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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Rotterdam is door Het GeluidBuro een akoestisch onderzoek 

verricht naar de geluidbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren geluidgevoelige 

bebouwing op het zelfbouwkavel aan het Kaappark in Rotterdam. 

 

Het kavel biedt ruimte voor de nieuwbouw van een plan dat ten minste 2 woningen en ten 

hoogste 4 woningen omvat. 

 

Omdat sprake is van nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen, dient een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd te worden naar de geluidbelasting op de gevels vanwege het wegverkeer 

op onder meer de Maashavenkade en de Tolhuislaan. 

 

De nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen zijn tevens gelegen binnen de  

50 dB(A)- Waal- zoneerde 

- . 

 

De geluidbelasting vanwege zowel het wegverkeer als het industrielawaai dient getoetst te 

worden aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. 

 

In hoofdstuk 2 van dit rapport worden de bij het onderzoek gehanteerde uitgangspunten 

weergegeven, waaronder de normstelling en de verkeersgegevens. 

 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de berekening van de geluidbelasting en worden de resultaten 

samengevat. 

 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten beoordeeld en waar relevant, worden tevens aanbevelingen 

gedaan over maatregelen die getroffen kunnen worden om de geluidbelasting te beperken. 

 

Tot slot wordt in hoofdstuk 5 van dit rapport afgesloten met een conclusie. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Algemeen 

De gemeente Rotterdam biedt de mogelijkheid om op het zelfbouwkavel aan het Kaappark een 

plan te realiseren dat ten minste 2 woningen en ten hoogste 4 woningen omvat. 

 

Het blauw gearceerde vlak in figuur 2.1 geeft de locatie van het kavel aan het Kaappark weer. 

 

 

Figuur 2.1 Luchtfoto locatie kavel Kaappark in Rotterdam (bron: Google Earth)  

 

In figuur 2.2 worden de stedenbouwkundig randvoorwaarden voor het kavel weergegeven. 

 

   

 

 

 

 

   

Figuur 2.2 Stedenbouwkundige randvoorwaarden kavel Kaappark in Rotterdam 
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De nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen binnen de zone van de 

volgende wegen, te weten: 

 

 Maashavenkade 

 Walhallalaan 

 Tolhuislaan 

 Staalstraat 

 Katendrechtsehof 

 Katendrechtsestraat 

 

De nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen zijn tevens gelegen binnen de  

50 dB(A)- Waal- 

- . 

 

2.2 Normstelling 

Omdat sprake is van nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen, dient de geluidbelasting 

vanwege zowel het wegverkeer als het industrielawaai getoetst te worden aan de grenswaarden 

van de Wet geluidhinder. 

 

Meer informatie over de wet- en regelgeving is te vinden op de website van Overheid.nl en op de 

website van Kenniscentrum Infomil. 

 

Voor wat betreft het wegverkeer geldt dat voor bebouwing met een woonbestemming de 

voorkeursgrenswaarde 48 dB bedraagt. Omdat sprake is van een stedelijke situatie, kan in 

principe ontheffing worden verleend tot een geluidbelasting van maximaal 63 dB. 

 

Voor wat betreft het industrielawaai geldt dat voor bebouwing met een woonbestemming de 

voorkeursgrenswaarde 50 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. In principe kan ontheffing worden 

verleend tot een geluidbelasting van maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde. 
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2.3 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Rotterdam, d.d. 16 juni 2015, en 

gelden voor het prognosejaar 2026. De voor de berekeningen gehanteerde verkeersgegevens 

worden samengevat in de onderstaande tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Gehanteerde verkeersgegevens prognosejaar 2026 

Weg(vak) 
Intensiteit  

2026 
[mvt/etmaal] 

Periode 

Verdeling  
per voertuigcategorie 

[aantal per uur] 

licht middel zwaar 

Maashavenkade 1.025 

dag 63 2 1 

avond 38 1 -- 

nacht 10 -- -- 

Walhallalaan 825 

dag 50 2 1 

avond 30 1 -- 

nacht 8 -- -- 

Tolhuislaan 2.050 

dag 127 3 1 

avond 76 1 -- 

nacht 20 -- -- 

Staalstraat 825 

dag 50 2 1 

avond 30 1 -- 

nacht 8 -- -- 

Katendrechtsehof 825 

dag 50 2 1 

avond 30 1 -- 

nacht 8 -- -- 

Katendrechtsestraat 825 

dag 50 2 1 

avond 30 1 -- 

nacht 8 -- -- 

 

In de  en 
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2.4 Overige uitgangspunten 

De maximaal toegestane snelheid bedraagt voor alle in het onderzoek betrokken wegen ter 

hoogte van het plan 30 km/uur. 

 

Het wegdek van de Maashavenkade, de Tolhuislaan en de Katendrechtsestraat bestaat uit 

 

 

Het wegdek van de overige in het onderzoek betrokken wegen bestaat uit klinkers (wegdektype 

W9a). 

 

relevante plantsoenen is uitgegaan van relatief 

0,8).  

 

In het rekenmodel is voor de afmetingen van de nieuw te realiseren geluidgevoelige bebouwing 

uitgegaan van de maximale bouwenvelop zijnde 11,0 meter breed, 16,2 meter lang en 15,0 meter 

hoog.  
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3 Berekening geluidbelasting 

3.1 Rekenmethode 

De geluidbelasting vanwege zowel het wegverkeer als het industrielawaai is berekend volgens 

- en meetvoorschrift geluidhinder 

 

 

Voor wat betreft het wegverkeer is een rekenmodel opgesteld met behulp van het 

rekenprogramma Geomilieu versie 3.00. 

 

In figuur 3.1 is een 3D-weergave van het rekenmodel voor wegverkeer weergegeven. 

 

Figuur 3.1 3D-weergave rekenmodel wegverkeer  

 

- 

gemaakt van het actuele zonebeheer model zoals aangeleverd door de DCMR, d.d. 18 augustus 

2015. 
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In figuur 3.2 is een 3D-weergave van het rekenmodel voor industrielawaai weergegeven. 

 

 

Figuur 3.2 3D-weergave rekenmodel -  

 

Voor wat betreft het industrielawaai - is gebruik 

gemaakt 

rond het industrieterrein Waal- 2015. 

 

In deze handreiking is de werkwijze opgenomen waarmee de geluidbelasting vanwege het 

-  

 

 

Figuur 3.3 Contouren bouwplantoetsing Waal - en Eemhaven met zelfbouwlocatie Kaappark  

 

zelfbouwlocatie Kaappark 
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Stap 1 | Bepaling geluidbelasting op de meest geluidbelaste gevel 

Voor het bouwplan is de geluidbelasting op de eerste , tweede en derde bouwlaag gelijk aan de 

hoogste waarde van de contouren waartussen het bouwplan is gelegen (zie figuur 3.3), in dit 

geval gelijk aan 49 dB(A). 

 

Voor hogere bouwlagen wordt de afgelezen waarde verhoogd volgens de onderstaande tabel. 

  

Tabel 3.1 Verhoging in dB op hogere bouwlagen 

Bouwlaag Verhoging 

Vierde bouwlaag + 0 dB(A) 

Vijfde bouwlaag + 1 dB(A) 

Zesde en hogere bouwlagen  + 2 dB(A) 

 

Stap 2 | Bepaling geluidbelasting op de overige gevels 

De in stap 1 bepaalde geluidbelasting geldt voor alle gevels van het plan. Dit geldt dus ook voor 

de gevels die niet of nauwelijks zijn gelegen in de richting van het industrieterrein. Voor deze 

gevels kan een aftrek van 0, 2 of 10 dB(A) worden toegepast, afhankelijk van de situering van 

een gevel ten opzichte van het industrieterrein.  

 

 

Figuur 3.4 Contouren bouwplantoetsing Waal - en Eemhaven met zelfbouwlocatie Kaappark  

 

begrenzing industrieterrein 

50 dB(A) T+ 

1 

2 

3 

4 
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Afhankelijk van de grootte van het oppervlak van het industrieterrein waarop de gevel zicht heeft, 

kan de in tabel 3.2 opgenomen aftrek worden toegepast op de in stap1 bepaalde geluidbelasting. 

 

Tabel 3.2 Aftrek voor gevels die geen maximaal zicht hebben op het industrieterrein  

 Toe te passen aftrek 

Groter of gelijk aan 1/3 0 dB(A) 

Kleiner dan 1/3 2 dB(A) 

Nul 10 dB(A) 

 

Voor de zelfbouwlocatie aan het Kaappark geldt de volgende aftrek: 

 

 zuid- en westgevel:        00 dB(A) 

 noord- en oostgevel:        10 dB(A) 

 

3.2 Rekenresultaten 

3.2.1 Wegverkeer 

Met behulp van het eerder genoemde rekenmodel is de geluidbelasting vanwege het verkeer op 

de Maashavenkade, de Walhallalaan, de Tolhuislaan, de Staalstraat, de Katendrechtsehof en de 

Katendrechtsestraat berekend voor het prognosejaar 2026. 

 

Voor een weergave van het ingevoerde rekenmodel en de gedetailleerde invoergegevens wordt 

verwezen naar figuur 1 van bijlage A respectievelijk bijlage B van dit rapport. Voor de situering 

van de rekenpunten wordt eveneens verwezen naar figuur 1 van dit rapport. 

 

De berekende geluidbelastingen worden inclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012 (artikel 110g 

Wgh) en - indien van toepassing - 

weergegeven in bijlage C van dit rapport. 

 

De aftrek ex artikel alleen van toepassing bij de 

bepaling van de geluidbelasting vanwege wegen waarvoor de representatief te achten snelheid 

van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt. In deze situatie is de aftrek ex artikel 3.5 
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3.2.2 Industrielawaai 

Maas- en Rijnhaven 

Met behulp van het actuele zonebeheer model is de geluidbelasting vanwege het gezoneerde 

-  

 

Voor een weergave van het ingevoerde rekenmodel en de gedetailleerde invoergegevens wordt 

verwezen naar figuur 2 van bijlage A respectievelijk bijlage B van dit rapport. 

 

De berekende geluidbelastingen worden voor zowel de dagperiode als de avondperiode en de 

nachtperiode weergegeven in bijlage C van dit rapport. Op basis van de geluidbelasting in de 

verschillende perioden is vervolgens de etmaalwaarde bepaald. 

 

In tabel 3.3 zijn de geluidbelastingen Letmaal samengevat. In de tabel zijn alleen die punten 

weergegeven waar de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde worden overschreden. 

 

Tabel 3.3 Geluidbelasting Letmaal  vanwege gezoneerde industrieterrein Maas - en Rijnhaven 

Rekenpunt Omschrijving Hoogte 

Geluidbelasting  
vanwege  

Maas- en Rijnhaven 
 [dB(A)] 

02 rekenpunt oostgevel 10,50 / 13,50 51 / 52 

03 rekenpunt oostgevel 10,50 / 13,50 51 / 52 

04 rekenpunt zuidgevel 10,50 / 13,50 52 / 52 

 

Waal- en Eemhaven 

rond het industrieterrein Waal- 

- 

volgens stap 1 en stap 2  van de handreiking. 
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4 Beoordeling geluidbelasting 

4.1 Wegverkeer  

Opgemerkt wordt dat 30 km/uur wegen niet-zoneplichtig zijn en in principe buiten het 

aandachtsgebied van de Wet geluidhinder vallen. 

 

In de Wgh is wel aangegeven dat, indien ontheffing benodigd is, ook de cumulatieve effecten ten 

gevolge van meerdere geluidbronnen dienen te worden beschouwd. Opgemerkt wordt dat binnen 

dit kader 30 km/uur wegen niet als zodanig expliciet worden genoemd. 

 

Met betrekking tot het onderhavige plan is gekozen om in eerste instantie per 30 km/uur weg een 

beoordeling te geven.  

 

Uitgangspunt is dat voor 30 km/uur wegen qua benadering inhoudelijk geen verschil is met 

overige wegen. De geluidbelasting is hierbij per weg beschouwd en er is in aansluiting op de Wet 

geluidhinder conform artikel 3.4 RMV 2012 een aftrek van 5 dB op de berekende geluidbelasting 

toegepast. 

 

Maashavenkade 

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft de Maashavenkade op de gevels van de nieuw 

te realiseren geluidgevoelige bebouwing de geluidbelasting nergens hoger is dan 48 dB.  

 

Walhallalaan 

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft de Walhallalaan op de gevels van de nieuw te 

realiseren geluidgevoelige bebouwing de geluidbelasting nergens hoger is dan 48 dB.  

 

Tolhuislaan 

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft de Tolhuislaan op de gevels van de nieuw te 

realiseren geluidgevoelige bebouwing de geluidbelasting nergens hoger is dan 48 dB.  

 

Staalstraat 

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft de Staalstraat op de gevels van de nieuw te 

realiseren geluidgevoelige bebouwing de geluidbelasting nergens hoger is dan 48 dB.  

 

Katendrechtsehof 

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft de Katendrechtsehof op de gevels van de nieuw 

te realiseren geluidgevoelige bebouwing de geluidbelasting nergens hoger is dan 48 dB.  

 

Katendrechtsestraat 

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft de Katendrechtsestraat op de gevels van de 

nieuw te realiseren geluidgevoelige bebouwing de geluidbelasting nergens hoger is dan 48 dB.  
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4.2 Industrielawaai 

Maas- en Rijnhaven 

aas- en 

- en zuidgevel van de nieuw te realiseren geluidgevoelige bebouwing de 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt overschreden ter hoogte van de 3
e
 en 

4
e
 verdieping (bouwlaag 4 en 5). 

 

Dit betekent dat met betrekking tot de Maas- en Rijnhaven een verzoek om een hogere 

grenswaarde van maximaal 52 dB(A) ingediend dient te worden. 

 

Waal- en Eemhaven 

Waal- en 

Eemhaven zuid- en westgevel van de nieuw te realiseren geluidgevoelige bebouwing de 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde nergens wordt overschreden. 
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5 Conclusie 

Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen wij de volgende conclusies trekken: 

 

De geluidbelasting vanwege het verkeer op de Maashavenkade, de Walhallalaan, de Tolhuislaan, 

de Staalstraat, de Katendrechtsehof en de Katendrechtsestraat is ter plaatse van de gevels van 

de nieuw te realiseren geluidgevoelige bebouwing overal lager dan 48 dB. 

 

De geluidbelasting vanwege het g - 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde op de oost- en zuidgevel van de nieuw te 

realiseren geluidgevoelige bebouwing ter hoogte van de 3
e
 en 4

e
 verdieping (bouwlaag 4 en 5). 

 

- 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde op de zuid- en westgevel van de nieuw te 

realiseren geluidgevoelige bebouwing nergens. 

 

Voor de nieuw te realiseren geluidgevoelige bebouwing dient met betrekking tot het gezoneerde 

industrieterrein - een verzoek om een hogere waarde te worden ingediend. 

 

 

 

 

Corien de Jongh 

adviseur 

 




































































