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Samenvatting 

Op verzoek van bureau Voorbereiding Infrastructurele Werken (directie Economie & Mobiliteit) 
van de Provincie Noord-Brabant is een akoestisch onderzoek verricht met betrekking tot de 
provinciale weg N283 te Eethen (gemeente Aalburg). Aanleiding hiertoe vormt de 
(geprojecteerde) reconstructie van de N283; t.w. het aanleggen van drie rotondes binnen de 
bebouwde kom van Eethen. Doel van voorliggend onderzoek is nagaan of met de voorgenomen 
wijziging van de N283 sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder 
(toename geluidbelasting tenminste 2 dB). Hierbij wordt rekening gehouden met de autonome 
groei van de verkeersintensiteit gedurende een periode van 10 jaar na reconstructie van de 
N283. 
 
Ten behoeve van onderhavig onderzoek is, overeenkomstig bijlage III van het Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2006, een rekenmodel opgesteld waarmee de in de omgeving van 
de N283 te Eethen optredende geluidbelasting kan worden bepaald. In het rekenmodel zijn de 
gegevens met betrekking tot de bestaande en voorgenomen wegverharding alsmede de huidige 
en toekomstige verkeersintensiteiten opgenomen. Aan de hand van de aldus verkregen 
rekenresultaten kan de toe- of afname van de geluidbelasting en een mogelijke reconstructie in 
zin van de Wet geluidhinder worden vastgesteld. Met voorliggende rapportage wordt invulling 
gegeven aan de onderzoeksverplichting zoals deze is gesteld in de Wet geluidhinder. 
 
Op basis van onderhavig onderzoek kan met betrekking tot de actuele en toekomstige 
akoestische situatie in de omgeving van de provinciale weg N283 (Eethen) het volgende 
geconcludeerd worden. Ten aanzien van de woningen welke onderhevig zijn aan het wettelijk 
regime “reconstructie Wet geluidhinder” kan geconcludeerd worden dat voor de situatie 2008 
(zonder maatregelen) versus 2019 er voor zeventien woningen gelegen binnen de geluidzone 
van de N283 sprake is van een toename van de huidige geluidbelasting Lden van (afgerond) 2 dB 
of meer. Er is voor deze woningen derhalve sprake van een reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder. Het onderzoek naar de doeltreffendheid van maatregelen (met een semi-dichte 
micro-deklaag en dichtasfalt beton als verhardingsadvies) leidt vervolgens tot de conclusie dat 
voor alle woningen in 2019 voldaan kan worden aan de heersende waarde (als zijnde de 
hoogste toelaatbare geluidbelasting). Een hogere-waarde-procedure (ontheffing grenswaarde 
Wgh) hoeft niet te worden gevolgd. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform het kwaliteitssysteem van het bureau Milieumetingen van 
de provincie Noord-Brabant. Dit kwaliteitssysteem voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 
17020:2004 en is ingeschreven bij de RvA als inspectie-instelling onder nr. I073 voor gebieden 
zoals omschreven in de accreditatie. Het voorliggende onderzoek (verrichting nr. 5) bevat geen 
uitbestede werkzaamheden. 
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1 Inleiding 

Op verzoek van bureau Voorbereiding Infrastructurele Werken (directie Economie & Mobiliteit) 
van de Provincie Noord-Brabant is een akoestisch onderzoek verricht met betrekking tot de 
provinciale weg N283 te Eethen (gemeente Aalburg). Aanleiding hiertoe vormt de 
(geprojecteerde) reconstructie van de N283; t.w. het aanleggen van drie rotondes binnen de 
bebouwde kom van Eethen. Doel van voorliggend onderzoek is nagaan of met de voorgenomen 
wijziging van de N283 sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder 
(toename geluidbelasting tenminste 2 dB). Hierbij wordt rekening gehouden met de autonome 
groei van de verkeersintensiteit gedurende een periode van 10 jaar na reconstructie van de 
N283 
 
Ten behoeve van onderhavig onderzoek is, overeenkomstig bijlage III van het Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2006, een rekenmodel opgesteld waarmee de in de omgeving van 
de N283 te Eethen optredende geluidbelasting kan worden bepaald. In het rekenmodel zijn de 
gegevens met betrekking tot de bestaande en voorgenomen wegverharding alsmede de huidige 
en toekomstige verkeersintensiteiten opgenomen. Aan de hand van de aldus verkregen 
rekenresultaten kan de toe- of afname van de geluidbelasting en een mogelijke reconstructie in 
zin van de Wet geluidhinder worden vastgesteld. Met voorliggende rapportage wordt invulling 
gegeven aan de onderzoeksverplichting zoals deze is gesteld in de Wet geluidhinder. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform het kwaliteitssysteem van het bureau Milieumetingen van 
de provincie Noord-Brabant. Dit kwaliteitssysteem voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 
17020:2004 en is ingeschreven bij de RvA als inspectie-instelling onder nr. I073 voor gebieden 
zoals omschreven in de accreditatie. Het voorliggende onderzoek (verrichting nr. 5) bevat geen 
uitbestede werkzaamheden. 
 
 
 
2 Algemeen 

2.1 Situatie N283 
 
De reconstructie van de provincialeweg N283 vindt plaats over een traject van ca. 15 km vanaf  
Dussen (nabij de aansluiting met de A27) tot Genderen. Op dit traject worden in totaal negen 
rotondes aangelegd (thans voorrangskruisingen). Het doel van deze reconstructie is o.a. om 
hiermee de snelheid over het gehele traject beter te kunnen reguleren. De wegverharding van de 
gehele N283 bestaat thans uit gebezemd beton. In de situatie na reconstructie zal de 
wegverharding van de N283 bestaan uit een semi-dichte dunne deklaag. Op de rotondes wordt 
gekozen voor een wegverharding van dicht asfaltbeton (dab). De maximum snelheid op het 
gehele traject bedraagt 80 km/uur. Uitzondering hierop is de kom Eethen (km 10,9 tot km 
11,6), waar de maximum snelheid 50 km/uur is en rotondes ter plaatse waarvan de rijsnelheid 
30 km/uur bedraagt. De situatie ter hoogte van Eethen is reeds in 2005 onderzocht. In de 
tussenliggende periode zijn de inzichten ten aanzien van de verkeersintensteiten gewijzigd en is 
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de Wet geluidhinder in 2007, met betrekking tot de uitvoering en beoordeling van 
reconstructies, ook gewijzigd. Ten aanzien van de reconstructie ter hoogte van Eethen geldt:  
Binnen deze bebouwde kom van Eethen bevinden zich twee kruisingen waar wegen aansluiten 
op de N283.  

- De kruising van de C. Branderhorststraat/Kleibergsestraat met de N283 wordt 
vervangen door rotonde; 

- De kruising van de Raadhuisstraat/Kleibergsestraat met de N283 wordt vervangen 
door twee rotondes. Eén rotonde gelegen ter hoogte van het kruispunt 
Raadhuisstraat/Kleibergsestraat /N283 en één rotonde gelegen ca. 100 meter ten 
westen van deze rotonde (ter hoogte van de Oude Weidesteeg); 

- Aangezien de westelijke rotonde aan de noordzijde wordt afgesloten zal de oostelijke 
rotonde ontsluiting van het verkeer aan de noordzijde verzorgen. 

 
In bijlage A wordt de situering van N283, de omliggende wegen en ligging van de 
dichtstbijgelegen woningen weergegeven. 
 
2.2 Regel- en wetgeving 
 
In de Wet geluidhinder (ex art. 74 Wgh e.v.) zijn ter bestrijding van verkeerslawaai zones langs 
wegen aangegeven die beschouwd worden als aandachtsgebieden voor geluidhinder.  
De wettelijke zonebreedtes zijn zodanig bepaald dat er buiten de zone in het algemeen geen 
geluidniveaus Lden voorkomen van meer dan de voorkeurswaarde van 48 dB (voorheen  
Letmaal = 50 dB(A)). Derhalve beperkt voorliggend onderzoek zich tot de woningen gelegen 
binnen de geluidzone. De breedte van de zone dient dus voor iedere situatie en bedraagt in 
onderhavige situatie 250 meter voor de trajecten gelegen buiten de bebouwde kom en 200 
meter voor de situatie binnen de bebouwde kom van Eethen. Dit betekent dat de woningen 
gelegen op een grotere afstand dan 250 meter en 200 meter tot de N283 buiten de reikwijdte 
van de Wet geluidhinder vallen. 
 
De systematiek van de Wet geluidhinder ten aanzien van reconstructies is dat de reconstructie 
niet mag leiden tot een hogere geluidbelasting, het zogenaamde “stand-still - principe”. Dit 
betekent dat in geval van een reconstructie moet worden gestreefd naar een gelijke dan wel 
lagere geluidbelasting. Er is eerst formeel sprake van een reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder indien een bestaande weg wordt gewijzigd en waarbij ter plaatse van aanliggende 
woningen een verhoging van de geluidbelasting Lden optreedt van 2 dB als gevolg van deze 
wijziging. Voorbeelden van wijzigingen welke kunnen leiden tot een reconstructie in de zin van 
de Wet geluidhinder kunnen zijn het wijzigen van de wegverharding (wegdek met hogere 
geluidemissie), verleggen van de weg, aanleg rotonde ter vervanging van een VRI, verandering 
van het aantal rijbanen e.d. Het is dus van belang om een akoestisch onderzoek in te stellen 
naar de effecten van de wijzigingen (zonder geluidbeperkende maatregelen) waarbij de 
geluidsituatie in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de reconstructie plaatsvindt, wordt 
vergeleken met de situatie tien jaar na reconstructie. Hierbij wordt rekening gehouden met 
toekomstige verkeersontwikkelingen (o.a. autonome groei van het verkeer en 
verkeersplanologische wijzigingen). Indien door Gedeputeerde Staten of Onze Minister eerder 

Rapport: 2008-0223-G-M/ 16 september 2008 5/15 

  



 

een hogere waarde is vastgesteld zal het uitgangspunt in het akoestisch onderzoek zijn de laagste 
waarde van de heersende geluidbelasting en de door Gedeputeerde Staten of Onze Minister 
vastgestelde hogere waarde. 
 
Indien de geluidbelasting Lden vóór en ná de reconstructie kleiner of gelijk is aan 48 dB dan 
hoeft, ongeacht de toename vanwege de wijziging, door Gedeputeerde Staten geen hogere 
waarde te worden vastgesteld en kan de geprojecteerde reconstructie zondermeer plaatsvinden. 
Dit geldt ook indien de toename van de geluidbelasting Lden beperkt blijft tot 1,49 dB (afgerond 
minder dan 2 dB; géén reconstructie Wgh). Indien de geluidbelasting Lden ná reconstructie meer 
bedraagt dan 48 dB en de toename vanwege de wijziging gelijk dan wel groter is dan 2 dB zal 
Gedeputeerde Staten een hogere waarde (ontheffing) moeten vaststellen (tot maximaal 68 dB) 
alvorens tot reconstructie kan worden overgegaan. Een hogere waarde moet echter uitsluitend 
worden vastgesteld indien voornoemde toename van de geluidbelasting Lden niet volledig kan 
worden weggenomen door het treffen van geluidbeperkende maatregelen. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat indien op 1 maart 1986 reeds sprake was van een geluidbelasting Letmaal 
van meer dan 60 dB(A) de minister van VROM geheel verantwoordelijk is voor de vaststelling 
van de maximaal toelaatbare geluidbelasting na sanering en nà uitvoering van de reconstructie 
(zonder tussenkomst van GS derhalve). 
 
Het beleid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hierin is, conform de beleidsnotitie “Ontheffingenbeleid 

Wet geluidhinder” (1998), dat voor woningen waarvoor een hogere waarde wordt afgegeven, er bij aanleg of 

reconstructie van een weg, bij die woningen tenminste één geluidluwe gevel of plek (geluidbelasting Lden niet meer 

dan 48 dB) wordt gehandhaafd dan wel veilig gesteld. Deze voorwaarde geldt voor de gecumuleerde geluidbelasting 

(verschillende soorten geluidbronnen). Verder moeten, alvorens een hogere waarde kan worden vastgesteld, 

maatregelen worden onderzocht welke mogelijk in aanmerking komen om te voorkomen dat er sprake zal zijn van 

een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder en/of een verhoging van de geluidbelasting Lden optreedt (voor 

zover deze meer dan 48 dB bedraagt). Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de Wet geluidhinder en de 

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai waarin wordt aangegeven dat wanneer de mogelijke maatregelen 

onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedebouwkundige, verkeerskundige, 

vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, deze redelijkerwijs niet getroffen hoeven te worden. Het laatste 

(financiële) criterium wordt ingevuld door een toetsingsbedrag van per woning waarvoor een geluidbelasting Lden van 

meer dan 48 dB wordt berekend in combinatie met een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer. Het 

toetsingsbedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Indien door middel van maatregelen een afdoende geluidreductie kan 

worden bereikt zonder overwegende bezwaren, dan volgt géén hogere waarde procedure. De voorgestane 

maatregelen zullen getroffen dienen te worden. Tot slot moet, indien de voorkeursgrenswaarde nà maatregelen niet 

wordt gerealiseerd en/of een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder niet kan worden vermeden, de 

binnenwaarde van de desbetreffende woning(en) moeten worden gegarandeerd op een waarde van  

33 dB in geval van de aanleg van een nieuwe weg (nieuwe situatie) dan wel op ten hoogste 38 dB in geval van een 

reconstructie Wgh. Hiervoor is een aanvullend bouwakoestisch onderzoek vereist. Eerst hierna kan Gedeputeerde 

Staten een hogere waarde vaststellen en zal de gemeenteraad hierover formeel een besluit moeten nemen (in het 

kader van wijziging bestemmingsplan) waarna de werkzaamheden kunnen aanvangen. 
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3 Uitvoering onderzoek 

De geluidbelasting vanwege een weg dient te worden bepaald door middel van een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd conform Standaardrekenmethode II (SRM II) zoals opgenomen in  
bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 [Ref. 1]. SRM II wordt 
toegepast bij complexe (overdrachts)situaties en houdt rekening met de frequentie-
afhankelijkheid ten aanzien van de geluidemissie en de relevante overdrachtstermen (incl. 
afschermende en reflecterende werking geluidwerende voorzieningen en objecten).  
Het geluidemissiegetal is afhankelijk van de intensiteit, snelheid en verkeerssamenstelling van de 
voertuigstroom. De invloed van het wegdek op de geluidemissie wordt weergegeven door de 
wegdekcorrectieterm Cwegdek (als onderdeel van het emissiegetal) en kan direct worden afgeleid 
uit de beschikbare selectie van standaard typen wegdek volgens CROW-publikatie 200 [Ref. 2] 
en voor specifieke wegdekproducten, waarvan Cwegdek is vastgesteld overeenkomstig  
hoofdstuk 4 uit bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, op  
internet: www.stillerverkeer.nl. De rekenhoogte (= beoordelingshoogte) bedraagt steeds 4,5 meter 
boven het plaatselijk maaiveld. De geluidniveaus zijn exclusief mogelijke reflectie tegen een 
achterliggende gevel (exclusief gevelreflectie derhalve).  
 
De jaargemiddelde geluidbelasting Lden (day, evening, night) wordt berekend uit het gedurende 
de dag-, avond- en nachtperiode optredende equivalente geluidniveaus respectievelijk Ldag 
(tussen 07.00 en 19.00 uur), Lavond (tussen 19.00 en 23.00 uur) en Lnacht (tussen 23.00 en 07.00 
uur). Hiertoe wordt de navolgende formule gehanteerd: 
 
 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
•+•+•=

++
10

10
10

5
10 1081041012
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1lg10

nachtavonddag LLL
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Alvorens toetsing aan de voorkeursgrenswaarde plaatsvindt wordt echter een aftrek van 2 dB 
toegepast voor de wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt. Voor wegen waar de representatief te achten 
snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur bedraagt (N283, Eethen) wordt 
een aftrek van 5 dB(A) toegepast. Hiermee wordt invulling gegeven aan art. 110g Wgh jo. art. 
3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.  
 
Ten behoeve van onderhavig onderzoek is een rekenmodel opgesteld (format Geonoise® v5.41; 
module wegverkeerslawaai SRM II) met behulp waarvan de geluidbelasting Lden voor zowel de 
akoestische situatie één jaar vóór (2008) reconstructie als 10 jaar ná reconstructie (2019) kan 
worden berekend (e.e.a. overeenkomstig art 77 Wgh). Akoestisch relevant is hierbij de 
geluidemissie vanwege de provinciale weg N283 enerzijds en de situering van de 
dichtbijgelegen geluidgevoelige bestemmingen c.q. woningen binnen de geluidzone anderzijds. 
Voor wat betreft de situatie 2019 wordt in eerste instantie de situatie beschouwd zonder 
geluidbeperkende maatregelen (ongewijzigde wegverharding en geen extra 
overdrachtsmaatregelen doch inclusief autonome groei van het verkeer).  
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Indien de toename van de optredende geluidbelasting Lden beperkt blijft tot maximaal 1,49 dB 
(afgerond minder dan 2 dB) kan gesteld worden dat, als gevolg van de gewijzigde 
verkeerssituatie (zonder geluidbeperkende maatregelen), géén sprake is van een reconstructie in 
de zin van de Wet geluidhinder. De voorgenomen reconstructie kan dan zondermeer (lees: 
zonder vaststellen van een hogere waarde) plaatsvinden. Aanvullende geluidbeperkende 
maatregelen hoeven niet verder te worden onderzocht.  
 
Indien sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder (toename Lden 2 dB of 
meer) en GS overwegen een hogere waarde vast te stellen, dan moeten (aanvullende) 
geluidbeperkende maatregelen worden onderzocht teneinde een gelijke dan wel lagere 
geluidbelasting te realiseren (zgn. “stand-still” – situatie met als ondergrens de 
voorkeursgrenswaarde Lden = 48 dB).  
 
De nauwkeurigheidsmarge van de immissieresultaten, verkregen met behulp van het opgestelde 
rekenmodel (SRM II) waarmee de overdrachtsberekening is uitgevoerd, is afhankelijk van de 
nauwkeurigheid van de invoergegevens en de complexiteit van de overdrachtssituatie. Tenzij 
anders aangegeven, blijft evenwel de totale onnauwkeurigheidsmarge van de geluidbelasting 
Lden beperkt tot ± 2 dB. De nauwkeurigheid van de door middel van berekeningen verkregen 
verschilwaarden (reconstructie Wgh) bedraagt ± 0,1 dB. Hiertoe worden de tussenresultaten 
van de berekeningen met betrekking tot de situaties 1 jaar vóór reconstructie en 10 jaar nà 
reconstructie in honderdsten (twee decimalen nauwkeurig) weergegeven. 
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4 Resultaten 

4.1 Uitgangsgegevens 
 
De geluidbelasting Lden welke in de directe woonomgeving van de N283 te Eethen optreedt 
vanwege het wegverkeer op deze provinciale weg wordt berekend met behulp van de 
Standaard-rekenmethode II (zie ook hoofdstuk 3). Ten behoeve van de berekeningen wordt 
uitgegaan van de verkeersgegevens afkomstig van de directie Economie & Mobiliteit (E&M) van 
de Provincie Noord-Brabant. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de gegevens van het 
jaar vóór de geprojecteerde reconstructie (2008) en de gegevens behorende bij de situatie tien 
jaar ná de werkzaamheden met betrekking tot de provinciale weg (prognose 2019, 1,5% groei 
per jaar).  
 
In de verkeerslawaaiberekeningen wordt een bodemfactor B = 0,8 toegepast, d.w.z. een 
akoestische nagenoeg geheel absorberende bodem in het overdrachtgebied (m.n. 
weiland/landelijke omgeving). De maximum rijsnelheid op de N283 bedraagt 80 km/uur 
buiten de bebouwde kom en 50 km/uur binnen de bebouwde kom voor de situaties 2008 en 
2019. Op de rotondes geldt een rijsnelheid van 30 km/uur. In de huidige situatie (2008) wordt 
uitgegaan van gebezemd beton als wegverharding. Voor de gewijzigde situatie (2019) wordt in 
de berekeningen uitgegaan van een semi-dichte (micro-)deklaag overeenkomstig de 
(geluid)specificaties zoals omschreven in www.stillerverkeer.nl (ZSA-SD o.g.). Op de rotondes 
wordt uitgegaan van een wegverharding van dicht asfaltbeton (CROW-publikatie 200, 
categorie 0: dab). De berekeningen zijn uitgevoerd voor de woningen welke zijn gelegen binnen 
de zone ex art 74 Wgh (omvang 250 en 200 meter weerszijden N283; zie situering bijlage A).  
 
4.2 Rekenresultaten 
 
4.2.1 Huidige situatie 2008 en situatie 2019, zonder maatregelen 
 
In de tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de rekenresultaten Lden behorende bij de huidige 
situatie (2008) en de situatie in het maatgevende jaar (2019), zonder geluidbeperkende 
maatregelen. In de resultaten (geluidbelasting Lden) is de 2 dB en 5 dB aftrek ex art 110g Wgh 
reeds verdisconteerd. Een gedetailleerde weergave van de invoergegevens van de opgestelde 
rekenmodellen en de rekenresultaten Lden met betrekking tot de optredende geluidbelasting 
zoals wergegeven in de tabel 1, is opgenomen in bijlage C (situatie 2008) en bijlage D (situatie 
2019, zonder maatregelen, ongewijzigde wegverharding op weg en rotonde). 
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Tabel 1. Geluidbelasting N283 ( Eethen, gemeente Wijk en Aalburg), zonder maatregelen 
 (ná 2 en 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh) 

 
Lden [in dB] Immissiepunt / adres woning 

(zie bijlage A) 2008 

(1 jaar vóór 

reconstructie) 

2019 

(10 jaar ná reconstructie, 

exclusief maatregelen) 

Toe-/afname 

(geen maatregelen) 

1 Kleibergsestraat 48, 46  44 60,31 58,02 -2,29 

2 De Korten Bruggert 45 55,61 53,35 -2,26 

3 Kleibergsestraat 42 58,14 55,87 -2,27 

4 Kleibergsestraat 38 52,43 53,09 0,66 

5 Kleibergsestraat 36 51,91 52,04 0,13 

6 Kleibergsestraat 34B 51,72 51,63 -0,09 

7 Kleibergsestraat 34A 52,16 52,05 -0,11 

8 Kleibergsestraat 34 52,80 52,30 -0,50 

9 Kleibergsestraat 32A 52,09 52,00 -0,09 

10 Kleibergsestraat 32 50,75 50,64 -0,11 

11 Oude Weidesteeg 4 48,62 48,28 -0,34 

12 Oude Weidesteeg 2 49,15 48,03 -1,12 

13 Kleibergsestraat 26 46,65 45,74 -0,91 

14 Kleibergsestraat 26 53,59 54,19 0,60 

15 Kleibergsestraat 24 57,08 58,79 1,71 

16 Kleibergsestraat 22D 53,54 55,19 1,65 

17 Kleibergsestraat 22, 22A en 22B 53,91 55,21 1,30 

18 Kleibergsestraat 20 56,37 57,60 1,23 

19 Kleibergsestraat 18 47,26 48,64 1,38 

20 Kleibergsestraat 16 54,79 56,05 1,26 

21 Kleibergsestraat 14 54,89 56,14 1,25 

22 Kleibergsestraat 12 58,57 59,17 0,60 

23 Kleibergsestraat 10 58,12 58,77 0,65 

24 Cornelis Branderhorststraat 21 50,14 53,43 3,29 

25 De Korten Bruggert 35 50,11 52,76 2,65 

26 De Korten Bruggert 33 51,07 53,58 2,51 
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Lden [in dB] Immissiepunt / adres woning 

(zie bijlage A) 2008 

(1 jaar vóór 

reconstructie) 

2019 

(10 jaar ná reconstructie, 

exclusief maatregelen) 

Toe-/afname 

(geen maatregelen) 

27 De Korten Bruggert 31 51,06 53,58 2,52 

28 De Korten Bruggert 29 50,34 52,44 2,10 

29 De Korten Bruggert 27 50,93 53,38 2,45 

30 De Korten Bruggert 23-25 51,32 53,50 2,18 

31 Antonie van der Kolkstraat 34 52,09 53,63 1,54 

32 De Korten Bruggert 21 50,63 51,24 0,61 

33 Raadhuisstraat 25 50,84 52,51 1,67 

34 De Korten Bruggert 11 53,99 55,70 1,71 

35 De Korten Bruggert 9 53,94 55,81 1,87 

36 De Korten Bruggert 7 55,52 57,45 1,93 

37 De Korten Bruggert 5 54,80 56,74 1,94 

38 De Korten Bruggert 3 53,69 55,77 2,08 

39 De Korten Bruggert 1 54,99 57,19 2,20 

40 Provincialeweg-Zuid 3 58,25 58,96 0,71 

41 Provincialeweg-Zuid 1A 60,83 61,57 0,74 

42 Provincialeweg-Zuid 1 59,96 60,55 0,59 

 
Uit tabel 1 blijkt dat voor de situatie 2019 (zonder maatregelen) versus 2008 er voor zeventien 
woningen aan de N283 (Kleibergsestraat, Korten Bruggert, Cornelis Branderhorststraat, 
Raadhuisstrraat rn Provincialeweg-Zuid)  sprake is van een toename van de geluidbelasting (en 
Lden ≥ 48 dB) van meer dan 1,5 dB. Er is, zonder het treffen van maatregelen, derhalve sprake 
van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder (toename Lden ≥ 2 dB)  
 
4.2.2 Huidige situatie 2008 en situatie 2019, inclusief maatregelen 
 
Aanvullende geluidbeperkende maatregelen moeten leiden tot de situatie waarbij de vanwege 
de N283 optredende geluidbelasting de heersende waarde (2008) niet te boven gaat (ex art. 77 
lid 1 sub b Wgh). In samenspraak met de directie E&M (opdrachtgever) worden hiertoe de 
navolgende geluidbeperkende maatregelen voorgesteld. Voor de gewijzigde situatie (2019) 
wordt in de berekeningen uitgegaan van een semi-dichte (micro-)deklaag overeenkomstig de 
specificaties zoals omschreven in op www.stillerverkeer.nl (ZSA SD o.g.). Op de rotondes wordt 
uitgegaan van een wegverharding van dicht asfaltbeton (CROW-publikatie 200 referentie 
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wegdek: dab). De Korten Bruggert ter hoogte van de woning Raadhuisstraat 25 wordt voorzien 
van een semi-dichte (micro-)deklaag. 
 
E.e.a. resulteert in de in tabel 2 weergegeven (toe-/afname van de) geluidbelasting Lden. Een 
gedetailleerde weergave van de invoergegevens van het opgestelde rekenmodel (situatie 2019, 
inclusief maatregelen) en de rekenresultaten Lden is opgenomen in bijlage E  
 
Tabel 2. Geluidbelasting N283 ( Eethen, gemeente Wijk en Aalburg), inclusief maatregelen 
 (ná 2  en 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh) 

 
Lden [in dB] Immissiepunt / adres woning 

(zie bijlage A) 2008 

(1 jaar vóór 

reconstructie) 

2019 

(10 jaar ná reconstructie, 

exclusief maatregelen) 

Toe-/afname 

(geen maatregelen) 

1 Kleibergsestraat 48, 46  44 60,31 50,14 -10,17 

2 De Korten Bruggert 45 55,61 45,33 -10,28 

3 Kleibergsestraat 42 58,14 48,01 -10,13 

4 Kleibergsestraat 38 52,43 48,95 -3,48 

5 Kleibergsestraat 36 51,91 47,38 -4,53 

6 Kleibergsestraat 34B 51,72 46,51 -5,21 

7 Kleibergsestraat 34A 52,16 46,79 -5,37 

8 Kleibergsestraat 34 52,8 46,95 -5,85 

9 Kleibergsestraat 32A 52,09 46,92 -5,17 

10 Kleibergsestraat 32 50,75 46,6 -4,15 

11 Oude Weidesteeg 4 48,62 45,33 -3,29 

12 Oude Weidesteeg 2 49,15 44,99 -4,16 

13 Kleibergsestraat 26 46,65 42,7 -3,95 

14 Kleibergsestraat 26 53,59 50,65 -2,94 

15 Kleibergsestraat 24 57,08 53,76 -3,32 

16 Kleibergsestraat 22D 53,54 49,75 -3,79 

17 Kleibergsestraat 22, 22A en 22B 53,91 49,78 -4,13 

18 Kleibergsestraat 20 56,37 52,15 -4,22 

19 Kleibergsestraat 18 47,26 42,53 -4,73 

20 Kleibergsestraat 16 54,79 50,21 -4,58 

21 Kleibergsestraat 14 54,89 49,51 -5,38 
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Lden [in dB] Immissiepunt / adres woning 

(zie bijlage A) 2008 

(1 jaar vóór 

reconstructie) 

2019 

(10 jaar ná reconstructie, 

exclusief maatregelen) 

Toe-/afname 

(geen maatregelen) 

22 Kleibergsestraat 12 58,57 51,25 -7,32 

23 Kleibergsestraat 10 58,12 50,71 -7,41 

24 Cornelis Branderhorststraat 21 50,14 49,09 -1,05 

25 De Korten Bruggert 35 50,11 48,09 -2,02 

26 De Korten Bruggert 33 51,07 48,31 -2,76 

27 De Korten Bruggert 31 51,06 48,16 -2,9 

28 De Korten Bruggert 29 50,34 46,95 -3,39 

29 De Korten Bruggert 27 50,93 48,12 -2,81 

30 De Korten Bruggert 23-25 51,32 48,45 -2,87 

31 Antonie van der Kolkstraat 34 52,09 50,47 -1,62 

32 De Korten Bruggert 21 50,63 49,09 -1,54 

33 Raadhuisstraat 25 50,84 50,46 -0,38 

34 De Korten Bruggert 11 53,99 51,08 -2,91 

35 De Korten Bruggert 9 53,94 50,48 -3,46 

36 De Korten Bruggert 7 55,52 52,05 -3,47 

37 De Korten Bruggert 5 54,8 51,14 -3,66 

38 De Korten Bruggert 3 53,69 49,92 -3,77 

39 De Korten Bruggert 1 54,99 51,11 -3,88 

40 Provincialeweg-Zuid 3 58,25 50,89 -7,36 

41 Provincialeweg-Zuid 1A 60,83 53,65 -7,18 

42 Provincialeweg-Zuid 1 59,96 52,56 -7,4 

 
Uit tabel 2 blijkt dat met het voorgestelde maatregelenpakket er voor alle beschouwde 
woningen sprake is van een gelijke dan wel lagere geluidbelasting ten gevolge van de N283. 
Voor de geluidbelasting ten gevolge van de overige wegen welke wijzigen als gevolg van de 
reconstructie geldt dat de geluidbelasting lager is dan 48 dB. Ten aanzien van de woningen aan 
de Korten Bruggert geldt dat als gevolg van het voorgestelde maatregelenpakket aan de Korten 
Bruggert er voor alle beschouwde woningen sprake is van een gelijke dan wel lagere 
geluidbelasting ten gevolge van de deze weg. Een hogere waarde behoeft niet te worden 
vastgesteld alvorens de geprojecteerde reconstructie doorgang kan vinden. 
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5 Conclusie 

Op basis van onderhavig onderzoek kan met betrekking tot de actuele en toekomstige 
akoestische situatie in de omgeving van de provinciale weg N283 (Eethen) het volgende 
geconcludeerd worden. 
 
Ten aanzien van de woningen welke onderhevig zijn aan het wettelijk regime “reconstructie Wet 
geluidhinder” kan geconcludeerd worden dat voor de situatie 2008 (zonder maatregelen) versus 
2019 er voor zeventien woningen gelegen binnen de geluidzone van de N283 sprake is van een 
toename van de huidige geluidbelasting Lden van (afgerond) 2 dB of meer. Er is voor deze 
woningen derhalve sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Het 
onderzoek naar de doeltreffendheid van maatregelen (met een semi-dichte micro-deklaag en 
dichtasfalt beton als verhardingsadvies) leidt vervolgens tot de conclusie dat voor alle woningen 
in 2019 voldaan kan worden aan de heersende waarde (als zijnde de hoogste toelaatbare 
geluidbelasting). Een hogere-waarde-procedure (ontheffing grenswaarde Wgh) hoeft niet te 
worden gevolgd. 
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[1] Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2006. Besluit van 12 december 2006 
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Bijlage A. Situering provinciale weg N283 te Eethen 

Deze bijlage bestaat uit 2 pagina’s, inclusief voorliggende 

Rapport: 2008-0223-G-M 

  



Pro
vin

cia
lew

eg
-Zuid

N283

De K
orten

 Brug
gert

Kleibergsestraat

Eethen

Cornelis Branderhorststraat

Antonie van der Kolkstraat

Raadhuisstraat

O
ude W

eidesteeg

N

2008-0223-G-M Provinciale weg N283 te Eethen MILIEUMETINGEN

0 25 50 75 100 Meters

geprojecteerde 
reconstructie

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


 

Bijlage B. Verkeersinstenisteiten provinciale weg N283 

Deze bijlage bestaat uit  2 pagina’s, inclusief voorliggende 
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Projectnummer 2008-0223-G-M
Projectnaam Reconstructie N283

Situatie 2008 Situatie 2019

Bronnummer Omschrijving Etmaalintensiteiten Bronnummer Omschrijving Etmaalintensiteiten

1 N283 5200 1 N283 6125
2 N283 5200 2 N283 6125
3 N283 5300 3 N283 6361
4 N283 5000 4 Rotonde Kleibergsestraat 1767
5 N283 6500 5 N283 7539
6 N283 6500 6 N283 7539
7 De Korten Bruggert 200 7 De Korten Bruggert 236
8 Cornelis Branderhorststr 1050 8 Cornelis Branderhorststr 1260
9 Cornelis Branderhorststr 315 9 Cornelis Branderhorststr 412
10 Kleibergsestraat 150 10 Kleibergsestraat 177
11 Kleibergsestraat 400 11 Kleibergsestraat 236
12 De Korten Bruggert 900 12 De Korten Bruggert 1060
13 De Korten Bruggert 900 13 De Korten Bruggert 1060
14 Kleibergsestraat 600 14 Kleibergsestraat 353
15 Raadhuisstraat 950 15 Biesheuvelweg 2238
16 Kleibergsestraat 950 16 Kleibergsestraat 353
17 De Korten Bruggert 900 17 De Korten Bruggert 236
18 Raadhuisstraat 950 18 Rotonde Raadhuisstraat (1) 3416
19 Biesheuvelweg 1400 19 Rotonde Raadhuisstraat (7) 3416
20 Oude Weidesteeg 500 20 Rotonde Raadhuisstraat (5) 412
21 Kleibergsestraat 300 21 Rotonde Raadhuisstraat (2) 3828

22 Rotonde Raadhuisstraat (6) 3416
23 Rotonde C. Branderhorststraat (A) 3272
24 N283 7539
25 Rotonde C. Branderhorststraat (D) 3512
26 Rotonde C. Branderhorststraat (B) 3309
27 Rotonde C. Branderhorststraat (C) 3478
28 Rotonde Raadhuisstraat (8) 3534
29 Rotonde Raadhuisstraat (9) 3416
30 Biesheuvelweg 1767
31 Rotonde Raadhuisstraat (3) 3828
32 Rotonde Raadhuisstraat (4) 3828
33 Oude Weidesteeg 589
34 Raadhuisstraat 2238
35 Kleibergsestraat 177
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Bijlage C. Rekenmodel 2008, huidige situatie 

Deze bijlage bestaat uit  10 pagina’s, inclusief voorliggende 
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Bijlage D. Rekenmodel 2019, zonder maatregelen 

Deze bijlage bestaat uit 11 pagin’s inclusief voorliggende 
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Bijlage E. Rekenmodel 2019, inclusief maatregelen 

Deze bijlage bestaat uit 11 pagin’s inclusief voorliggende 
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