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1. Inleiding 
 
In opdracht van John Dekker A&O is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de 
nieuwbouw van een eerste agrarische bedrijfswoning aan de Andries Dekkerweg 21 te Waarland.  

 

Het perceel ligt nabij de Andries Dekkerweg. Dit is een gezoneerde weg in het kader van de Wet 
geluidhinder (Wgh). De geluidsbelasting vanwege de weg moet getoetst worden aan de 
grenswaarden uit de Wgh. Als daaraan niet voldaan wordt kan mogelijk een zogenaamde hogere 
waarde worden vastgesteld en is ook toetsing aan het binnenniveau in het kader van het 
Bouwbesluit aan de orde. Daarin is namelijk opgenomen dat het binnenniveau van een 
geluidgevoelig object, in dit geval een woonverblijf, moet voldoen aan 33 dB.  

 
Alle omliggende percelen hebben een woonbestemming waardoor industrielawaai als gevolg van 
bedrijvigheid niet aan de orde is. De onderstaande figuur 1 geeft een overzicht van de 
bestemmingen in de buurt van het plan (bron: ruimtelijkeplannen.nl). 
 
Figuur 1. Bestemmingen nabij nieuwe agrarische bedrijfswoning Andries Dekkerweg 21 

 
 
 
De onderstaande figuur 2 geeft een overzicht van de ligging van het perceel en de betreffende 

weg. 
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Figuur 2. Ligging nieuwbouw eerste agrarische bedrijfswoning Andries Dekkerweg 21 Waarland (bron: Google 
maps) 

 
 

De onderstaande figuur geeft een overzicht van de indeling van het plan.  
 
Figuur 3. Situatieschets Andries Dekkerweg 21 Waarland (bron: John Dekker A&O) 
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2. Toetsingskader 

 
Volgens de Wet geluidhinder geldt voor alle nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen die 
in een geluidszone van een weg zijn gelegen een voorkeurswaarde van 48 dB. Als deze waarde 
wordt overschreden kan het bevoegd gezag onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen. 
Deze hogere waarde is aan de in de Wet geluidhinder opgenomen plafondwaarde gebonden. Voor 

woningen in buitenstedelijk gebied geldt een maximaal toegestane geluidsbelasting van 53 dB.  
 
De voorkeurswaarde mag worden overschreden als geluidsbeperkende maatregelen onvoldoende 
doeltreffend zijn dan wel als deze voorzieningen om stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
landschappelijke of om financiële redenen niet wenselijk zijn. Daarnaast moet worden voldaan aan 
het gemeentelijk beleid. 
Op grond van ex artikel 110g Wgh moet voor wegverkeer voor toetsing van de berekende 

geluidbelasting op de gevel aan de grenswaarde een aftrek worden toegepast. Deze aftrek 
bedraagt voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer 2 dB en voor wegen met 
een maximumsnelheid van minder dan 70 km/uur 5 dB.  
Aanvullend geldt voor wegen waar de maximumsnelheid hoger is dan 70 km/uur en de 
gevelbelasting bedraagt 56 dB een aftrek van 3 dB, bij een gevelbelasting van 57 dB is een aftrek 
van toepassing van 4 dB. De aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de 
geluidbelasting aan de normstelling (Wgh) en niet bij de bepaling van de noodzakelijke gevelwering 

om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau te voldoen (Bouwbesluit). Een overzicht van de 
normen voor nieuwe situaties is in tabel 1 opgenomen. 
 
Tabel 1. Grenswaarden voor nieuwe en bestaande situaties 

Object Locatie nieuwe weg 
 

Bestaande weg 
 

nieuwe woning 
 

voorkeurswaarde 48 48 

max. stedelijk 58 632) 

max. buitenstedelijk 
 

53 
 

531) 

 

max. binnen 
 

333) 

 
333) 

 

Overig max. binnen leslokalen, onderzoeks- 
en behandelruimten 
etc. 

28 38 

max. binnen theorielokalen, ruimten 
voor patiëntenhuisvesting 
etc. 

33 43 

1) voor agrarische bedrijfswoning 58 dB en voor woning bij vervanging buiten de bebouwde kom 58 dB en 
binnen de bebouwde kom 63 dB 

2) bij vervanging 68 dB 
3) eis uit Bouwbesluit 

 
 
Lokaal beleid 
De gemeente Schagen heeft geen hogere waarde beleid vastgesteld.  
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3. Uitgangspunten 

 
Het plangebied ligt in de zone van de Andries Dekkerweg. De gemeente Schagen heeft tellingen die 
10 jaar geleden zijn gemaakt in het kader van de voorbereiding van de structuurvisie Harenkarspel 
2012. Daarin hebben zij de bestaande situatie in beeld gebracht en daarna de verkeerseffecten 
van bepaalde ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen doorgerekend (zie bijlage 1). De gegevens van 

de weg betreffen verkeerstellingen uit het jaar 2009 (3243 mtv/etmaal).   
 
Om voor de Andries Dekkerweg tot een intensiteit voor het jaar 2030 te komen is een groeifactor 
van 1% gehanteerd. Dit resulteert in een weekdaggemiddelde etmaalintensiteit van 3.997 
motorvoertuigen/etmaal in 2030. De verkeersverdeling van de verschillende voertuigcategoriën is 
gebaseerd op een standaardverdeling voor wegen in het buitengebied. 
 

Op de Andries Dekkerweg geldt ter plaatse van het plan een maximale snelheid van 80 km/u. De 
Andries Dekkerweg is voorzien van het wegdektype glad asfalt. De brongegevens (snelheden, 
intensiteiten, wegdektype etc.) van de wegen zijn weergegeven in bijlage 2.  
 
Voor het wegdek van de weg en verharde perceeldelen is uitgegaan van een absorptiefactor 0 en 
voor de overige bodemgebieden is uitgegaan van een standaard absorptiefactor 1. De berekening 
van de geluidsbelasting op het perceel heeft middels een grid plaatsgevonden op 5 meter hoogte 

ten opzichte van lokaal maaiveld. Tevens is een rekenpunt toegevoegd op de rooilijn op 1,5 meter 
en 4,5 meter ten opzichte van het lokale maaiveld. De ligging van het grid en het rekenpunt is 
weergegeven in figuur 2 van de bijlagen. In de onderstaande figuur 4 is een overzicht gegeven van 

het rekenmodel wegverkeer.  
 
Figuur 4: Overzicht rekenmodel wegverkeer 
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4. Resultaten 
 
In de bijlagen zijn middels figuren en uitdraaien alle berekeningsresultaten opgenomen voor 
wegverkeerslawaai.  
 
Zoals blijkt uit figuur 1 van de bijlagen wordt de voorkeurswaarde van 48 dB met aftrek conform 
artikel 110g Wgh als gevolg van de Andries Dekkerweg overschreden en bedraagt maximaal 58 dB 

op de voorgevel van de woning. De maximale grenswaarde voor buitenstedelijke situaties bedraagt 
58 dB voor nieuwbouw van een agrarische bedrijfswoning. Deze wordt door de berekende 
gevelbelasting niet overschreden.   
 
Het ontwerp van de woning is nog niet bekend, maar uiteindelijk zal de woning door de 
afscherming van het gebouw zelf een geluidluwe gevel en buitenruimte hebben.  

 
Bij een dergelijke overschrijding moet onderzocht worden of bron- en of overdrachtsmaatregelen 
mogelijk zijn om de gevelbelasting te reduceren.  
 
Zie onderstaand overzicht van de resultaten voor de Andries Dekkerweg. 
 
 
Figuur 5: Overzicht resultaten rekenmodel wegverkeer Andries Dekkerweg incl aftrek 2 dB conform art 110g 
Wgh 
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5. Maatregelen 
 
Bronmaatregelen 
Als gevolg van de Andries Dekkerweg bedraagt de gevelbelasting inclusief aftrek conform art 110g 
Wgh maximaal 58 dB. Toetsing aan de Wet geluidhinder geeft dan aan dat onderzocht moet 
worden of maatregelen haalbaar zijn. Echter zullen bron- en overdrachtsmaatregelen voor de 

overschrijding bij één woning financieel gezien niet doelmatig en ook op stedenbouwkundige en 
landschappelijke bezwaren stuiten.  
 
Aangezien de wettelijke snelheid op de Andries Dekkerweg 80 km/u bedraagt en het een 
doorgaande weg is zal een snelheidsverlaging voor dit plan enkel als geluidsmaatregel 
(bijvoorbeeld naar 60 km/u) niet de voorkeur hebben. 

 
Het toepassen van stil asfalt op deze weg zoals een dunne deklaag A zal resulteren een reductie 
van ongeveer 3 dB op de voorgevel van de woning en bedraagt de gevelbelasting ongeveer 55 dB. 
Het zal echter financieel gezien niet doelmatig zijn om voor een klein plan als dit een dergelijke 
maatregel te treffen, omdat de aanlegkosten al €30.720,- bedragen (voor een stuk van 80 meter 
lengte, wegbreedte van 8 meter op basis van €48,-/m2). Dit is exclusief kosten voor onderhoud. 
Tevens moet de wegbeheerder ervan overtuigd worden dat enkel voor deze woning een stukje 

dunne deklaag A aangelegd zou moeten worden en dienen de in te stemmen met het beheren van 
het geluidreducerende wegdek. Het vervangen van het wegdektype lijkt daarom geen haalbare 
optie. 

 
Overdrachtsmaatregelen 
De aanleg van een geluidscherm van 2 meter hoogte over een lengte van 80 meter kost ongeveer 
€80.000,-. De realisatie van een geluidscherm ter hoogte van het plan is daarom ook onrealistisch 

en zal tevens bezwaarlijk zijn vanwege de landschappelijke inpassing.  
  
Tenslotte 
Indien maatregelen ter vermindering van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel 
overwegende bezwaren ontmoeten van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
vervoerskundige of landschappelijke aard kan in dit geval worden volstaan met de vaststelling van 

een hogere waarde.  
 
De woning voldoet aan de voorwaarden van het lokale hogere waarde beleid van de gemeente 
Schagen en beschikt over een geluidluwe zijde en buitenruimte.  
 
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de realisatie van bron- of overdrachtsmaatregelen niet 

doelmatig zijn of op stedenbouwkundige bezwaren stuiten. Zonder die maatregelen bedraagt de 

gevelbelasting als gevolg van de Andries Dekkerweg maximaal 60 dB exclusief aftrek conform ex. 
art. 110g Wgh. Het binnenniveau zal dan moeten voldoen aan de 33 dB grenswaarde. Een 
bouwakoestisch onderzoek zal moeten aantonen hoe hieraan voldaan gaat worden en op welke 
manier een gevelwering van 27 dB bereikt gaat worden. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 
In opdracht van John Dekker A&O heeft SoundForceOne BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
ten behoeve van het realiseren van een nieuwe agrarische bedrijfswoning aan de Andries 
Dekkerweg 21 te Waarland.  
 
Ter plaatse van de kavel wordt de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai op alle gevels 

overschreden als gevolg van de Andries Dekkerweg. De realisatie van de bron- en 
overdrachtsmaatregelen zijn niet opportuun gebleken. Middels een gevelweringsonderzoek zal 
moeten worden aangetoond of voldaan wordt aan de eisen uit het Bouwbesluit. 
 
De woning zal na ontwerp geluidgevoelige ruimten en een buitenruimte aan de minst belaste gevel 
hebben.  

 
De gemeente Schagen moet verzocht worden in te stemmen met het vast stellen van hogere 
waarden zoals weergegeven in de onderstaande tabel.  
 
Geadviseerd wordt om de volgende hogere waarde vast te stellen. 
 

Kenmerk Gevel Hoogte 
(in m) 

Geluidsbelasting Andries Dekkerweg (in dB) 

1 Noordzijde  1,5 
4,5 

56 
56 

 
Bij vaststelling van een hogere waarde dient het binnenniveau te voldoen aan de 33 dB 
grenswaarde uit het Bouwbesluit. Een bouwakoestisch onderzoek ten tijde van de bouwaanvraag 
zal moeten aantonen hoe hieraan voldaan gaat worden en op welke manier een gevelwering van 
27 dB bereikt gaat worden. 
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Bijlage 1: Verkeersgegevens (gemeente Schagen) 
 
 





1SoundForceOne

Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodelsituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Waarland Dekkerwegprojectnaam:
John Dekkeropdrachtgever:
SF1adviseur:
902databaseversie:

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software 09-07-2019 22:43



2SoundForceOne

Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

1 80  dxf:5  8.0 0.0 43
2 80  dxf:5  8.0 0.0 40
3 80  dxf:5  8.0 0.0 38
4 80  dxf:5  8.0 0.0 47
5 80  dxf:5  8.0 0.0 19
6 80  dxf:5  8.0 0.0 32
7 80  dxf:5  8.0 0.0 13
8 80  dxf:5  8.0 0.0 68
9 80  dxf:5  8.0 0.0 52

10 80  dxf:5  8.0 0.0 63
11 80  dxf:5  8.0 0.0 69
12 80  dxf:5  8.0 0.0 29

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software 09-07-2019 22:43



3SoundForceOne

Bodemlijnen

typenr kenmerklengtez,gem

1 hardzachtovergang + hoogtelijn hulplijn1070.0

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software 09-07-2019 22:43



4SoundForceOne

Waarneempunten

z1 m1 adresnr kenmerktype h1 h3 h4 reflh5

waarneemhoogten

h2huisnr h10h9h8h7h6afw.toets

1 Andries Dekkerweg 21 vrij 1.5 5.00.0 0.0

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software 09-07-2019 22:43



5SoundForceOne

Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB 95.00 2.00 3.00 80 80 80dag
97.00 2.00 1.00 80 80 80avond
99.00 1.00 .00 80 80 80nacht

0.0 0 3997.0 6.80
3.40
.60

þvlicht (1)

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software 09-07-2019 22:43



6SoundForceOne

Bodemabsorptie

absorptie [%]nr kenmerklengte

1 .01119

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software 09-07-2019 22:43
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WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software 09-07-2019 22:43
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Bijlage 3: Berekeningsresultatensituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Waarland Dekkerwegprojectnaam:
John Dekkeropdrachtgever:
SF1adviseur:
902databaseversie:

100
09-07-2019

1

2

5

16.5.2 (build0)

22:36

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

þ
þ

per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4

srmii16;rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software 09-07-2019 22:44



2SoundForceOne

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag(^) avond(^) nacht(^)

(^) VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 Andries Dekkerweg 21 vrij VL 59.7256.40 48.711 1.5 59.63 56.40 48.7159.63 58 58 (0) 2 59.63 2
VL 60.3457.03 49.331 5.0 60.26 57.03 49.3360.26 58 58 (0) 2 60.26 2

0.0 0.0

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software 09-07-2019 22:44
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WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software 09-07-2019 22:44



Waarland Dekkerwegproject

SoundForceOne

John Dekkeropdrachtgever

bodemabsorptie

bebouwing

rijlijn

hardzachtlijn

raster

waarneempunt vrij

Figuur 1:
Geluidsbelasting ag  Andries Dekkerweg 
incl aftrek 2 dB conform ex art 110g Wgh

omschrijving

objecten

+
+

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software    VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden]0 0
schaal: 1 : 0

Waarland Dekkerweg.mdb



Waarland Dekkerwegproject

SoundForceOne

John Dekkeropdrachtgever

bodemabsorptie

bebouwing

rijlijn

hardzachtlijn

raster

waarneempunt vrij

Figuur 2:
Ligging rekepunten

omschrijving

objecten

+
+

WinHavik 9.0.2(build 2) (c) dirActivity-software    -- [Lden] 0 0
schaal: 1 : 0

Waarland Dekkerweg.mdb




