akoestisch 

landschap 

noordzijde

Vanaf  de passage HSL/RR 

tot aan de tunnelmond LBB

Hoogte 8 m, steile helling binnenzijde, standaard 

helling buitenzijde, breedte 20-35 m

- 4 dB

Akoestisch 

landschap zuidzijde

Vanaf  de passage HSL/RR 

tot aan de tunnelmond LBB

Hoogte 8 m, steile helling binnenzijde, f lauwe 

hellingen buitenzijde, breedte 20-60 m

- 4 dB

Deelgebied 

Terbregseveld

dZOAB-f ijn A13-A16 tot aan tunnel 

zuidkant (2x2 rijbanen)

- 3 dB 650 14 9100  €           10,00  €               20,00  €         91.000,00  €          182.000,00 

Geluidsabsorberend

e v oorzieningen

Op tunnelbakwanden 

zuidkant (2 tunnelwanden)

6,5 - 1 dB 570 3705  €         100,00  €              200,00  €       370.500,00  €          741.000,00 

Doorlopend in tunnel (2 

tunnelbuizen, v luchtstrook 

3 m breed)

5 30 20 20 1200  €         100,00  €              200,00  €       120.000,00  €          240.000,00 

onderkant lamellen 100 - 1 dB

- 0,5 dB +  €         500,00  €           1.000,00 

ef f ect op 

luchtpluim

Geluidsschermen, 

absorberend

bov en tunnelbakwanden cq 

kantelmuren oostkant

14,09 - 14,58 6 +1m 500 960 3000  €         300,00  €              500,00  €       900.000,00  €        1.500.000,00 

A16 oost - A20 oost 14,58 - 35,50s 5 436 (opgesplitst) 2180  €         300,00  €              500,00  €       654.000,00  €        1.090.000,00 

bov en tunnelbakwanden cq 

kantelmuren westkant

14,09 - 14,63 6 +1m 530 870 3180  €         300,00  €              500,00  €       954.000,00  €        1.590.000,00 

A16 west 14,63 - 14,95g 5 319 (opgesplitst) 1595  €         300,00  €              500,00  €       478.500,00  €          797.500,00 

A16 west 14.95g - 15,51a 4 529 510 2116  €         300,00  €              500,00  €       634.800,00  €        1.058.000,00 

A20 noord 15,14h - 15,23h 4 86 344  €         300,00  €              500,00  €       103.200,00  €          172.000,00 

A20 noord/oost 36,04s - 35.50s 4 625 510 2500  €         300,00  €              500,00  €       750.000,00  €        1.250.000,00 

A16 west 15,21 - 15,43 3 191 230 573  €         300,00  €              500,00  €       171.900,00  €          286.500,00 

A16west 14,93 - 15,24 4 309 290 1236  €         300,00  €              500,00  €       370.800,00  €          618.000,00 

A16 dZOAB-f ijn Op de hoof drijbanen v an 

het hele deeltraject, binnen 

OTB-grens (5x5)

- 3 dB 1400 35 49000  €           10,00  €               20,00  €       490.000,00  €          980.000,00 

scherm A16- 

A20zuid, 

ref llecterend

Eenzijdig langs de 

bochtaansluitingen v an op- 

en af ritten 

(saneringsscherm 2)

35.37r - km 15.84 2 473 473 946  €         300,00  €              500,00  €       283.800,00  €          473.000,00 

A20 dZOAB-f ijn A20 ten westen 

Terbregseplein (5x5 

rijbanen)

1000 35 35000  €           10,00  €               20,00  €       350.000,00  €          700.000,00 

A20 t.h.v . af rit 16 (3x3 

rijbanen)

700 21 14700  €           10,00  €               20,00  €       147.000,00  €          294.000,00 

Knooppunt terbregseplein 

(incl. laatste deel A20 tot 

aan westgrens-OTB)

30200 3,5 105700  €           10,00  €               20,00  €     1.057.000,00  €        2.114.000,00 

OWN stil asf alt N472 incl.op/af rit (1x1 

rijbanen)

- 2 dB 700 7 4900  €           10,00  €               20,00  €         49.000,00  €            98.000,00 

Leeuwenakkerweg (1x1) 400 7 2800  €           10,00  €               20,00  €         28.000,00  €            56.000,00 

Zestienhov enweg (2x2) 1300 14 18200  €           10,00  €               20,00  €       182.000,00  €          364.000,00 

AV-Ohrlaan 1350 7 9450  €           10,00  €               20,00  €         94.500,00  €          189.000,00 

Bergwegzuid/Grindweg incl. 

op/af rit (1x1)

2000 7 14000  €           10,00  €               20,00  €       140.000,00  €          280.000,00 

Landscheiding (1x1) 800 7 5600  €           10,00  €               20,00  €         56.000,00  €          112.000,00 

N471-Noord (1x1) 1600 7 11200  €           10,00  €               20,00  €       112.000,00  €          224.000,00 

N471-Zuid (2x2) 2300 14 32200  €           10,00  €               20,00  €       322.000,00  €          644.000,00 

Totaal min/max kosten 20.347.300,00€    34.285.625,00€       

Schermen 11.376.000,00€    18.960.000,00€       

dZOAB 3.633.000,00€      7.266.000,00€         

Aarde wallen 3.489.300,00€      4.361.625,00€         

Tunnelwanden 865.500,00€        1.731.000,00€         

stil asf alt OWN 983.500,00€        1.967.000,00€         

[1] Dat wil zeggen 

het gemiddeld 

ingeschat ef f ect 

per maatregel v oor 

het hele 

aangrenzend 

studiegebied o.b.v . 

expert judgment, 

de ef f ecten per 

ref erentiepunt 

moeten nog nader 

worden onderzocht 

en kunnen per punt 

sterk v arieren.

Let op: de kosten om op alle referentiepunten te kunnen voldoen (met name ten noorden en ten zuiden  van de tunnel) kunnen aanzienlijk hoger zijn.

Lamellen, 

absorberend

Bij de tunnelmond, 

Horizontaal ov er de weg 

gedurende maximaal 100 m

100

Lamellen, 

absorberend

Bij de tunnelmond, 

Horizontaal ov er de weg 

gedurende maximaal 100 m

100



OTB Basis pakketSaldonul tweelaags ZOAB Aangepast pakket Saldonul tweelaags ZOAB fijn

min max min max min(extra) max (extra) min max min(extra) max (extra)

Totaal min/max kosten 14.658.400€    22.676.125€    25.705.150€        40.909.188€                 11.046.750€   18.233.063€      20.347.300€             34.285.625€                              5.688.900€    11.609.500€  

Schermen 6.621.600€      11.036.000€    15.466.800€        25.778.000€                 8.845.200€     14.742.000€      11.376.000€             18.960.000€                              4.754.400€    7.924.000€    

dZOAB 3.633.000€      5.449.500€      3.633.000€          5.449.500€                   -€                -€                  3.633.000€               7.266.000€                                -€               1.816.500€    

Aarde wallen 3.489.300€      4.361.625€      4.705.350€          5.881.688€                   1.216.050€     1.520.063€       3.489.300€               4.361.625€                                -€               -€               

Tunnelwanden 865.500€         1.731.000€      916.500€             1.833.000€                   51.000€          102.000€          865.500€                  1.731.000€                                -€               -€               

stil asfalt OWN 49.000€           98.000€           983.500€             1.967.000€                   934.500€        1.869.000€       983.500€                  1.967.000€                                934.500€       1.869.000€    

Opmerking

De bedragen wijzigen door in de moederbladen de gegevens aan te passen/nu niet beveiligd

Let op: de kosten om op alle referentiepunten te kunnen voldoen (met name ten noorden en ten zuiden  van de tunnel) kunnen aanzienlijk hoger zijn.
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Onderwerp 

Akoestische maatregelen en berekeningen aan tunnelbak bij Rozenburg 

 
 
Ter hoogte van Rozenburg komt de Blankenburgverbinding in een diepe open bak te liggen. 
Ten aanzien van deze open bak bestaat de vraag in hoeverre de standaard rekenmethode, 
volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 (RMV), volstaat voor het bepalen van de 
geluidafschermende werking daarvan. Om hier inzicht in te krijgen zijn in deze notitie de 
rekenresultaten op basis van de standaard rekenmethode vergeleken met literatuurwaarden 
van schaalmodelonderzoek. 
Daarnaast blijkt uit het schaalmodelonderzoek dat niet alle vormen van aanvullende 
geluidsschermen op de rand van de open bak even effectief zijn. Daarom is ook de effectiviteit 
van verschillende vormen van aanvullende geluidsschermen op de rand van de open bak 
vergeleken. Hiermee wordt duidelijk welke vorm van aanvullende afscherming het meest 
effectief is, zowel qua geluidsreductie als qua kosten. 
 
De resultaten van het schaalmodelonderzoek zijn ontleend aan het “Handbuch für Lärmschutz 
an Straßen und Schienenwegen”, Karl Krell, Otto Elsner Verlagsgesellschaft, 1990. 
Hoofdstuk 12 van dit handboek bevat een uitgebreide set diagrammen waarin de 
geluidsreductie kan worden afgelezen van kuipconstructies van verschillende breedtes en 
dieptes, met en zonder aanvullende afschermende constructies op de rand van de kuip. 
Diagrammen zijn beschikbaar voor akoestisch reflecterende en absorberende kuip-wanden.  
In deze notitie is gebruik gemaakt van de diagrammen voor kuipconstructies met een breedte 
van 25 meter en een diepte van 8 meter. Dit zijn de grootste afmetingen die in dit handboek 
zijn opgenomen. Voor de kuipconstructie van de Blankenburgverbinding zullen de breedte en 
de diepte (op het dieptste punt) groter zijn. Hiervoor moet daarom rekening gehouden worden 
met lagere geluidsreducties. Voor het doel van deze notitie is dit geen belemmering. 
 
 
Vergelijking van aanvullende afschermende constructies 
Naast de afschermende werking van de kuipconstructie zelf zal aanvullende geluids-
afscherming noodzakelijk zijn om in Rozenburg de Saldo-0 doelstelling te halen. 
Tabel 1 geeft een vergelijking van de geluidsreductie ten opzichte van een niet-afgeschermde 
weg op maaiveld, voor een kuipconstructie met verschillende aanvullende geluids-
afschermende voorzieningen (geplaatst op de rand van de kuipconstructie). 
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Tabel 1: Vergelijking varianten van aanvullende afscherming bij kuipconstructies 

Geluidsreductie in dB, 

45 meter naast de bak Omschrijving 

absorberend reflecterend 

Diagram* 

Open bak (breedte 25 m, diepte 8 m) 
zonder aanvullende afscherming 

8 4 p.347 

Open bak met tweezijdig verticaal 
geluidsscherm 2 m hoog 

10 6 p.374 

Open bak met tweezijdige 
horizontale afdekking (2x) 3 m breed 

9 5 p.357 

Open bak met tweezijdige 
horizontale afdekking (2x) 8 m breed 
(64%) 

11 6 p.359 

Open bak met eenzijdige horizontale 
afdekking 12,5 m breed (50%) 

12 7 p.400 

Open bak met eenzijdige horizontale 
afdekking 12,5 m breed + verticaal 
scherm 2 m hoog 

14 9 p.406 

*) Karl Krell, “Handbuch für Lärmschutz an Straßen und Schienenwegen”, Otto Elsner 
Verlagsgesellschaft, 1990 

 
Op basis van tabel 1 kunnen de volgende constateringen gedaan worden: 

• Verticale schermen zijn circa 1 dB effectiever dan horizontale afdekking;  

• Eenzijdige afdekking is circa 1 dB effectiever dan tweezijdige afdekking; 
Voor de Blankenburgverbinding bij Rozenburg kan daarom geconcludeerd worden dat met een 
eenzijdig verticaal scherm de hoogste geluidsreductie bereikt kan worden. 
 
De kosten voor een verticaal scherm zullen lager zijn dan voor een horizontale afdekking of 
schuin overhangend scherm. 
 
Een schuin overhangend scherm, zoals dat tot nu toe is voorgesteld in het Saldo-0 
maatregelenpakket, is daarmee zowel in akoestisch opzicht als qua kosten minder gunstig dan 
een verticaal scherm. 
 
 
Vergelijking RMV met schaalmodelonderzoek 
De vergelijking met het RMV is gemaakt door dezelfde kuipconstructie, en eventuele 
aanvulende afschermende constructies, te modelleren in het DGMR-softwarepakket Geomilieu 
versie 2.51.  
 
Tabel 2: Met RMV berekende geluidsreducties vergeleken met schaalmodelonderzoek* 

Geluidsreductie RMV t.o.v. schaalmodel 
45 meter naast de bak Omschrijving 

absorberend reflecterend 

Open bak (breedte 25 m, diepte 8 m) 
zonder aanvullende afscherming 

onderschatting 3 dB onderschatting 1-2 dB  

Open bak met tweezijdig verticaal 
geluidsscherm 2 m hoog 

onderschatting 2 dB onderschatting 0-2 dB 

Open bak met tweezijdige horizontale 
afdekking (2x) 3 m breed 

overschatting** 1-2 dB overschatting 2-4 dB  

*) Karl Krell, “Handbuch für Lärmschutz an Straßen und Schienenwegen”, Otto Elsner 
Verlagsgesellschaft, 1990 
**) een overschatting van de geluidsreductie betekent dat met het RMV lagere waarden voor de 
geluidsbelasting berekend worden dan feitelijk zullen optreden.  
 
Uit tabel 2 blijkt dat de geluidsreductie van een horizontale afdekking bij een berekening op 
basis van het RMV tot 4 dB wordt onderschat.  
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Voor een schuin overhangend scherm, zoals dat tot nu toe is voorgesteld in het Saldo-0 
maatregelenpakket, moet er rekening mee gehouden worden dat een overschatting van 
1-4 dB mogelijk is. Dit zou betekenen dat lagere geluidsbelastingen berekend worden dan 
welke feitelijk zullen optreden, met een onderdimensionering van maatregelen tot gevolg. 
 
Voor verticale geluidsschermen op de rand van de open bak blijkt een berekening op basis van 
het RMV een de veilige kant te zijn, doordat de geluidsreductie tot maximaal 2 dB wordt 
onderschat. 
 
 
Conclusies: 

• Een verticaal geluidsscherm op de rand van de open bak is het meest effectief, zowel 
akoestisch als qua kosten; 

• Berekening van de geluidsreductie, als gevolg van de open bak, op basis van het RMV 
zijn: 

o Voor een open bak zonder schermen en voor een open mak met verticale 
schermen aan de veilige kant: de geluidsreductie wordt onderschat;  

o Voor een open bak met overhangde schermen onvoldoende betrouwbaar: de 
geluidsreductie wordt overschat. 

 
Op basis hiervan wordt aanbevolen om, in plaats van een schuin overhangend scherm zoals 
dat tot nu toe is voorgesteld, in het Saldo-0 maatregelenpakket uit te gaan van een verticaal 
scherm. 


