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1 INLEIDING 
 
In opdracht van de heer Krielaard is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek verricht in verband met 
het voornemen een nieuwe woning te bouwen op het perceel aan de Kammetweg 2 in Andel.  
 
Op het perceel zit conform het vigerend bestemmingsplan een bedrijfsbestemming. Om de woning te kunnen realiseren, 
dient de bedrijfsbestemming te worden gewijzigd in een woonbestemming. Omdat deze woonbestemming binnen de 
richtafstand van het achtergelegen bouwbedrijf wordt gerealiseerd, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk om aan te 
tonen dat er bij de woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 
Voor onderhavig onderzoek is gebruikt gemaakt van de volgende informatie: 

• Plattegrond met situering van de woning, verkregen van de opdrachtgever 
• Wijzigingsplan van Van den Berg RO d.d. maart 2018 
• VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ 
• Google Earth/Google Streetview; 
• AHN-viewer 

  
 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. 
 
In hoofdstuk 2 van dit rapport is opgenomen op welke wijze het toetsingskader is vormgegeven. De planontwikkeling en de 
omgeving van de planontwikkeling is nader beschreven in hoofdstuk 3. Een beschrijving van de uitgangspunten van het 
akoestisch onderzoek is opgenomen in hoofdstuk 4. De opbouw van het rekenmodel is beschreven in hoofdstuk 5. De 
rekenresultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 6 met inbegrip van de conclusie van het onderzoek.  
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2 TOETSINGSKADER 
 

2.1 Gebiedstypering 
 
Bij een bestemmingsplanwijziging dient bepaald te worden of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening oftewel een 
aanvaardbaar akoestisch klimaat. Hierbij zijn de richtafstanden uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ 
bepalend voor de toetsing (stap 1 uit de toetsing van de VNG-brochure). Als de afstand tussen het bedrijf en de nieuw te 
bouwen woning groter is dan de richtafstand, is er sprake van een goede ruimtelijke ordening en is geen nader akoestisch 
onderzoek noodzakelijk. Indien de afstand tussen bedrijf en een nieuw te bouwen woning/woonbestemming kleiner is dan 
de richtafstand, dan dient nader akoestisch onderzoek plaats te vinden en dienen de resultaten te worden getoetst aan de 
richtwaarden uit de VNG-brochure (stap 2 uit de VNG-brochure). 
  
De richtafstand is afhankelijk van de gebiedstypering van de omgeving. De VNG-brochure onderscheidt twee 
gebiedstyperingen: 

1. Rustige woonwijk en rustig buitengebied 
2. Gemengd gebied 

 
Een ‘rustige woonwijk en rustig buitengebied’ is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. 
Afgezien van enkele wijkgebonden voorzieningen zijn er vrijwel geen andere functies. Er is weinig storend verkeer. Een 
vergelijkbaar omgevingstype is een rustig buitengebied (inclusief eventueel verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een 
natuurgebied.  
 
Een ‘gemengd gebied’ is een gebied met matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen kunnen winkels, horeca 
of kleine bedrijven voorkomen. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere activiteiten 
kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot 
het gemengd gebied.  
 
Het onderzoeksgebied is getypeerd als een ‘rustige woonwijk en rustig buitengebied’.  
 

2.2 Richtafstand 
 
Aan de Kerkstraat 23 is een bouwbedrijf gevestigd. Voor dit perceel geldt een specifieke bestemming voor een bouwbedrijf. 
Dit bedrijf heeft een richtafstand van 50 meter op grond van milieucategorie 3.1. De richtafstand, gemeten vanaf de 
perceelgrens van de bedrijfslocatie op de gevel van de gevoelige functie (woning) bedraagt 40 meter. Er wordt dus niet 
voldaan aan de richtafstand, een akoestisch onderzoek (stap 2 uit de VNG-brochure) is noodzakelijk.  
 

2.3 Geluidrichtwaarden 
De in deze rapportage berekende geluidbelasting wordt in stap 2 getoetst aan de geluidrichtwaarden uit de VNG-publicatie, 
behorende bij een ‘rustige woonwijk en rustig buitengebied’. De geluidrichtwaarden zijn: 

• 45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 
• 65 dB(A) in de dag-, 60 dB(A) in de avond- en 55 dB(A) in de nachtperiode voor het maximaal geluidniveau 

(piekgeluiden);  
• 50 dB(A) etmaalwaarde voor de verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder). 

 
De geluidbelasting vanwege indirecte hinder is niet meegenomen in het akoestisch onderzoek, omdat de ontsluiting van het 
bouwbedrijf plaatsvindt aan de Kerkstraat en niet aan de Kammetweg. Het verkeer van het bouwbedrijf is op de 
Kammetweg opgenomen in het heersend verkeersbeeld en zegt daarmee niets over de aanvaardbaarheid van het woon- en 
leefklimaat vanwege het reeds aanwezig bouwbedrijf. 
 
 
 
 



Akoestisch onderzoek wijzigingsplan Kammetweg 2 Andel     

 

BP.1824.R01  pagina  6 21-09-2018 
 

3 SITUATIEBESCHRIJVING 
 
Aan de Kammetweg 2 in Andel staat een verouderde schuur. Het plan is om deze schuur te slopen en hiervoor in de plaats 
een woning te bouwen. De voorgevel van de woning komt aan de Kammetweg. Achter de woning, aan de westzijde, 
bevindt zich een bouwbedrijf. Ten noorden en ten zuiden van het plan bevinden zich woningen. In onderstaande figuur is 
een luchtfoto opgenomen van de situatie. Het geel omkaderd gebied is de onderzoekslocatie. Het paars omkaderd gebied is 
het bouwbedrijf.   
 

 
Figuur 3.1: Luchtfoto situatie 
 
De voorgevel van de woning komt op 10,5 meter van de rand van de Kammetweg te liggen. Aan de noordzijde wordt een 
afstand gehouden van 3 meter tot aan de perceelsgrens. De woning is circa 22 meter diep en 9,3 meter breed. De woning 
wordt twee bouwlagen hoog.  
 
In de zuidoosthoek van het perceel wordt een carport gemaakt. In onderstaande figuur is de situering van de woning 
weergegeven. De carport is rood omcirkeld.  
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Figuur 3.2: Luchtfoto situering woning Kammetweg 2 
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4 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK 
 
Van het bouwbedrijf is geen gedetailleerde akoestische informatie beschikbaar. Daarom is uitgegaan van de planologisch 
maximale situatie, gebaseerd de richtafstanden voor geluid, zoals opgenomen in de VNG-publicatie ‘Bedrijven en 
milieuzonering’. Deze richtafstanden zijn vertaald in een geluidemissie per vierkante meter conform onderstaande tabel. 
 
Tabel 4.1: Geluidemissie per vierkante meter1 

 
 
 
Op basis van kadastrale gegevens en de luchtfoto is het perceelsoppervlakte vastgesteld op 2900 m2. Het betreft het 
perceel met kadastraal nummer 1640 en een gedeelte van het perceelsnummer 1553 achter de onderzoekslocatie waar 
parkeermogelijkheid is. In onderstaande figuur is het perceel van het bouwbedrijf aangeduid. Voor de duidelijkheid is ook 
de onderzoekslocatie weergegeven.  

                                                                        
1 Bron: Bestemmingsplan Haven, rapport DGMR d.d. 31 juli 2015. Kengetallen zijn gebaseerd op onderzoek van DGMR 
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Figuur 4.1: Weergave terrein bouwbedrijf en onderzoekslocatie.  
 
Voor de geluidemissie van het bouwbedrijf is uitgegaan van 58 dB(A) per vierkante meter.  
 
Omdat het om een specifieke bestemming als bouwbedrijf gaat en zich hier dus uitsluitend een (ander) bouwbedrijf kan 
vestigen, is de tijd dat de geluiduitstraling plaatsvindt wel beperkt. Het is aannemelijk dat een bouwbedrijf in de dag- en 
avondperiode, dus tussen 07.00 en 23.00 uur geluid uitstraalt. In de nachtperiode zullen de activiteiten beperkter van 
omvang zijn. Vanwege werk op locatie, kunnen er vóór 07.00 uur transportbewegingen plaatsvinden, meestal is dat tussen 
06.00 en 07.00 uur. Daarom is voor dit onderzoek uitgegaan van geluiduitstraling tussen 06.00 en 23.00 uur.  
 
Op basis van de luchtfoto kan worden geconstateerd dat het buitenterrein gebruikt wordt voor het parkeren van auto’s, 
wellicht stalling van materieel, zoals een bouwkeet en eventueel het laden/lossen van een vrachtwagen. Deze activiteiten 
zijn bepalend voor het maximaal geluidniveau van het bouwbedrijf. Met name het laden of lossen van een vrachtwagen 
produceert het meeste geluid. Het laden en lossen zal voor de roldeuren van de loods plaatsvinden. Voor het laden of 
lossen is voor de bepaling van het maximaal geluidniveau uitgegaan van een bronvermogen van 110 dB(A).  
 
 
 
 



Akoestisch onderzoek wijzigingsplan Kammetweg 2 Andel     

 

BP.1824.R01  pagina  10 21-09-2018 
 

5 MODELLERING 
 
Op basis van de beschreven uitgangspunten is met behulp van de software Geomilieu, versie V4.30, van DGMR 
Raadgevende Ingenieurs een overdrachtsmodel gemaakt om de geluidbelasting in de omgeving te berekenen. In 
onderstaande paragrafen is de modelvorming toegelicht.  
 
De output van het rekenmodel is in numerieke vorm opgenomen in bijlage I. 
 

5.1 Bodemgebieden, objecten en afscherming 
 
In de berekening wordt rekening gehouden met de mate van absorptie door, reflectie tegen en verstrooiing aan de bodem. 
Een harde bodem bestaat uit asfalt, bestrating, water of beton en wordt gemodelleerd met een bodemfactor 0,0. Een 
zachte bodem bestaat uit grasland, bossen of tuinen en wordt gemodelleerd met een bodemfactor 1,0. De mate van 
absorptie kan tussen de 0 en 1 liggen, afhankelijk van de verhouding harde/zachte bodemgebieden in het 
overdrachtsgebied.  
 
Het model is standaard ingesteld op een bodemfactor 1,0, waardoor het model buiten de ingevoerde bodemgebieden met 
een zachte, absorberende bodem rekent. De harde bodemgebieden zijn apart ingevoerd in het rekenmodel. De ligging van 
de harde bodemgebieden is gebaseerd op de actuele luchtfoto.  
 
De gebouwen zijn als reflecterende objecten (reflectiefactor =0,8) gemodelleerd. De hoogte van de gebouwen is ontleend 
aan het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN). De hoogte van de nieuw te bouwen woning is gebaseerd op twee 
bouwlagen en is ingevoerd met een hoogte van 7 meter.  
 
In figuur 1 zijn de gemodelleerde objecten en bodemgebieden weergegeven.  
 

5.2 Toetspunten 
 
Op de gevels van de nieuwbouwwoning zijn toetspunten gemodelleerd. Voor wat betreft de toetshoogte is aangesloten bij 
het gestelde in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. In deze Handreiking wordt aanbevolen om per geval 
te bezien op welke hoogte geluidhinder kan worden ondervonden. Dit is afhankelijk van de te beschermen verblijfsruimten 
en de periode van het etmaal.  Als algemene regel wordt geadviseerd voor de dagperiode een toetshoogte van 1,5 meter 
aan te houden, aangezien de buitenruimten en de woonkamers dan de te beschermen ruimten zijn. In de avond- en 
nachtperiode wordt een hoogte van 5 meter geadviseerd, ter bescherming van slaapruimten.  
 
In voorliggende situatie is zowel een toetshoogte van 1,5 meter als 5 meter gehanteerd.  
 
In figuur 1 zijn de gemodelleerde toetspunten weergegeven.  
 

5.3 Geluidbronnen 
 
Over het bedrijfsperceel van het bouwbedrijf is een raster met geluidbronnen gelegd. In het Geomilieu rekenmodel is dit 
ingevoerd met het item ‘oppervlaktebron’. Het bronvermogen van dit raster bedraagt 58 dB(A) per vierkante meter. Voor 
het geluidspectrum is uitgegaan van een standaard industrielawaaispectrum volgens onderstaande tabel.  
 
Tabel 5.1: Oktaafbandspectrum industrielawaai 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 

-17 -7 -7 -6 -6 -12 -18 -23 
 
De oppervlaktebron is ingevoerd op een hoogte van 3 meter. Dit komt goed overeen met de gemiddelde hoogte van de 
transportbewegingen (1,5 – 2 meter) en de geluiduitstraling van de hal (ca. 5 meter).  
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Het gehanteerd bronvermogen wordt gecorrigeerd voor de tijd dat de bron binnen de inrichting ‘in bedrijf’ is. De 
bedrijfsduurcorrectieterm Cb brengt de periode Tb in rekening zolang de bedrijfstoestand tijdens de beoordelingsperiode T0 

blijft bestaan en wordt berekend volgens de volgende formule: 
 
Cb = -10*log(Tb/T0)  
 
De beoordelingsperiode T0 bedraagt voor: 
• de dagperiode: 07.00 – 19.00 uur = 12 uur 
• de avondperiode: 19.00 – 23.00 uur = 4 uur 
• de nachtperiode: 23.00 – 07.00 uur = 8 uur 
 
Omdat uit wordt gegaan van een geluiduitstraling tussen 06.00 en 23.00 uur, is alleen voor de nachtperiode een 
bedrijfsduurcorrectie van 7 uur ingevoerd (1 uur in werking).  
 
Voor het laden en lossen is een puntbron gemodelleerd voor de roldeuren van de loods.  
 
In figuur 2 zijn de gemodelleerde geluidbronnen weergegeven.  
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6 REKENRESULTATEN EN CONCLUSIE 
 
Op basis van de in hoofdstuk 4 beschreven uitgangspunten en de in hoofdstuk 5 beschreven modelopbouw is het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau berekend op de nieuw te bouwen woning aan de 
Kammetweg 2 in Andel. De berekeningen zijn uitgevoerd conform de methode II.8 ‘Overdrachtsmodel’ uit de Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai.  
 

6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
 
In bijlage III zijn de rekenresultaten opgenomen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De rekenresultaten zijn 
grafisch gepresenteerd in figuur 3.  
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 43 dB(A) in de dagperiode bedraagt, 
op een toetshoogte van 1,5 meter. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 45 dB(A).  
 
In de avondperiode bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 45 dB(A), op een toetshoogte van 5 meter. De 
richtwaarde van 40 dB(A) wordt met 5 dB(A) overschreden.  
 
In de nachtperiode bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 36 dB(A), de richtwaarde wordt met 1 
dB(A) overschreden.  
 
Deze rekenresultaten zijn gebaseerd op de uitgangspunten, zoals die vanuit het ruimtelijke ordeningsspoor zijn 
geformuleerd.  
 
Vanuit het milieuspoor dient het bedrijf te voldoen aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op grond 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt een geluidnorm van 50 dB(A) in de dag-, 45 dB(A) in de avond- en 40 dB(A) in 
de nachtperiode. Met dezelfde uitgangspunten is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de bestaande woning aan 
de Kerkstraat 25-27 berekend voor de toetsingen aan het Activiteitenbesluit. In onderstaande figuur zijn de rekenresultaten 
gepresenteerd. In bijlage III zijn de rekenresultaten per periode opgenomen.  
 

 
Figuur 6.1: Rekenresultaten bestaande woning 
 
Uit bijlage III blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau de geluidnormen van het Activiteitenbesluit overschrijdt 
met 1 dB(A) in de dag-, 6 dB(A) in de avond- en 2 dB(A) in de nachtperiode. Omdat het bedrijf ook aan de geluidnormen uit 
het Activiteitenbesluit moet voldoen, dienen de rekenresultaten op de nieuw te bouwen woning met 1 dB(A) in de dag-, 6 
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dB(A) in de avond- en 2 dB(A) in de nachtperiode te worden verlaagd. Dit betekent dat het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau op de nieuw te bouwen woning niet meer kan bedragen dan 42 dB(A) in de dag, 39 dB(A) in de avond- 
en 34 dB(A) in de nachtperiode.  
 
Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ en is er sprake van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 

6.2 Maximaal geluidniveau 
 
In bijlage IV zijn de rekenresultaten van het maximaal geluidniveau opgenomen. De rekenresultaten van het maximaal 
geluidniveau kunnen vanwege softwarematige beperkingen niet grafisch worden gepresenteerd.  
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat het maximaal geluidniveau ten hoogste 62 dB(A) in de dagperiode bedraagt, op een 
toetshoogte van 1,5 meter. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 65 dB(A). In de avond- en nachtperiode 
bedraagt het maximaal geluidniveau  65 dB(A), op een toetshoogte van 5 meter. De richtwaarde van 60 dB(A) in de avond- 
en 55 dB(A) in de nachtperiode wordt met 5 respectievelijk 10 dB(A) overschreden.  
 
Deze rekenresultaten zijn gebaseerd op de uitgangspunten, zoals die vanuit het ruimtelijke ordeningsspoor zijn 
geformuleerd. Vanuit het milieuspoor dient het bedrijf te voldoen aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt een geluidnorm van 70 dB(A) in de dag-, 65 dB(A) in 
de avond- en 60 dB(A) in de nachtperiode.  
 
Met dezelfde uitgangspunten is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de bestaande woning aan de Kerkstraat 25-27 
berekend. In bijlage V zijn de rekenresultaten per periode opgenomen.  
 
Uit bijlage V blijkt dat het maximaal geluidniveau de geluidnormen van het Activiteitenbesluit overschrijdt met 2 dB(A) in de 
dag-, 7 dB(A) in de avond- en 12 dB(A) in de nachtperiode. Omdat het bedrijf ook aan de geluidnormen uit het 
Activiteitenbesluit moet voldoen, kunnen de rekenresultaten op de nieuw te bouwen woning met 2 dB(A) in de dag-, 7 
dB(A) in de avond- en 12 dB(A) in de nachtperiode worden verlaagd. Dit betekent dat het maximaal geluidniveau op de 
nieuw te bouwen woning niet meer kan bedragen dan 60 dB(A) in de dag-, 58 dB(A) in de avond- en 53 dB(A) in de 
nachtperiode.  
 
Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ en is er sprake van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Andel - Andel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Omtrek. Oppervlak Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500

Oppervlaktebron bouwbedrijf     3,00      0,00 Relatief           245,93          2906,09 12,000  4,000  1,000   75,63   85,63   85,63   86,63

19-9-2018 17:25:51Geomilieu V4.30



Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Andel - Andel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

  86,63   80,63   74,63   69,63   92,65

19-9-2018 17:25:51Geomilieu V4.30



Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Andel - Andel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500

B_01 Laden en lossen     2,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00  99,00 Nee Nee   93,00  103,00  103,00  104,00

19-9-2018 17:25:51Geomilieu V4.30



Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Andel - Andel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

B_01  104,00   98,00   92,00   87,00  110,02

19-9-2018 17:25:51Geomilieu V4.30



Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Andel - Andel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

T_01 Achtergevel nieuwbouw woning      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T_02 Zuidgevel nieuwbouw woning      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T_03 Zuidgevel nieuwbouw woning      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T_04 Voorgevel nieuwbouw woning      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T_05 Noordgevel nieuwbouw woning      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

T_06 Noordgevel nieuwbouw woning      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

19-9-2018 17:25:51Geomilieu V4.30



Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Andel - Andel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

Kammetweg/Kerkstraat 0,00
1 verhard terrein bouwbedrijf 0,00

Hoge Maasdijk 0,00

19-9-2018 17:25:51Geomilieu V4.30



Bijlage I
Modelgegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model
Verantwoordelijke Dennis
Rekenmethode IL
    
Aangemaakt door Dennis op 19-9-2018
Laatst ingezien door Dennis op 21-9-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V4.30
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja

21-9-2018 16:13:45Geomilieu V4.30



Bijlage I
Modelgegevens

Commentaar
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Akoestisch onderzoek wijzigingsplan Kammetweg 2 Andel     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE II 
Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  



Bijlage II
Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

T_01_A Achtergevel nieuwbouw woning 1,50 43 43 34 48
T_01_B Achtergevel nieuwbouw woning 5,00 45 45 36 50
T_02_A Zuidgevel nieuwbouw woning 1,50 40 40 31 45
T_02_B Zuidgevel nieuwbouw woning 5,00 43 43 34 48
T_03_A Zuidgevel nieuwbouw woning 1,50 38 38 29 43

T_03_B Zuidgevel nieuwbouw woning 5,00 42 42 33 47
T_04_A Voorgevel nieuwbouw woning 1,50 25 25 16 30
T_04_B Voorgevel nieuwbouw woning 5,00 28 28 19 33
T_05_A Noordgevel nieuwbouw woning 1,50 38 38 29 43
T_05_B Noordgevel nieuwbouw woning 5,00 41 41 32 46

T_06_A Noordgevel nieuwbouw woning 1,50 39 39 30 44
T_06_B Noordgevel nieuwbouw woning 5,00 42 42 33 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-9-2018 17:26:15Geomilieu V4.30



Akoestisch onderzoek wijzigingsplan Kammetweg 2 Andel     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE III 
Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Inclusief bestaande woning 
  



Bijlage III
Rekenresultaten incl. bestaande woning

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model met bestaande woning

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

T_01_A Achtergevel nieuwbouw woning 1,50 43 43 34 48
T_01_B Achtergevel nieuwbouw woning 5,00 45 45 36 50
T_02_A Zuidgevel nieuwbouw woning 1,50 40 40 31 45
T_02_B Zuidgevel nieuwbouw woning 5,00 43 43 34 48
T_03_A Zuidgevel nieuwbouw woning 1,50 38 38 29 43

T_03_B Zuidgevel nieuwbouw woning 5,00 42 42 33 47
T_04_A Voorgevel nieuwbouw woning 1,50 25 25 16 30
T_04_B Voorgevel nieuwbouw woning 5,00 28 28 19 33
T_05_A Noordgevel nieuwbouw woning 1,50 38 38 29 43
T_05_B Noordgevel nieuwbouw woning 5,00 41 41 32 46

T_06_A Noordgevel nieuwbouw woning 1,50 39 39 30 44
T_06_B Noordgevel nieuwbouw woning 5,00 42 42 33 47
T_07_A Woning Kerkstraat 25-27 1,50 51 51 42 56
T_07_B Woning Kerkstraat 25-27 5,00 51 51 42 56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek wijzigingsplan Kammetweg 2 Andel     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE IV 
Rekenresultaten maximaal geluidniveau 

  



Bijlage IV
Rekenresultaten maximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T_01_A Achtergevel nieuwbouw woning 1,50 62 62 62
T_01_B Achtergevel nieuwbouw woning 5,00 65 65 65
T_02_A Zuidgevel nieuwbouw woning 1,50 61 61 61
T_02_B Zuidgevel nieuwbouw woning 5,00 64 64 64
T_03_A Zuidgevel nieuwbouw woning 1,50 60 60 60

T_03_B Zuidgevel nieuwbouw woning 5,00 64 64 64
T_04_A Voorgevel nieuwbouw woning 1,50 45 45 45
T_04_B Voorgevel nieuwbouw woning 5,00 48 48 48
T_05_A Noordgevel nieuwbouw woning 1,50 55 55 55
T_05_B Noordgevel nieuwbouw woning 5,00 58 58 58

T_06_A Noordgevel nieuwbouw woning 1,50 57 57 57
T_06_B Noordgevel nieuwbouw woning 5,00 61 61 61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek wijzigingsplan Kammetweg 2 Andel     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE V 
Rekenresultaten maximaal geluidniveau 

Inclusief bestaande woning 
 

  



Bijlage V
Rekenresultaten incl bestaande woning

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model met bestaande woning

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

T_01_A Achtergevel nieuwbouw woning 1,50 62 62 62
T_01_B Achtergevel nieuwbouw woning 5,00 65 65 65
T_02_A Zuidgevel nieuwbouw woning 1,50 61 61 61
T_02_B Zuidgevel nieuwbouw woning 5,00 64 64 64
T_03_A Zuidgevel nieuwbouw woning 1,50 60 60 60

T_03_B Zuidgevel nieuwbouw woning 5,00 64 64 64
T_04_A Voorgevel nieuwbouw woning 1,50 45 45 45
T_04_B Voorgevel nieuwbouw woning 5,00 48 48 48
T_05_A Noordgevel nieuwbouw woning 1,50 55 55 55
T_05_B Noordgevel nieuwbouw woning 5,00 58 58 58

T_06_A Noordgevel nieuwbouw woning 1,50 57 57 57
T_06_B Noordgevel nieuwbouw woning 5,00 61 61 61
T_07_A Woning Kerkstraat 25-27 1,50 72 72 72
T_07_B Woning Kerkstraat 25-27 5,00 72 72 72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek wijzigingsplan Kammetweg 2 Andel     
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