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Ladder voor geluid
Nederlandse Stichting Geluidhinder, 28 juni 2017

Geluidbelastingkaart
Delft 2012

Plandrempels
Stedelijk wegverkeer:
68 dB Lden en 58 dB Lnight
Overschrijding
voorkeursgrenswaarde (48 dB)
Stedelijk wegverkeer:
39.000 woningen (ca. 75%)
Overschrijding Plandrempel
Stedelijk wegverkeer (68 dB):
522 woningen
Met het budget kan per 5 jaar
circa 1/4 van de woningen
boven de plandrempel
worden aangepakt.
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Ladder voor geluid
Voor bestaande
situaties
Integraal afwegen
belangen
gezondheid,
ruimtelijke kwaliteit
en verkeer

Ladder voor geluid
Bouwbesluit 2012:
extra eisen aan
indeling woning en
hogere
geluidswering gevel
is niet toegestaan

1. Slaapvertrekken in woningen
voldoen aan wettelijke
binnenwaarde geluid en liggen
aan geluidsluwe zijde woning
2. Woonvertrekken voldoen aan
wettelijke binnenwaarde geluid
3. Woningen hebben minimaal
één geluidsluwe zijde /
collectieve buitenruimte
4. Toepassen stillere wegdekken
op wegen met geluidsbelasting
60-65 dB

5. Woningen met geluidbelasting
meer dan 65 dB hebben een
geluidswerende gevel van
minimaal 32 dB
6. Verkeerskundige maatregelen:
verkeerscirculatie, groene golf,
rotonde, verkeersluwe gebieden
7. Stillere groene
plekken/gebieden op een
afstand van 500 meter van de
woning
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Van geluidbelastingkaart naar
Integrale geluidaanpak
Kwaliteit geluidbelaste
woningen en
omgevingsaspecten
meenemen
Bredere aanpak gericht op
verhogen wooncomfort en
kwaliteit woonomgeving
Meer aandacht voor
synergie van maatregelen:
• stedenbouwkundig
• verkeerskundig
• technisch (stille
wegdekken,
gevelisolatie)

kaart met relevante
‘geluidkwesties’

1. Woningen met slaapvertrekken aan
geluidbelaste zijde
2. Geluidbelaste woningen zonder geluidsluwe
zijde of collectieve buitenruimte
3.

Geluidbelaste woningen > 65 dB met
gevelwering minder dan 25 dB

4. Stille gebieden in de stad

Slaapvertrekken
aan geluidbelaste
zijde
SilentAir schermen
met absorberende
kwaliteit
Tot 10 dB reductie
Natuurlijke
ventilatie
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Geluidsluwe
buitenruimten

Glazen wanden en
groene schermen
tussen
woonblokken
Bebouwen lege
plekken tot een
gesloten front
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Geluidisolatie en
energiebesparing
Energiebesparing en
geluidisolatie
combineren bij
woningen > 65 dB
Rekening houden met
binnenmilieu en
burengeluid
Toepassen HR+++ glas
Thermomax HR+
cellulose

Verkeersluwe
gebieden

Soort dubbel glas

Standaard dubbel
glas
HR
HR+
HR++
HR+++

Jaarlijkse kostenbesparing
Gemiddelde prijs per m²
voor een woning met
incl. btw en montage
20m² aan glas*

€ 115

€ 140 per jaar

€ 120
€ 125
€ 130
€ 170

€ 180 per jaar
€ 220 per jaar
€ 260 per jaar
€ 280 per jaar

Beperkingen in de
toegang: limited access

Inrichting 30-km
gebieden
Bij omvang > 100 ha
neemt de
verkeersdruk op
omliggende wegen
toe
Max. 5.000 mvt/etm

Door misbruik van 30kilometerzone vallen juist ook daar
verkeersdoden, stelt Jos Teunissen,
hoogleraar algemene staatsleer
aan de Open Universiteit
Nederland (Trouw, 12 mei 2017).
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Beschermen stille
gebieden
Richtwaarden voor
stedelijk gebied:
40-55 dB
Meer dan 10 dB
stiller dan in de
omgeving
Drukke wegen langs
de stille gebieden
voorzien van stiller
wegdek, treffen
verkeersmaatregelen,
afscherming

Omgevingswet en
geluid

Een effectieve geluidaanpak
vereist agendering van
relevante geluidkwesties in
omgevingsvisie
Koppel actieplan geluid aan
gemeentelijk omgevingsplan
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