INHOUDSOPGAVE
1
2

INLEIDING
ONDERZOEK WOON- EN LEEFOMGEVING

3
4

2.1

4

Inleiding

2.2

Verzamelde informatie
2.2.1
2.2.2

3
4

4

Trillingshinder en schade aan gebouwen

4

Geluidshinder

2.3

Bewonersinformatie

2.4

Samenvatting en Conclusies

10
15
16

RAAKVLAKKEN
LEEMTEN IN KENNIS

18
19

BIJLAGEN

datum

Bijlage 1:

Beschouwde wegen onderzoek wegverkeerslawaai

Bijlage 2:

Wegen met werkdaggemiddelde etmaalintensiteit 2025

Bijlage 3:

Geluidbelasting wegverkeerslawaai 2025

21 november 2017

referentie

WB/015/16.1603.01

pagina

2 van 22

1

INLEIDING
Dit veldonderzoek (onderzoek fase 2) is uitgevoerd in het kader van het project Krachtige
IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). De Hollandsche IJsseldijken aan de zijde van de
Krimpenerwaard voldoen niet aan de huidige en de nieuwe eisen voor waterveiligheid. Het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil daarom ongeveer tien kilometer
dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel versterken. De
versterking is gecombineerd in het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). De
hoofddoelstelling van het project is de bewoners en waarden die aanwezig zijn achter deze
dijken te beschermen tegen hoog water en overstroming van de Hollandsche IJssel.
Om inzicht te krijgen in de huidige milieusituatie en vervolgens alternatieven te kunnen
beoordelen op effecten wordt onderzoek verricht naar de voor dit project relevante
milieuaspecten.
Het onderzoek bestaat uit een bureaustudie (onderzoek fase 1) en veldonderzoek (onderzoek
fase 2). In de bureaustudie is de reeds beschikbare relevante kennis en informatie binnen het
plangebied van KIJK en het bijbehorende relevante studiegebied verzameld, beschreven en in
kaart gebracht. In het rapport van de bureaustudie, d.d. 27 maart 2017 met kenmerk
WB/013/16.1603.01, is ingegaan op de Woon- en Leefomgeving, waarin onder andere inzicht is
gegeven op de effecten van het project KIJK ten gevolge van aspecten zoals trillingen, geluid,
luchtkwaliteit, de Keur en eventueel amoveren.
In dit rapport van het veldonderzoek, onderzoek fase 2, wordt de informatie van de bureaustudie
verrijkt op de aspecten wegverkeerslawaai in de autonome situatie, het huidige omgevingsgeluid
in het veld gemeten en de huidige trillingen ten gevolg van wegverkeer op de dijk, in het veld
gemeten.
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (NRD) is voor de
Woon- en Leefomgeving het volgende opgenomen. Door ruimtebeslag en hinder kan de
woonfunctie langs de dijk veranderen en dit kan zelfs leiden tot sloop van woningen. Er kan
hinder optreden. In het op te stellen MER wordt ingegaan op of er sprake is van amoveren, op de
veranderingen voor het gebruik van de bewoners (waaronder aankoop en beperkingen vanwege
de keur), en op de invloed van ingrepen op zicht vanuit huizen. De invloed van de alternatieven,
trillingshinder en schade aan huizen, geluidshinder en de luchtkwaliteit, wordt berekend door
middel van vuistregels. Indien nodig wordt er in de MER 2e fase aanvullend onderzoek uitgevoerd.
Naast de hierboven genoemde woonfunctie zijn ook bedrijven en agrarische bedrijven mee te
nemen in de effectbeoordeling.
Het voorliggende onderzoek gaat in op de informatie die benodigd is om tot een volwaardige
effectbeoordeling te kunnen komen en welke gevolgen of kansen daar met de kennis van nu uit
kunnen volgen.
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2

ONDERZOEK WOON- EN LEEFOMGEVING

2.1

INLEIDING
Dit onderzoek van fase 2 gaat in op de woon- en leefomgeving. In dit hoofdstuk is de beschikbare
informatie die voor de beoogde effectbeoordeling van belang kan zijn, gestructureerd en
samengevat. In fase 1 is de bureaustudie uitgevoerd, waarbij deze fase 2 de informatie verrijkt
op de aspecten wegverkeerslawaai in de autonome situatie, het huidige omgevingsgeluid in het
veld gemeten en de huidige trillingen ten gevolg van wegverkeer op de dijk.

2.2

VERZAMELDE INFORMATIE
In de bureaustudie is per onderwerp de informatie gepresenteerd. Voor dit veldonderzoek is
daarop aangesloten en is de nieuw verkregen informatie voor trillingshinder en geluidhinder
verder aangevuld. Tot slot zijn ook de van belang zijnde terugkoppelingen van de bewoners
tijdens het veldonderzoek vermeld.

2.2.1

TRILLINGSHINDER EN SCHADE AAN GEBOUWEN

Crux heeft in het kader van de bureaustudies OM 5.1/5.2 een belendingenonderzoek van alle
panden langs de dijk uitgevoerd. De resultaten zijn inmiddels compleet en per pand in GIS
gelabeld. De informatie is in de vorm van een datasheet gedeeld met de eigenaren.
Het belendingenonderzoek toont onder andere de trillingsgevoeligheid van een pand. Hiermee is
een potentieel risico op trillingsschade inzichtelijk gemaakt. Dit zegt echter nog niets over
eventuele aanwezigheid van bestaande trillingen door wegverkeer op de dijk. In het
veldonderzoek is bij vier locaties langs de dijk onderzocht wat de huidige trillingen in de dijk en
ter plaats van woningen is. De trillingen worden daarbij veroorzaakt door wegverkeer op de dijk.
Bij de meetlocaties zijn de volgende metingen uitgevoerd, waarbij is vermeld wat het doel is:


SBR richtlijn A: Schade aan gebouwen, meting in/aan de dijk, het pand fundering, het pand
inpandig op een (verdiepings)vloer:
o

“nulsituatie”, kortdurende metingen, bemand, normale verkeersituatie, met
waarneming type verkeer dat passeert;

o

“speciaal”, niet standaard conform nulsituatie, kortdurende metingen, bemand,
gesimuleerd met tractor en vrachtwagen;



SBR richtlijn B: Persoonlijke hinder, langdurige (meerdere uren achter elkaar) metingen
bemand, in de woning op een (verdiepings)vloer:



o

“nulsituatie”, normale verkeersituatie, met waarneming type verkeer dat passeert;

o

“speciaal”, niet standaard conform nulsituatie gesimuleerd met tractor en vrachtwagen.

Resultaten trillingen geven onder meer informatie over trillingsoverdracht van bron, via
bodem/dijk naar fundering en door/via het betreffende pand.
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De onderzochte locaties, met representatieve kenmerken bij de selectiekeuze, zijn:


Kattendijk 79 te Gouderak, woning in/tegen de dijk, korte afstand tot de weg, oostelijke
projectdeel langs doorgaande weg nabij Gouderak;



IJsseldijk Noord 284 te Ouderkerk aan den IJssel, woning in/tegen de dijk, korte afstand tot
de weg, verkeersluw deel nabij Lageweg;



IJsseldijk 134 te Krimpen aan den IJssel, monument onderaan dijk, iets ruimere afstand tot
de weg, westelijk projectdeel in het dorp;



IJsseldijk 140 te Krimpen aan den IJssel, woning bovenaan dijk, bijzonder korte afstand tot
de weg, westelijk projectdeel in het dorp.

SBR Richtlijn A grenswaarde
Tijdens de metingen is worst case de grenswaarde bij 0 – 10 Hz van 1,25 mm/s gehanteerd. Dit is
conform SBR Richtlijn A voor herhaald kortdurende trillingen bij een indicatieve meting en
Categorie 3 gebouwen.
SBR richtlijn B streefwaarde
De toetsing aan de SBR B is afhankelijk van een aantal factoren die bij de onderzochte panden
hetzelfde is:


Aard trillingen: herhaald voorkomende trillingen (namelijk wegverkeersbewegingen);



Gebouwfunctie: wonen;



Streefwaarden conform tabel 3 uit paragraaf 10.5., SBR Richtlijn B.

Onder hinder voor mensen in gebouwen wordt in deze richtlijn verstaan:


waarneming van trillingen zonder meer (verstoring van activiteiten of processen die rust
en/of concentratie behoeven);



waarneming van trillingen met een zodanige sterkte dat bepaalde activiteiten fysiek worden
belemmerd of verstoord.

De streefwaarden zijn voor SBR Richtlijn B:
A1 = onderste streefwaarde voor de trillingssterkte Vmax
A2 = bovenste streefwaarde voor de trillingssterkte Vmax
A3 = streefwaarde voor de trillingssterkte Vper (gemiddelde)
Er is voldaan aan de streefwaarden als:
1.

de waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (Vmax) kleiner is dan de
waarde die wordt aangeduid bij A1, óf als

2.

de waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (Vmax) kleiner is dan de
waarde onder A2, waarbij de trillingssterkte over de beoordelingsperiode (Vper) kleiner is
dan de waarde onder A3.

Streefwaarden conform tabel 10.5. Richtlijn SBR Richtlijn B (Hinder voor personen)
Dag en avond
wonen
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Kattendijk 79 te Gouderak
De meetlocatie en -punten zijn weergegeven in figuur 2.1. Er is gemeten op 7 september 2017.

Figuur 2.1:Meetpunten trillingsmetingen Kattendijk 79 te Gouderak

SBR A Schade aan gebouwen
De maatgevende gemeten trillingsniveaus zijn per type trillingsbron (voertuig) in tabel 2.1
weergegeven. Deze hoogste waarden van de meters VIB02021 en VIB02022 zijn voor de toetsing
aan de SBR A. Alle gemeten trillingsniveaus voldoen ruimschoots aan de grenswaarde. De
meetgegevens van de VIB02024 en VIB01198 zijn ter informatie voor de trillingsoverdracht.
Tabel 2.1: Meetresultaten trillingsniveaus voor SBR A locatie Kattendijk 79 te Gouderak

Type voertuig

VIB02021

VIB02022

VIB02024

VIB01198

SBR-A

SBR-A

SBR-B

Conus

e

Voorzijde

Achterzijde

1 verdieping

Auto

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

Busje

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

Bus

0,16 mm/s

< 0,1 mm/s

0,60 mm/s

< 0,1 mm/s

Vrachtwagen

0,20 mm/s

< 0,1 mm/s

0,46 mm/s

0,26 mm/s

Graafmachine

0,54 mm/s

0,47 mm/s

0,75 mm/s

0,28 mm/s

SBR B Persoonlijk hinder
De resultaten in tabel 2.2 tonen aan dat is voldaan aan de streefwaarden conform SBR richtlijn B.
Tabel 2.2: Meetresultaten trillingsniveaus voor SBR B VIB02024 locatie Kattendijk 79 te Gouderak

Periode

datum

Dag

Functie

Vmax

Vper

Wonen

0,38

0,08
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IJsseldijk Noord 182 te Ouderkerk aan den IJssel
De meetlocatie en -punten zijn weergegeven in figuur 2. Er is gemeten op 20 september 2017.

Figuur 2.2:Meetpunten trillingsmetingen IJsseldijk Noord 284 te Ouderkerk aan den IJssel

SBR A Schade aan gebouwen
De maatgevende gemeten trillingsniveaus zijn per type trillingsbron (voertuig) in tabel 2.3
weergegeven. Deze hoogste waarden van de meters VIB02171 en VIB02172 zijn voor de toetsing
aan de SBR A. Alle gemeten trillingsniveaus voldoen ruimschoots aan de grenswaarde. De
meetgegevens van de VIB02173 en VIB01141 zijn ter informatie voor de trillingsoverdracht.
Tabel 2.3: Meetresultaten trillingsniveaus voor SBR A locatie IJsseldijk Noord 284 te Ouderkerk aan den IJssel

Type voertuig

VIB02171

VIB02172

VIB02173

VIB01141
Conus

SBR-A

SBR-A

SBR-B

Voorzijde

Achterzijde

Begane grond

Auto

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

Busje

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

Vrachtwagen*

0,10 mm/s

0,11 mm/s

< 0,1 mm/s

0,32 mm/s

Tractor*

0,33 mm/s

0,30 mm/s

0,31 mm/s

0,29 mm/s

* De vrachtwagen- en tractorpassages hebben plaatsgevonden door inzet van HHSK-materieel (simulatie). Er zijn geen andere
vrachtwagens of tractoren gepasseerd tijdens de metingen.

SBR B Persoonlijk hinder
De resultaten in tabel 2.4 tonen aan dat is voldaan aan de streefwaarden conform SBR richtlijn B.
Tabel 2.4: Meetresultaten trillingsniveaus voor SBR B VIB02173 IJsseldijk Noord 284 te Ouderkerk aan den IJssel

Periode

datum

Dag

Functie

Vmax

Vper

Wonen

0,10

0,01
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IJsseldijk 134 en 140 te Krimpen aan den IJssel
De meetlocatie en -punten zijn weergegeven in figuur 3. Er is gemeten op 21 september 2017.

Figuur 2.3:Meetpunten trillingsmetingen IJsseldijk 134 en 140 te Krimpen aan den IJssel

SBR A Schade aan gebouwen
De maatgevende gemeten trillingsniveaus zijn per type trillingsbron (voertuig) in tabel 2.5 en 2.6
weergegeven. Deze hoogste waarden van de meters VIB02172 en VIB02171 zijn voor de toetsing
aan de SBR A. Alle gemeten trillingsniveaus voldoen ruimschoots aan de grenswaarde. De
meetgegevens van de VIB01141, VIB2126, VIB02043 en VIB02173 zijn ter informatie voor de
trillingsoverdracht.
Tabel 2.5: Meetresultaten trillingsniveaus voor SBR A locatie IJsseldijk 134 te Krimpen aan den IJssel

Type voertuig

VIB02172

VIB02171

VIB01141

VIB02173

SBR-A

SBR-A

SBR-B

Conus

Voorzijde

Achterzijde

Begane grond

Auto

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

Busje

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

Bus

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

0,11 mm/s

Vrachtwagen

0,12 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

0,16 mm/s

Vrachtwagen*

0,11 mm/s

0,11 mm/s

< 0,1 mm/s

0,14 mm/s

Tractor*

0,22 mm/s

0,18 mm/s

0,21 mm/s

0,31 mm/s

* Deze vrachtwagen- en tractorpassages hebben plaatsgevonden door inzet van HHSK-materieel (simulatie). Er zijn geen
andere tractoren gepasseerd tijdens de metingen.
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Tabel 2.6: Meetresultaten trillingsniveaus voor SBR A locatie IJsseldijk 140 te Krimpen aan den IJssel

Type voertuig

VIB02096

VIB01027

VIB02126

VIB02043

SBR-A

SBR-A

SBR-B

Conus

Voorzijde

Achterzijde

1e verdieping

Auto

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

Busje

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

< 0,1 mm/s

Bus

< 0,1 mm/s

0,10 mm/s

0,35 mm/s

0,14 mm/s

Vrachtwagen

0,13 mm/s

0,10 mm/s

0,40 mm/s

0,18 mm/s

Vrachtwagen*

0,25 mm/s

0,29 mm/s

0,62 mm/s

0,21 mm/s

Tractor*

0,37 mm/s

0,40 mm/s

0,43 mm/s

0,46 mm/s

* Deze vrachtwagen- en tractorpassages hebben plaatsgevonden door inzet van HHSK-materieel (simulatie). Er zijn geen
andere tractoren gepasseerd tijdens de metingen.

SBR B Persoonlijk hinder
De resultaten in tabel 2.7 en 2.8 tonen aan dat is voldaan aan de streefwaarden conform SBR
richtlijn B.
Tabel 2.7: Meetresultaten trillingsniveaus voor SBR B VIB01141 IJsseldijk 134 te Krimpen aan den IJssel

Periode

Dag

Functie

Vmax

Vper

Wonen

0,16

0,01

Tabel 2.8: Meetresultaten trillingsniveaus voor SBR B VIB02126 IJsseldijk 140 te Krimpen aan den IJssel

Periode

datum

Dag

Functie

Vmax

Vper

Wonen

0,28

0,04
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2.2.2

GELUIDSHINDER

Tijdens fase 2 van het onderzoek is in het kader van geluidhinder op twee aspecten ingegaan:


Omgevingsgeluid ter plaatse;



Modellering wegverkeerslawaai (theorie).

Omgevingsgeluid ter plaatse
Gelijktijdig met de trillingsmetingen is in de omgeving van de meetlocaties ook het gemiddelde
omgevingsgeluid gemeten. Deze geluidmetingen zijn uitgevoerd om te kunnen vaststellen of er
een gemiddeld hoog achtergrondgeluidniveau heerst in de omgeving langs de dijk of dat het
mogelijk ook relatief stil kan zijn, oftewel laag achtergrondgeluidniveau. In de dagperiode is een
hoog niveau in Nederland rond de 60 dB(A), terwijl lager dan 40 dB(A) als stil ervaren wordt. Er is
gemeten in het vrije veld (niet ter plaatse van gevels van panden).
Deze metingen zijn niet uitgevoerd om het wegverkeerslawaai te onderbouwen, aangezien dat
onderdeel een geheel theoretische benadering is, conform de uitwerking in het volgende deel
van de paragraaf.
Resultaten
De meetresultaten tonen een normaal beeld van een gemengd gebied in Nederland, waarbij alle
meetresultaten tussen de 40 en 60 dB(A) liggen, gemeten over een tijdsduur van minimaal 1
minuut. Het weg- en scheepvaartverkeer zorgt voor verhoging van het gemiddelde geluidniveau,
terwijl de relatieve stilte tussen verkeerspassages zorgt voor een daling van het gemiddelde.
Bevindingen
Er is geen sprake van een aangetoond laag of hoog achtergrondgeluidniveau en daarom geen
aanleiding om op basis van het gemeten omgevingsgeluid extra randvoorwaarden op te stellen
voor geluid in de aanlegfase (bouwlawaai) in de dagperiode. Het Bouwbesluit biedt daarbij
voldoende eisen om bouwlawaai te beperken.
Modellering wegverkeerslawaai (theorie)
In navolging van de bureaustudie is in het kader van het aspect geluidshinder van belang de
geluidsniveaus als gevolg van (reconstructie) wegverkeerslawaai, niet-afgehandelde
saneringswoningen wegverkeer en bouwlawaai. Het aspect bouwlawaai is niet verder onderzocht
in fase 2.
Er is sprake van een zogenaamde reconstructie wegverkeerslawaai bij een fysieke wijziging aan
de weg of bij een toename van 2 dB in tijdvak van 10 jaar vanwege autonome groei. Over het
algemeen neemt de geluidsbelasting met circa 2 dB toe vanwege de autonome groei van het
verkeer op de dijk de komende tien jaar. Een geringe fysieke wijziging van de weg die voor
geluid (vrijwel) niets doet geeft reconstructie en is daarmee een inspanningsverplichting voor de
wegbeheerder.
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Fysieke wijzigingen die mogelijk ook een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder zijn,
zijn bijvoorbeeld het wijzigen van het wegprofiel, de wegbreedte, de hoogteligging of het
wegdek, de aanleg van aansluitingen, op- en afritten, het verwijderen, plaatsen of wijzigen van
verkeerstekens of het veranderen van het snelheidsregime.

Beschouwde wegen
Om de geluidniveaus als gevolg van wegverkeerslawaai inzichtelijk te maken, is in het
rekenmodel een selectie van de wegen opgenomen. Het betreft:





Wegvakken op de te versterken dijk;
Aansluitende, doorgaande wegen;
Wegvakken op de dijk aan de noordzijde van de Hollandsche IJssel.

In bijlage 1 zijn de beschouwde wegen weergegeven.

Peiljaar
De bepaling van wegverkeerslawaai is uitgevoerd voor het jaar 2025. Dit jaar wordt beschouwd
als maatgevend jaar voor de uitvoeringsfase van het dijkversterkingsproject.
Verkeersintensiteiten en voertuigverdelingen
De gehanteerde verkeersintensiteiten van de wegvakken zijn werkdaggemiddelden. De
werkdaggemiddelden zijn als uitgangspunt genomen omdat de effecten tijdens de
uitvoeringsfase, met name bouwlawaai, op werkdagen verwacht worden. Voor alle wegen is
gerekend met referentiewegdek, dichtasfaltbeton.
De intensiteiten zijn aangeleverd door de Omgevingsdienst Midden-Holland en zijn afkomstig uit
het Regionaal Verkeersmodel Midden-Holland (RVMH) 2.4.
Voor de uurintensiteiten in de dag-, avond- en nachtperiode en de voertuigverdelingen
(motorrijwielen, lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen) is gebruik gemaakt van diverse
telgegevens. Deze gegevens zijn niet voor alle wegvakken beschikbaar. Voor de wegvakken waar
dit niet het geval voor is, is gebruik gemaakt van gegevens voor vergelijkbare wegvakken.
In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de etmaalintensiteiten, uurintensiteiten en
voertuigverdelingen.
Contouren
De geluidbelasting in het studiegebied KIJK als gevolg van wegverkeerslawaai is inzichtelijk
gemaakt met geluidcontouren. De rekenhoogte in de berekeningen is 5 meter boven het lokale
maaiveld.
Resultaten
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Het aantal geluidgevoelige objecten per geluidsklasse is bepaald. Hierbij is het databestand voor
geluidgevoelige objecten (stand van zaken mei 2017) gehanteerd dat beschikbaar is gesteld voor
de geluidkartering.
Binnen het studiegebied van KIJK is voor het jaar 2025 bij bijna 2.000 van de geluidgevoelige
objecten een lagere geluidbelasting dan 48 dB berekend. Oftewel, bij iets meer dan de helft van
de objecten is een hogere geluidbelasting dan 48 dB berekend.
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Tabel 7: Aantal geluidgevoelige objecten per geluidsklasse

Aantal geluidgevoelige objecten
Woonfuncties

Niet-woonfuncties

Stand- /ligplaatsen

(bijvoorbeeld onderwijs)
< 48 dB

1.993

-

-

48 – 53 dB

884

-

18

53 – 58 dB

607

2

6

58 – 63 dB

469

-

-

63 – 68 dB

224

1

-

> 68 dB

27

-

-

4.204

3

24

Totaal

In bijlage 3 zijn de rekenresultaten weergegeven in de vorm van contouren.
Verplichting tot maatregelen treffen
De versterking van de dijken in het kader van project KIJK zal veelal leiden tot een fysieke
wijziging van wegen. Indien een fysieke wijziging tevens een reconstructie in de zin van de Wet
geluidhinder is en er ligt een niet-afgehandelde saneringswoning binnen de zone van de te
wijzigen weg, geldt de verplichting om de saneringssituatie op te lossen (maatregelen treffen).
De verplichting tot maatregelen geldt ook voor niet saneringsplichtige woningen.
Maatregelen vanwege niet-afgehandelde saneringswoningen
Voor woningen die vóór het van kracht worden van de Wet geluidhinder in 1980 al een te hoge
geluidbelasting ondervonden, geldt een saneringsplicht. Wanneer sprake is van een reconstructie
in de zin van de Wet geluidhinder dient de sanering eveneens te worden afgehandeld door middel
van maatregelen.
De huidige stand van zaken van de niet-afgehandelde binnen het werkgebied van de
Omgevingsdienst Midden-Holland is in 2016 inzichtelijk gemaakt. Het onderzoek is beschreven in
het rapport ‘Akoestisch onderzoek saneringsproject Ouderkerk’ (productnummer 2015256609)
van de Omgevingsdienst Midden-Holland (concept, versie 1.0, 23 november 2016).
Mogelijke maatregelen
Maatregelen om wegverkeerslawaai zoveel mogelijk te beperken zijn bij voorkeur maatregelen
aan de bron van het geluid, zoals geluidreducerende wegdekverharding. Indien bronmaatregelen
niet mogelijk, doelmatig of onvoldoende effectief zijn, worden doorgaans
overdrachtsmaatregelen overwogen zoals een geluidsscherm of –wal. Ten slotte, indien bron- en
overdrachtsmaatregelen niet kunnen leiden tot voldoende geluidreductie, wordt de
saneringssituatie opgelost door het treffen van gevelvoorzieningen.
Met betrekking tot bronmaatregelen is door HHSK teruggekoppeld dat er subsidie is verkregen
voor het aanbrengen van geluidsarm asfalt door de komst van de Zuidwestelijke Randweg bij
Gouda (resultaat Driehoeks afspraak tussen gemeente PZH en HHSK). Dit betreft het wegvak
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Gouderak – Lageweg en de geplande bouwlocaties Avia-terrein en Dikke Boom, beide gelegen
tussen Ouderkerk en Lageweg. Het feit dat er subsidie is, betekent nog niet automatisch dat er
geluidsarm asfalt komt en het is vooralsnog buiten de berekeningen gelaten.
Over de overige strekkingen tussen Ouderkerk en Lageweg zijn geen afspraken en zijn er tot op
heden geen verplichtingen.
Kosten
De kosten voor maatregelen, aan de bron van het geluid, in de overdrachtssfeer of bij de
ontvanger, zijn afhankelijk van de omvang van de te treffen voorzieningen.
Voor een bronmaatregel, het toepassen van een geluidsreducerend type wegdek, is in dit stadium
niet te bepalen hoeveel vierkante meter hiervan toegepast moet worden en welk type asfalt de
voorkeur heeft. Wel is zowel in het rapport ‘Akoestisch onderzoek saneringsproject Ouderkerk’
als de ‘quickscan geluidsbelasting in het kader van project KIJK’ van de Omgevingsdienst MiddenHolland beschreven dat het toepassen van stiller asfalt noodzakelijk is en beoogt is voor het hele
wegvak van project KIJK.
Voor maatregelen die de overdracht van geluid tegengaan zijn kosten afhankelijk van het aantal
strekkende meters geluidsscherm of –wal. Overdrachtsmaatregelen lijken uit oogpunt van
veiligheid en ruimtelijke inpasbaarheid onwaarschijnlijk in het studiegebied van KIJK.
Het akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het saneringsproject vermeldt dat
108 objecten in aanmerking komen voor verder onderzoek naar geluidswerende maatregelen aan
de gevel. Hoeveel van deze objecten daadwerkelijk in aanmerking komen voor maatregelen
staat nog niet vast. Daarnaast wordt pas in een later stadium van het project KIJK onderzocht en
vastgesteld of sprake zal zijn van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder en of dit
leidt tot de verplichting de saneringssituaties op te lossen, maar bij een groot deel van het
project lijkt dit het geval.

datum

21 november 2017

referentie

WB/015/16.1603.01

pagina

14 van 22

2.3

BEWONERSINFORMATIE
Er is tijdens de geluid- en trillingsmetingen ook met de betrokken bewoners gesproken over deze
onderwerpen die gerelateerd zijn aan de woon- en leefomgeving, maar in omvang en
detailniveau strikt genomen geen plek hebben in dit onderzoek.
De genoemde onderwerpen zijn:



Tijdens eerdere buitendijkse dijkversterkingen met grondwerkzaamheden, is bijzonder veel
overlast door trillingen ervaren. Dit is gemeld bij Kattendijk 79 te Gouderak en bij IJsseldijk
Noord 284 te Ouderkerk aan den IJssel. Bij de woning aan de IJsseldijk Noord is volgens
zeggen ook een scheur ontstaan in het metselwerk van de noordelijke kopgevel en nadien
met pleisterwerk visueel hersteld. De oorzaak van de trillingen is bij beide woningen met
name gerelateerd aan bulldozers op rupsbanden achter/op de dijk;



Tijdens wegwerkzaamheden in september 2017 (vlak voor de uitgevoerde trillingsmetingen)
ter plaatse van IJsseldijk 134 en 140 te Krimpen aan de IJssel, is volgens zeggen meer
overlast door geluid en trillingen geweest dan na de werkzaamheden door het normale
wegverkeer over net nieuw gelegd asfalt. De oorzaak van de trillingen en geluid is met
name gerelateerd aan de freesmachine;



Geluidhinder ondervindt men niet bij de onderzochte woningen, volgende de bewoners.
Uitzondering die is aangehaald bij Kattendijk 79 betreft de toerrijders, groepen van
motoren.

Daarnaast heeft HHSK en Ingenieursbureau KIJK veel contact met bewoners. Daarbij is het
volgende onderwerp aanvullend benoemd:



Bewoners benoemen hinder van trillingen tijdens scheepvaartpassages Uit onze
trillingsmetingen blijkt dat daar geen sprake van is. Op basis van onze ervaring is de
verwachting dat dit feitelijk laagfrequent geluid is, terwijl de bewoners spreken over
trillingen. Het benoemde aspect van de bewoners is hierbij aangemerkt als laagfrequent
geluid van scheepvaart.
Het aandeel van het laagfrequente geluid is buiten de woningen relatief laag ten opzichte
van het algemene omgevingsgeluid en is daardoor minder goed waar te nemen. Binnen in
woningen dringt laagfrequent geluid makkelijker door, terwijl het gemiddelde
omgevingsgeluid minder door kan dringen. Gevolg is dat het hinderlijke laagfrequente
aspect overblijft. Voor het project KIJK is dit een aandachtspunt in de aanlegfase, in het
kader van bouwlawaai, bij de inzet (passages) van aan- en afvoerschepen en de
bijbehorende aanleg- of afmeerlocatie. Het doorgaande scheepvaartverkeer valt buiten de
scope van KIJK.

Als onderdeel van algemeen Omgevingsmanagement kunnen bovengenoemde aspecten mogelijk
een plek krijgen, waarbij bouwlawaai en trillingshinder en/of trillingsschade in de aanlegfase de
belangrijkste thema zijn. Er zijn tijdens het veldonderzoek geen algemene klachten naar voren
gekomen over geluidhinder of trillingshinder of aan de woon- en leefomgeving gerelateerde
aspecten.
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2.4

SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Uit dit onderzoek blijkt dat er geen aanvullende inzichten zijn ontstaan ten opzichte van de
bureaustudie Woon- en leefomgeving. Met de huidige informatie is te concluderen dat vanuit de
woon- en leefomgeving alle parameters van de gebouwen en gebieden/gronden beschikbaar zijn.
Van alle panden in het plangebied staat bijzonder veel data in GIS, zodat op gebouwniveau op
iedere locatie het effect van ontwerpkeuzes te analyseren is. De geluid- en trillingsmetingen in
het veld hebben geen aanvullende informatie opgeleverd die extra randvoorwaarden oplegt aan
panden. In de huidige situatie passen de trillingen door wegverkeer op de dijk binnen de grensen streefwaarden.
De huidige en autonome geluidbelasting door wegverkeerslawaai is bepaald. De berekeningen
zijn in een hoger detailniveau uitgevoerd. Uit de berekeningen met het akoestisch rekenmodel
volgt dat er randvoorwaarden (of kansen) kunnen ontstaan om de relatief hoge geluidbelasting op
een aantal woningen op te lossen. Ter verduidelijking: door de autonome situatie wordt geen
grote verandering verwacht, echter is er een reeds bestaand geluidprobleem dat ook opgelost
moet/kan worden. Onderstaande showstoppers, randvoorwaarden en risico’s uit de bureaustudie
zijn niet veranderd en ter volledigheid herhaald.
Showstoppers
Onder showstopper wordt verstaan de kans dat een ontwerpkeuze niet mogelijk is. Bijvoorbeeld
door een kans op een normoverschrijdend (milieu)effect:



Hier speelt met name de impact door het effect van trillingen in de aanlegfase op
gebouwen; zowel bij woningen als bedrijven. Dit onderdeel heeft een aparte plek onder OM
5.1/5.2 en wordt uitgevoerd door Crux. Het hindereffect is geen showstopper, echter het
schade-effect dat door Crux inzichtelijk wordt gemaakt kan de ontwerpkeuze beperken of
het raken van een pand tot gevolg hebben. Als een pand geraakt wordt, is dit als negatief
effect beoordeeld voor de Woon- en leefomgeving;



Eventuele specifieke situaties kunnen ook (extra) optreden, bijvoorbeeld de aanwezigheid
van een monument dat in de weg staat en in principe gesloopt moet worden. Amoveren van
een monument is echter nagenoeg uitgesloten.

Randvoorwaarden
Onder randvoorwaarden wordt verstaan de kans dat een ontwerpkeuze/-inrichting alleen
mogelijk is onder een bepaalde voorwaarde. Bijvoorbeeld een randvoorwaarde gericht op de
wijze van uitvoering:



Hier speelt met name het effect van bouwlawaai en trillingen in de aanlegfase op zowel
woningen, onderwijsfuncties als bedrijven. Bij eventuele fundatie- en/of
grondwerkzaamheden dient bij korte afstanden mogelijk een stille en/of trillingsarme
uitvoeringsmethode toegepast te worden. Naast de technische kant, dient ook de
communicatie/omgevingsmanagement daar op ingericht te zijn.
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Risico’s
De identificatie van een risico bij een ontwerpkeuze, in termen van tijd/geld;



Bij een fysieke wijziging aan een weg, is er mogelijk sprake van reconstructie in de zin van
de Wet geluidhinder. Als er door een ontwerpkeuzes een fysieke wijziging aan de weg
ontstaat en daardoor (2 dB) toename van wegverkeerslawaai ontstaat, is extra akoestisch
onderzoek (geld en tijd) nodig. Als daaruit blijkt dat geluidsreducerende maatregelen
noodzakelijk zijn dienen die betaald te worden vanuit het project (KIJK). Deze maatregelen
kunnen aan de weg, in de overdracht (schermen) of in de gevels van de woningen getroffen
worden;



De inventarisatie van de zogenaamde saneringswoningen loopt nog. Deze woningen hebben
conform wet- en regelgeving een te hoge geluidbelasting op de gevel door
wegverkeerslawaai. Bij een wijziging aan de weg dient deze geluidsanering altijd
meegenomen te worden (eventueel in samenhang met het voorgenoemde punt) en
resulteren in extra kosten en/of tijd. De lijst van saneringswoningen wordt door het
bevoegd gezag (gemeente, Omgevingsdienst Midden-Holland) circa 4 keer per jaar
geactualiseerd.
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3

RAAKVLAKKEN
De raakvlakken zijn hieronder opgenomen.
Informatie die in dit onderzoek gebruikt is:


OM 3.4.8 Verkeer – Voor verkeerscijfers en verkeersverdelingen;



OM 5.1/5.2 (Schade)monitoringsplan – Voor bouwkundige status van panden;

Informatie die voor andere onderzoeken of het ontwerp van belang is:


De mensen die bezig zijn met ontwerpkeuzes, met name de trillingsgevoeligheid (volgt
mogelijk ook uit OM 5.1/5.2);



Omgevingsmanagement/communicatie, vrijwel alle aspecten in dit onderzoek kunnen van
belang zijn voor de dialoog, maar geeft mogelijk ook weer een te beperkt beeld van allerlei
detailzaken die hier niet zijn besproken (bijvoorbeeld het onveiligheidsgevoel bij
langsrijdend landbouwverkeer, terwijl alleen geluid beschouwd wordt).
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4

LEEMTEN IN KENNIS
Op dit moment is nog niet van alle saneringswoningen (geluid) bekend of deze wel of niet
aangepakt zijn door de betreffende gemeenten. Met de gemeente Krimpen aan den IJssel is nog
geen contact geweest. Aandachtspunt is de actualiteit van de saneringsvoorraad. Door de
Omgevingsdienst Midden-Holland is aangegeven dat de update van de status van de
saneringswoningen circa 4 keer per jaar plaatsvindt.
Afhankelijk van de geluidbelasting op saneringswoningen, de te behalen geluidwering van de
gevels en de grootte van de woning leidt de sanering tot kosten. Op dit moment zijn deze
gegevens nog niet met elkaar gecombineerd, globale kosten van het oppakken van de
saneringsgevallen zijn derhalve nog niet te bepalen.
Een definitieve keuze of besluit over wel/niet gerealiseerd worden van stil wegdek (geluidsarm
asfalt) ontbreekt.
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Legenda
Beschouwde wegen (wegverkeerslawaai 2025)
Studiegebied KIJK
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Wegvak

Uurintensiteit

Voertuigverdeling

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

Motorrijwielen

07-19 uur

19-23 uur

23-07 uur

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

Dagperiode

Lichte motorvoertuigen
Avondperiode

Nachtperiode

Dagperiode

Middelzware motorvoertuigen
Avondperiode

Nachtperiode

Dagperiode

Zware motorvoertuigen
Avondperiode

Nachtperiode

Kern Ouderkerk a/d Ijssel, Gouderak

6,7

3,9

0,5

-

-

-

93,4

96,6

95,9

5,2

2,8

3,8

1,4

0,6

0,3

Dijk noordzijde, Ijsseldijk Noord tot Lageweg

6,35

2,52

1,71

1,33

1,55

1,38

92,6

94,6

91,5

1,26

1,8

0,99

4,8

1,8

6,11

Schaapjeszijde

6,14

3,63

1,48

1,58

6,16

0,55

92,1

91,3

92,2

0,61

1,14

0,54

5,71

1,38

4,38

Ijsseldijk-West - Abelenlaan - N475/Zijdeweg

6,48

2,65

1,46

0,46

0,48

0,55

93,9

95,9

90,3

0,8

1,51

1,13

4,84

2,13

7,97

Dorpstraat, Middelblok (Gouderak)

6,2

2,52

1,95

-

-

-

67,58

75,62

61,51

12,05

8,47

14,34

3,12

0,88

4,06

Ijsseldijk Noord (thv Lageweg), Lageweg

6,32

2,8

1,62

1,71

2,61

2,84

91,6

93,9

91

1,24

2,03

1,29

5,44

1,74

4,91

Kattendijk, dorpstraat (Gouderak)

6,68

2,92

1,01

-

-

-

82,92

87,11

72,85

11,59

10,5

17,87

1,81

0,72

2,75

Dorpstraat (Ouderkerk a/d Ijssel, Abelenlaan/Burg.Neetsstraat, Ijsseldijk Noord

6,33

2,57

1,71

1,67

2,28

3,02

92,6

95,2

90,8

0,83

1,6

0,89

4,91

0,68

5,33

Ijsseldijk Noord (Lageweg - Schaapjeszijde)

6,3

2,84

1,63

1,99

2,91

1,66

91,5

93,9

92,9

1,11

1,59

0,95

5,37

1,59

4,74

Ijsseldijk (Krimpen a/d Ijssel

6,42

2,46

1,64

1,53

1,49

1,92

95,8

96,1

94,3

0,87

1,8

1,29

1,84

0,65

2,46
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