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1. Inleiding 

Het voornemen is om aan het Julialaantje 1 te Rijswijk een woning te realiseren. Het vigerende 
bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling op deze locatie niet mogelijk. Daarom wordt 
een ruimtelijke procedure doorlopen in het kader waarvan dit akoestisch onderzoek is uitge-
voerd.   
 
Mevrouw van de Sande heeft KuiperCompagnons opdracht gegeven voor het uitvoeren van het 
akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai. In de volgende afbeelding is de locatie van de 
woning weergegeven.  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: luchtfoto van de locatie “woning”. 
 
Wet geluidhinder 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) en de daarbij 
behorende rekenregels. De voorgenomen ontwikkeling is gelegen binnen de zone van de Bur-
gemeester Elsenlaan en de route Van Vredenburchweg - Ruysdaelplein. Daardoor is een on-
derzoek naar wegverkeerslawaai benodigd. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke orde-
ning is daarnaast in dit onderzoek ook aandacht besteed aan de mogelijk hinder van het ver-
keer op het 30 km/uur gedeelte van de route Van Vredenburchweg - Ruysdaelplein. De locatie 
is eveneens gelegen in de zone van tramlijn 17.   
 
In dit onderzoek is het Julialaantje (30 km/uur) buiten beschouwing gelaten. De reden hiervoor 
is dat het Julialaantje een doodlopende weg is en de te realiserende woning aan het einde van 
deze weg komt te liggen.  
 
Omdat de locatie niet is gelegen in de zone van een spoorlijn of een gezoneerd industrieterrein 
spelen de aspecten railverkeerslawaai en industrielawaai in dit akoestisch onderzoek geen rol. 
Om die reden zijn deze aspecten buiten beschouwing gelaten. 
 

Locatie “woning” 
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2. Wettelijk kader 

2.1. Wegverkeerslawaai 

Onderzoekszone 
Langs wegen bevindt zich overeenkomstig artikel 74 Wgh aan weerszijden een zone waarbin-
nen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Voordat nieuwe woningen binnen deze 
zone kunnen worden geprojecteerd dient te worden onderzocht of aan de grenswaarden van de 
Wgh wordt voldaan. De zonebreedte is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de aard van 
de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). 
 
De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 Wgh. Deze defi-
nities luiden: 
- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom (bepaald door komgrensborden) met 

uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de be-

bouwde kom dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 
De nieuwe woning in dit bestemmingsplan worden binnen de bebouwde kom gebouwd. Omdat 
de beschouwde wegen ook binnen de kom zijn gelegen is sprake van een stedelijke situatie. 
 
De Burgemeester Elsenlaan en Van Vredenburchweg hebben een onderzoekszone van 200 m 
(2x1 rijstrook, stedelijk gebied). Deze zone wordt gemeten vanaf de buitenste begrenzing van 
de buitenste rijstrook. 
 
Ten westen van de Burgemeester Elselaan is de vrij liggende tramlijn 17 gelegen. De geluids-
belasting door het tramverkeer wordt getoetst aan de grenswaarden voor wegverkeerslawaai. 
 
Normstelling 
De voorkeursgrenswaarde voor nieuwe woningen is vastgelegd in de Wgh. Indien de geluidbe-
lasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde moeten er maatregelen worden getroffen om 
hieraan alsnog te kunnen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende bezwaren 
te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk bevoegd tot het vast-
stellen van hogere waarden. De gemeente Rijswijk heeft geen vastgesteld geluidbeleid met 
betrekking tot hogere grenswaarden. De toetsing op dit aspect is daarom achterwege gelaten. 
 
In tabel 1 is aangegeven wat de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde is 
voor een nieuwe woning. 
 
Tabel 1: Grenswaarden wegverkeerslawaai. 

Functie Situatie Voorkeursgrenswaarde Maximale ontheffingswaarde 

Nieuwe woning Stedelijk 48 dB (artikel 82 Wgh) 63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) 
 
Reductie geluidbelastingen wegverkeerslawaai 
Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst af-
neemt, mogen de berekende geluidsbelastingen op de gevels worden gereduceerd. Vanaf 1 juli 
2012 moet worden gerekend met het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012).  
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Omdat de rijsnelheid op de beschouwde wegen lager is dan 70 km/h is bij de berekening van 
de geluidsbelasting voor het wegverkeer een reductie toegepast van 5 dB. Overeenkomstig de 
toelichting op artikel 3.3 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is ook op het tramver-
keer de reductie van 5 dB toegepast.  
 

2.2. Bouwbesluit 2012 

In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven wat de karakteristieke geluidwering moet zijn om een 
binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden van nieuwe woningen.  
De geluidsbelasting door wegverkeerslawaai mag in verblijfsgebieden (gebruiksgebied of een 
gedeelte daarvan voor het verblijven van personen) niet hoger zijn dan 33 dB. Daarbij geldt een 
minimale eis van 20 dB.  
 
Het bepalen van de geluidwerende voorzieningen met betrekking tot de karakteristieke geluid-
wering valt buiten de opzet van dit rapport. 
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3. Uitgangspunten geluidberekeningen 

Hierna worden de uitgangspunten voor de berekeningen van het wegverkeerslawaai beschreven. 
Het gaat om de gehanteerde gegevens en de gebruikte berekeningsmethode.  
 

3.1. Wegverkeersgegevens 

Lokale wegen 
Voor dit onderzoek is een niet geverifieerd verkeersmodel gehanteerd. Verzocht wordt de ge-
bruikte verkeerscijfers te beoordelen op juistheid. Een uitdraai van deze gegevens is eveneens 
in bijlage 1 opgenomen. De gegevens met betrekking tot het gehanteerde wegdektype en de 
wettelijk toegestane rijsnelheid is gebaseerd op de website maps.google.nl.  
 
Trambaan 
Het gebruik van de trambaan is gebaseerd op de thans geldende dienstregeling van tramlijn 17. 
In de hierna opgenomen tabel zijn de gebruikte aantallen trampassages per richting weergege-
ven. 
 
Tabel 1 : Tramintensiteiten lijn 17 (werkdagen). 

Lijn Dag Avond Nacht 

17 78 18 14 

 
Zoals eerder beschreven wordt het tramverkeer getoetst aan de normen voor wegverkeerslawaai 
maar berekend als railverkeerslawaai. Een uitgebreide beschrijving van deze werkwijze is gege-
ven in de handleiding van de Omgevingsdienst Haaglanden ‘Akoestisch onderzoek weg- en rail-
verkeer Omgevingsdienst Haaglanden; Handleiding voor de gemeenten in Haaglanden’ van 20 
januari 2015. 
 
Er is in dit onderzoek geanticipeerd op de komst van de Avenio. Op grond van de hiervoor ge-
noemde handleiding bestaat in 2017 60% van het tramverkeer uit de Avenio. Rekening houdend 
met de planperiode tot 2026 wordt verwacht dat alle trams zijn vervangen door dit type. In dit 
onderzoek is om deze reden uitgegaan van de spoorvoertuigcategorie 10 (Lightrailmaterieel zoals 
de Regio Citadis). Op grond van aanvullende informatie van de Omgevingsdienst Haaglanden 
bestaat elke tram uit drie bakken. De intensiteiten die in het rekenmodel zijn ingevoerd bedraagt 
dus de in tabel 1 vermelde intensiteiten keer drie.   
 
Ook ten aanzien van de overige uitgangspunten voor de berekening van het tramverkeer zijn de 
gegevens ontleend aan deze handleiding. Voor de rijsnelheid van het tramverkeer is uitgegaan 
van 40 km/u. De stopfractie voor zowel de doorgaande als stoppende trams is 1. Voor het type 
railonderbreking is uitgegaan van een voegloze spoorstaaf (doorgelast) met of zonder voegloze 
wissels en kruisingen (m=1). De lengte van de wissels zijn verwaarloosbaar. 
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3.2. Berekeningsmethode 

Voor het bepalen van de geluidsbelasting door het verkeer is gebruik gemaakt van Standaardre-
kenmethode 2 overeenkomstig het RMG 2012. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het 
softwarepakket Geomilieu, versie 3.11. De ontwikkelde rekenmodellen zijn weergegeven in bijlage 
2 ‘Rekenmodellen weg- en tramverkeerslawaai’. In het rekenmodel zijn de volgende elementen 
ingevoerd: 
- rijlijnen; 
- bodemgebieden (hard/zacht gebieden); 
- objecten (gebouwen); 
- toetspunten. 
 
Rijlijnen 
Als uitgangspunt is voor de ligging van de wegen, trambanen uitgegaan van de digitale onder-
grond van de gemeente Rijswijk.  
 
Bodemgebieden 
In het rekenmodel is als uitgangspunt een akoestisch zachte bodem gekozen. Alle akoestische 
harde gebieden zoals trottoir en wegen zijn als specifieke bodemgebieden in het rekenmodel in-
gevoerd.  
 
Objecten 
De ligging van de bestaande gebouwen en de hoogte van deze gebouwen zijn gebaseerd op het 
informatie uit maps.google.nl. De ligging van de nieuwe woning in het plan is gebaseerd op het de 
plattegrond tekening “Voorlopig ontwerp Julialaantje 1 x’ van SCALA, d.d. 24 september 2015. 
 
Toetspunten 
In de rekenmodellen zijn toetspunten opgenomen. De beoordelingshoogte ter plaatse van de 
woningen is 1,5 m en 4,5 m. 
 
In verband met de grootte van het rekenmodel is er voor gekozen geen uitdraai van alle items 
van het rekenmodel op te nemen in de bijlagen van deze rapportage. Indien gewenst kan deze 
uitdraai in digitale vorm worden aangeleverd of er kan een kopie van het rekenmodel worden 
aangeleverd. Wel zijn de invoergegevens van de geluidsbronnen (wegen en trambanen) in bij-
lage 1 van het rapport opgenomen. 
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4. Berekeningsresultaten 

In bijlage 3 ‘Berekeningsresultaten weg- en tramverkeerslawaai’ zijn op verschillende kaarten 
de berekende geluidbelastingen weergegeven vanwege het verkeer op de onderzochte wegen 
en tramlijn 17. Hieronder worden de resultaten kort besproken. Op de weergegeven resultaten 
op deze kaarten en de resultaten die hierna zijn beschreven is de reductie volgens artikel 110g 
Wgh reeds toegepast. 
 

4.1. De Burgemeester Elsenlaan en de route Van Vredenburchweg - Ruysdaelplein 

Als gevolg van het verkeer op de gezoneerde wegen wordt de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB niet overschreden. De maximaal berekende geluidbelasting bedraagt 43 dB ten gevolge 
van het verkeer op de Burgemeester Elsenlaan en 30 dB ten gevolge van de route Van Vre-
denburchweg - Ruysdaelplein.  Het vaststellen van een hogere waarde is niet aan de orde.  
 
 

4.2. Tramlijn 17  

Het tramverkeer op tramlijn 17 leidt ter plaatse van de nieuwe woning niet tot een geluidsbelas-
ting die de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. De maximaal berekende geluidsbelasting be-
draagt 33 dB. Ook voor de tramlijn 17 is het vaststellen van een hogere waarde niet aan de 
orde.  
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5. Conclusies 

Het voornemen is om aan het Julialaantje 1 een woning te realiseren. Deze nieuwe woning is 
gelegen binnen de onderzoekszone van De Burgemeester Elsenlaan en de Van Vredenburch-
weg. Daarnaast ligt de te realiseren woning in de zone van tramlijn 17.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat het verkeer op alle beschouwde wegen en de tramlijn niet leidt 
tot een geluidsbelasting die de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt, waardoor er geen 
hogere waarde benodigd is 
 
Gelet op de berekende geluidbelastingen vanwege het verkeer op de onderzochte wegen en de 
tramlijn zal de cumulatieve geluidsbelasting zodanig laag zal zijn, zodat een onderzoek naar de 
geluidwering van de gevels niet hoeft te worden uitgevoerd. 
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Bijlage 1 
Wegverkeersgegevens 



Tabel: Aangehouden wegverkeersgegevens Ruimtelijke Ontwikkeling "Julialaantje 1".
ID Wegvak Autonome Rij- Wegdek-

groei snelheid type
[%/jaar] [km/uur]

1a Burgemeester Elsenlaan 1,5 50 fijn asfalt
1b Burgemeester Elsenlaan 1,5 50 fijn asfalt
1c Burgemeester Elsenlaan 1,5 50 fijn asfalt
2a Van Vredenburchweg 1,5 50 kleper verband
2b Van Vredenburchweg 1,5 50 kleper verband
2c Van Vredenburchweg 1,5 30 kleper verband
2d Van Vredenburchweg 1,5 30 kleper verband
2e Van Vredenburchweg 1,5 30 kleper verband
2f Van Vredenburchweg 1,5 30 kleper verband
2g Van Vredenburchweg 1,5 30 kleper verband
2h Van Vredenburchweg 1,5 30 kleper verband
2i Ruysdaelplein 1,5 30 kleper verband
2j Ruysdaelplein 1,5 30 kleper verband
2k Ruysdaelplein 1,5 30 kleper verband

Tabel: Aangehouden wegverkeersgegevens Ruimtelijke Ontwikkeling "Julialaantje 1".
ID Wegvak

Gem. uur Licht Middel Zwaar
[%] [%] [%] [%]

1a Burgemeester Elsenlaan 6,99 95,14 3,40 1,46
1b Burgemeester Elsenlaan 6,99 94,71 3,70 1,59
1c Burgemeester Elsenlaan 6,99 94,50 3,85 1,65
2a Van Vredenburchweg 7,00 99,89 0,09 0,02
2b Van Vredenburchweg 6,99 97,80 1,54 0,66
2c Van Vredenburchweg 6,99 97,80 1,54 0,66
2d Van Vredenburchweg 7,00 99,66 0,23 0,10
2e Van Vredenburchweg 7,00 99,66 0,23 0,10
2f Van Vredenburchweg 6,99 99,93 0,05 0,02
2g Van Vredenburchweg 7,00 99,52 0,29 0,19
2h Van Vredenburchweg 7,00 99,94 0,04 0,02
2i Ruysdaelplein 6,99 99,93 0,05 0,02
2j Ruysdaelplein 7,00 99,94 0,04 0,02
2k Ruysdaelplein 6,99 96,92 2,16 0,92

Tabel: Aangehouden wegverkeersgegevens Ruimtelijke Ontwikkeling "Julialaantje 1".
ID Wegvak

Gem. uur Licht Middel Zwaar
[%] [%] [%] [%]

1a Burgemeester Elsenlaan 2,57 96,11 2,72 1,17
1b Burgemeester Elsenlaan 2,57 95,76 2,97 1,27
1c Burgemeester Elsenlaan 2,57 95,59 3,09 1,32
2a Van Vredenburchweg 2,60 99,92 0,07 0,02
2b Van Vredenburchweg 2,59 98,25 1,22 0,52
2c Van Vredenburchweg 2,59 98,25 1,22 0,52
2d Van Vredenburchweg 2,60 99,73 0,19 0,08
2e Van Vredenburchweg 2,60 99,73 0,19 0,08
2f Van Vredenburchweg 2,60 99,94 0,04 0,02
2g Van Vredenburchweg 2,60 99,62 0,23 0,15
2h Van Vredenburchweg 2,60 99,95 0,03 0,01
2i Ruysdaelplein 2,60 99,94 0,04 0,02
2j Ruysdaelplein 2,60 99,95 0,03 0,01
2k Ruysdaelplein 2,58 97,55 1,72 0,74

Tabel: Aangehouden wegverkeersgegevens Ruimtelijke Ontwikkeling "Julialaantje 1".
ID Wegvak

Gem. uur Licht Middel Zwaar
[%] [%] [%] [%]

1a Burgemeester Elsenlaan 0,73 91,11 6,23 2,67
1b Burgemeester Elsenlaan 0,73 90,35 6,75 2,89
1c Burgemeester Elsenlaan 0,73 89,98 7,01 3,01
2a Van Vredenburchweg 0,70 99,80 0,16 0,04
2b Van Vredenburchweg 0,71 95,88 2,88 1,24
2c Van Vredenburchweg 0,71 95,88 2,88 1,24
2d Van Vredenburchweg 0,70 99,36 0,45 0,19
2e Van Vredenburchweg 0,70 99,36 0,45 0,19
2f Van Vredenburchweg 0,70 99,87 0,09 0,04
2g Van Vredenburchweg 0,70 99,09 0,55 0,36
2h Van Vredenburchweg 0,70 99,89 0,08 0,03
2i Ruysdaelplein 0,70 99,87 0,09 0,04
2j Ruysdaelplein 0,70 99,89 0,08 0,03
2k Ruysdaelplein 0,72 94,27 4,01 1,72

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

Etmaalintensiteit
2026

[mvt/etm]
14.354
13.165
12.595
1.772
2.916
2.916
1.677
1.677
588

3.650
750
588

1.091
750

J:\764\303\01\3 Projectresultaat\Geluid\rapport\verkeer_RO julialaantje_v01.xls



 
  

 

 

 

Bijlage 2 
Rekenmodellen weg- en tramverkeerslawaai  



C

Ruimtelijke Onderbouwing "Julialaantje 1"
Gemeente Rijswijk 

KuiperCompagnons

Overzicht rekenmodel en ligging tramlijn 

Railverkeerslawaai - RMR-2012, [Wegverkeerslawaai - Railverkeerslawaai (tram obv werkinstructie ODH)] , Geomilieu V3.11

Gebouw

Bodemgebied

Toetspunt

Baan

0 m 100 m

schaal = 1 : 3750



2b

1b
2d

2e
1c

2g

2f 2h

2i
2j

2l

2k

2a

2c

1a

Ruimtelijke Onderbouwing "Julialaantje 1"
Gemeente Rijswijk

KuiperCompagnons

Overzicht rekenmodel en ligging wegvakken 

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V3.11

Gebouw

Bodemgebied

Toetspunt

Weg

0 m 100 m

schaal = 1 : 3600



 
  

 

 

 

Bijlage 3 
Berekeningsresultaten weg- en tramverkeerslawaai  



43

39/41

../42

Ruimtelijke Onderbouwing "Julialaantje 1"
Gemeente Rijswijk

KuiperCompagnons

Berekende geluidsbelasting vanwege het verkeer op de Burgmeester Elsenlaan
Toegestane reductie volgens artikel 110g is toegepast

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V3.11
82410

452280

452270

Gebouw

Bodemgebied

Toetspunt

Weg

periode: Lden
groep: Burgemeester Elsenlaan

Inclusief groepsreducties

0 m 3 m

schaal = 1 : 85



11

29/30

../13

Ruimtelijke Onderbouwing "Julialaantje 1"
Gemeente Rijswijk

KuiperCompagnons

Berekende geluidsbelasting vanwege het verkeer op de route Van Vredenburchweg en Ruysdaelplein 
Toegestane reductie volgens artikel 110g is toegepast

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Wegverkeerslawaai - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V3.11

Gebouw

Bodemgebied

Toetspunt

Weg

periode: Lden
groep: Van Vredenburchweg

Inclusief groepsreducties

0 m 3 m

schaal = 1 : 85



32

30/33

../32

Ruimtelijke Onderbouwing "Julialaantje 1"
Gemeente Rijswijk 

KuiperCompagnons

Berekende geluidsbelasting vanwege Tramlijn 17
Toegstane reductie volgens artikel 110g is toegepast

Railverkeerslawaai - RMR-2012, [Wegverkeerslawaai - Railverkeerslawaai (tram obv werkinstructie ODH)] , Geomilieu V3.11

Gebouw

Bodemgebied

Toetspunt

Baan

periode: Lden
Inclusief groepsreducties

0 m 3 m

schaal = 1 : 85



 

 

 
 
 

 
 
 




