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 De omgevingsdienst Rivierenland is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, te weten 
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Gemeente West Betuwe, t.a.v. Susan Timmermans 

 

Onderwerp 

Rondweg Waardenburg: geluidonderzoek 

  

Inleiding 

De gemeente West Betuwe heeft Omgevingsdienst Rivierenland 

gevraagd om het wegverkeerslawaai inzichtelijk te maken van de 

verschillende varianten van een Rondweg bij Waardenburg. 

 

Momenteel wordt er in het kader van de zogenaamde MIRT-verkenning 

A2 Deil-Vught onderzocht hoe de doorstroming op de A2 kan worden 

verbeterd. Omdat de A2 dan mogelijk wordt gewijzigd, wordt gekeken 

of het mogelijk is om ook andere knelpunten op te lossen, zoals de 

hinder van het verkeer in de kern Waardenburg. Daarvoor heeft bureau 

Goudappel Coffeng van diverse varianten de verkeersintensiteiten 

berekend. Die verkeersprognoses zijn vervolgens gebruikt om dit 

geluidonderzoek uit te voeren. 

 

Geluidgrenswaarden 

Huidige grenswaarden (Wet geluidhinder): 

Voorkeursgrenswaarde   48 dB 

 

Maximale grenswaarde in buitenstedelijke situatie: 

- 53 dB bij woningen en andere geluidgevoelige gebouwen 

- 58 dB bij agrarische bedrijfswoningen 

- 58 dB bij aanleg nieuwe weg 

- 53 dB bij geluidgevoelige terreinen 

 

Maximale grenswaarde in stedelijke situatie: 

- 63 dB bij woningen en andere geluidgevoelige gebouwen 

- 53 dB bij geluidgevoelige terreinen 

 

Deze niveaus zijn inclusief aftrek uit artikel 100g Wet geluidhinder.  

Die aftrek is 5 dB voor wegen met waarop de rijsnelheid van lichte 

motorvoertuigen minder is dan 70 km/uur en 2 dB op de wegen waar 

die snelheid 70 km/uur of meer bedraagt. 

 

Toekomstige grenswaarden (Omgevingswet/ Aanvullingsbesluit Geluid): 

Voor rijks- en provinciale wegen 

- Standaard waarde  50 dB 

- Grenswaarde  60 dB 

- Grenswaarde  65 dB bij aanleg nieuwe weg 

 

Voor gemeentelijke wegen 

- Standaard waarde 53 dB 

- Grenswaarde  70 dB 

Er geldt geen aftrek meer. 
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Situatie 

De volgende verkeersvarianten zijn onderzocht: 

- 2030 referentie 

- 2030 variant 0 plus 

- 2030 variant A 

- 2030 variant B 

- 2030 variant C 

In de bijlage zijn deze verkeersvarianten beschreven. 

 

Geluidsberekeningen 

De volgende geluidsberekeningen zijn uitgevoerd: 

- Berekening geluidsbelastingen ten behoeve van: 

  -  bepaling geluidreducties en -toenames van verschillende varianten, 

 -  bepaling aantal (ernstig) gehinderden per verkeersvariant, 

- Berekening geluidcontouren. 

 

Rekenmethode 

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode 2 uit het 

Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 (RMG 2012).  

Daarbij is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu (v5.20) van 

adviesbureau DGMR. 

 

Uitgangspunten  

De gehanteerde verkeersgegevens zijn afkomstig uit een verkeers-

onderzoek van Goudappel Coffeng dat op 9 april 2020 is opgeleverd. 

Ingevoerd zijn de gemiddelde weekdagintensiteiten prognoses 2030 met 

onderverdeling van het verkeer naar periode (dag, avond, nacht) en 

voertuigcategorie (lichte, middelzware- en zware motorvoertuigen).  

In de bijlage is een tabel opgenomen met de verkeersintensiteiten op een 

aantal relevante wegvakken. 

 

Rijsnelheden en wegverhardingen zijn afkomstig uit de modellen van 

Goudappel Coffeng. Deze zijn gecontroleerd met Street Smart van 

Cyclomedia.  

 

Bodemgebieden zijn ingevoerd met een bodemfactor van 0 voor de Waal en 

voor alle wegverhardingen m.u.v. de open verhardingen. Voor open 

verhardingen (op hoofdbaan van A2 en A15) is een bodemfactor van 0,5 

gehanteerd. Ook voor bebouwde gebieden zijn bodemgebieden ingevoerd 

met een bodemfactor van 0,5. Voor het overige gebied is een bodemfactor 

van 0,9 (90% absorberend) gehanteerd. 

 

Er zijn hoogtelijnen ingevoerd voor wegen die hoger liggen dan het 

omliggende gebied. Dit betreft de rijkwegen, de Graaf Reinaldweg, de 

Waalbandijk en de viaducten over de rijkswegen. 

 

Voor de berekening van de geluidcontouren zijn alleen objecten 

ingevoerd voor de geluidsschermen die zijn opgenomen in het landelijk 

geluidregister. Gebouwen zijn niet ingevoerd.  
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Voor de berekeningen van de geluidsbelastingen (geluidtoenames en -

afnames en aantal gehinderden per variant) zijn wel gebouwen ingevoerd. 

Deze zijn afkomstig uit Pdok.    

 

Alle berekende geluidsbelastingen en contouren zijn uitgevoerd voor een 

waarneemhoogte van 4 meter boven plaatselijk maaiveld.  

De aftrek uit artikel 110g Wet geluidhinder is niet toegepast. 

 

Resultaten 

Een overzicht van de berekende geluidtoenames en -afnames van de 

verschillende verkeersvarianten is opgenomen in de bijlage.  

Per verkeersvariant is de toe/afname op de meest relevante wegen vermeld 

ten opzichte van de referentiesituatie (2030Ref). 

 

Daarnaast is in de bijlage een tabel opgenomen met het aantal gehinderden 

en ernstig gehinderden per verkeersvariant. 

 

Verder zijn er in de bijlage kaarten opgenomen met de geluidcontouren van 

de verschillende verkeersvarianten. Van elke variant is een kaart 

opgenomen van de contouren van alleen de provinciale- en gemeentelijke 

wegen (excl. rijkswegen) en een kaart van alle wegen inclusief rijkswegen. 

Tot slot is ter informatie ook een kaart opgenomen met de geluidcontouren 

van de spoorlijnen. 

 

De volgende geluidcontouren zijn berekend/weergegeven: 50 t/m 70 dB in 

stappen van 5 dB, waarbij tussen 50 en 55 dB ook de contour van 53 dB is 

weergegeven met een zwarte lijn. 

 

Alle resultaten zijn exclusief aftrek uit artikel 110 Wgh.  

Om deze te kunnen toetsen aan de huidige grenswaarden dan dient daarop 

een aftrek te worden toegepast van 2 of 5 dB: 2 dB bij de rijkswegen en 80 

km/uur-wegen en 5 dB op de overige wegen (waarop de rijsnelheid minder 

is dan 70 km/uur). 

 

Met de inwerking treding van de Omgevingwet wordt de aftrek afgeschaft. 

De grenswaarden zijn dan ook hoger. Deze staan vermeld op de eerste 

pagina. 
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Bijlagen 

 

- Beschrijving van verkeersvarianten. 

 

- Tabel met verkeersintensiteiten: weekdaggemiddelde 

etmaalintensiteiten op meest relevante wegvakken. 

 

- Geluidreducties van de verschillende verkeersvarianten ten opzichte van 

de referentiesituatie (2030Ref). 

 

- Tabel met aantal (ernstig) gehinderden per verkeersvariant. 

 

- Kaart van geluidmodel met locaties van ingevoerde rekenpunten voor 

berekening aantal (ernstig) gehinderden (model 2030Ref). 

 

- Kaarten (5) met geluidcontouren van provinciale- en gemeentelijke 

wegen. 

 

- Kaarten (5) met geluidcontouren van alle wegen. 

 

- Kaart van geluidcontouren spoorlijn. 



Rondweg Waardenburg

Beschrijving wegvarianten

2030 Referentie huidige fysieke situatie (met verkeersprognoses 2030)

2030 0 plus nieuwe op- en afritten A2 (oost en west) ten noorden van Waardenburg

nieuwe Rondweg van Steenweg (thv Rijweg) naar Graaf Reinaldweg (thv Marijkeweg): 80 km/h

Steenweg/Graaf Reinaldweg tussen Rijweg en Marijkeweg: 60 km/h buiten kom en 30 km/h binnen kom

nieuwe Slimweistraat (van nieuwe op/afritten A2 naar Achterstraat) 80 km/h

viaduct Zandweg wordt fietsverbinding

geen aansluiting van nieuw Rondweg op Zandweg (ivm sluipverkeer)

2030 variant A huidige fysieke situatie

volgens beschrijving: snelheidsverlaging op Steenweg naar 30 km/h binnen kom en 60 km/h tussen Kaalakkerstraat en A15

in ontvangen modellen is geen snelheidsverlaging opgenomen: geluidberekeningen gaan uit van ontvangen modellen

dus huidige snelheden

2030 variant B nieuwe oostelijke op- en afrit A2 ten noorden van Waardenburg (westelijk blijft oude op/afrit)

nieuwe Rondweg van nieuw op/afrit A2 naar Steenweg/Kaalakkerstraat: 60 km/h

nieuwe Slimweistraat 60 km/h

viaduct Zandweg blijft

spoorwegonderdoorgang Zandweg gaat dicht

aansluiting Zandweg/Rijweg op Steenweg vervalt

Steenweg tussen Kaalakkerstraat en A15 blijft 80 km/h

2030 variant C nieuwe op- en afritten A2 (oost en west) ten noorden van Waardenburg

geen nieuwe Rondweg

nieuwe Slimweistraat 60 km/h

viaduct Zandweg wordt fietsverbinding



Rondweg Waardenburg

Verkeersintensiteiten (weekdaggemiddelde per etmaal) bij verschillende verkeersvarianten

Weg locatie 2030 Referentie Variant 0 plus Variant A Variant B Variant C

Steenweg Markkade - Rijweg 9.736 12.840 8.400 8.561 8.644

Steenweg Rijweg - Kaalakkerstraat 7.478 2.698 6.169 7.412 5.356

Steenweg Kaalakkerstr. - Gasthuisstr. 10.059 2.947 8.700 8.880 7.014

Steenweg Meerwijk - Julianaweg 11.017 3.257 9.660 7.635 7.132

Steenweg Industrieweg - Holweistraat 10.056 296 10.108 7.781 6.373

Graaf Reinaldweg* Waalbandijk - Kortestraat 10.436 1.303 10.488 8.102 6.721

Graaf Reinaldweg* Kortestr. - Hertog Karelweg 8.299 1.319 8.338 6.795 6.014

Graaf Reinaldweg Marijkestraat - Zeiving 6.413 7.148 6.411 6.366 6.071

Waalbandijk Waardenburg 80 697 80 16 0

Zandweg Achterweg - A2 - Donjon 1.839 0 1.830 1.117 3.832

Zandweg van Aalstweg - spoor 1.479 626 1.452 0 2.406

Zandweg spoor - Rijweg 1.367 1.088 1.340 687 2.329

Rijweg 206 965 206 262 166

St. Antoniestraat Kortestraat - Wilhelminastr. 1.495 271 1.504 1.087 622

Wilhelminastraat Antoniestr. - Haarstraat 69 1.215 68 455 886

Haarstraat Wilhelminastr. - Ammanswal 478 965 477 1.282 1.825

Rondweg Oost (nieuw) A2 - Steenweg 0 13.177 0 2.192 0

Rondweg west (nieuw) A2 - Reinaldweg 0 8.866 0 0 0

Slimweistraat (nieuw) A2 - Achterstraat 0 12.900 0 4.767 17.013

Kaalakkerstraat Steenweg - Pallandtweg 3.133 1.236 3.083 3.137 2.335

Repensestraat Dugganstraat - Stoepstraat 1.863 1.760 1.820 1.834 1.136

* inclusief parallelweg/Waalbandijk (bij variant 0 plus)



Rondweg Waardenburg

Geluidreducties- en toenames ten opzichte van de referentiesituatie (2030 Ref)

Variant 0 plus

Steenweg / Graaf Reinaldweg

toename van circa 2 dB op de Steenweg tussen de A15 en de Rijweg/aansluiting Rondweg

afname van circa 8 dB op de Steenweg en Graaf Reinaldweg tussen de aansluitingen van de nieuwe Rondweg

(tussen Rijweg en Marijkestraat)

toename van circa 2 dB op de Graaf Reinaldweg ten westen van de Marijkestraat/aansluiting Rondweg

Zandweg

afname van circa 7 dB op de Zandweg in de kom Waardenburg

afname van circa 1 dB op de Zandweg tussen het spoor en de Steenweg

de woningen aan de noordzijde van deze weg krijgen op de achtergevel geluid van de nieuwe Rondweg

Nieuwe Rondweg

bij circa 35 woningen komt de geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde 

circa 10 woningen moeten worden afgebroken, waarvan 6 door de nieuwe westelijke op/afrit van de A2

Overige wegen

 afname van circa 8 dB op de Kortestraat/Sint Antoniestraat te Tuil

toename van ruim 8 dB op de Wilhelminastraat en Haarstraat te Tuil

toename van circa 8 dB op de Waalbandijk in Waardenburg

toename van circa 5 dB op de Rijweg

Variant A

Steenweg / Graaf Reinaldweg

afname van circa 0,5 dB op de Steenweg tussen de A15 en A2 

geen toe- of afname op de Steenweg/ Graaf Reinaldweg ten westen van de A2

Overige wegen

geen toe- of afname op de overige wegen

Variant B

Steenweg / Graaf Reinaldweg

afname van circa 0,5 tot 1,5 dB op de Steenweg tussen de A15 en A2 

afname van circa 1 dB op de Steenweg en Graaf Reinaldweg tussen de A2 en de Marijkestraat

geen toe- of afname op de Graaf Reinaldweg ten westen van de Marijkestraat

Zandweg

afname van circa 2 dB op de Zandweg in de kom Waardenburg tot 8 dB ten oosten van de kom Waardenburg

afname van circa 6 dB op de Zandweg tussen het spoor en de Steenweg

Nieuwe Rondweg

bij circa 3 woningen komt de geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde 

1 woning moet waarschijnlijk worden afgebroken door de nieuwe westelijke op/afrit van de A2

Overige wegen

 afname van circa 1 dB op de Kortestraat/Sint Antoniestraat te Tuil

toename van ruim 5 dB op de Wilhelminastraat en Haarstraat te Tuil

afname van circa 7 dB op de Waalbandijk in Waardenburg

Variant C  

Steenweg / Graaf Reinaldweg

afname van circa 0,5 tot 2 dB op de Steenweg tussen de A15 en A2 

afname van circa 2 dB op de Steenweg en Graaf Reinaldweg tussen de A2 en de Marijkestraat

geen toe- of afname op de Graaf Reinaldweg ten westen van de Marijkestraat

Zandweg

toename van circa 3 dB op de Zandweg in kom Waardenburg 

toename van circa 2 dB op de Zandweg tussen het spoor en de Steenweg

Nieuwe op/afritten A2

6 woningen moeten waarschijnlijk worden afgebroken door de nieuwe westelijke op/afrit van de A2

Overige wegen

 afname van circa 4 dB op de Kortestraat/Sint Antoniestraat te Tuil

toename van ruim 7 dB op de Wilhelminastraat en Haarstraat te Tuil

afname van meer dan 7 dB op de Waalbandijk in Waardenburg

 



Rondweg Waardenburg 

Aantal (ernstig) gehinderden van provinciale- en gemeentelijke wegen bij verschillende verkeersvarianten

Overzicht aantal gehinderden 2030 Referentie Variant 0 plus Variant A Variant B Variant C

gehinderd ernstig gehinderd ernstig gehinderd ernstig gehinderd ernstig gehinderd ernstig

gehinderd gehinderd gehinderd gehinderd gehinderd

Steenweg kern Waardenburg (oost van A2) 79,0 31,3 46,0 15,3 76,3 29,8 72,2 27,8 68,3 25,9

Steenweg kern Waardenburg (west van A2) 19,9 7,8 7,9 2,5 19,9 7,8 18,5 7,1 17,4 6,5

Steenweg buitengebied Waardenburg/Neerijnen 42,8 17,5 44,9 18,8 41,1 16,6 41,7 16,9 41,0 16,5

Graaf Reinaldweg (Tuil/Haaften) 44,8 15,1 19,6 4,9 44,8 15,2 41,2 13,6 38,5 12,4

Zandweg kern Waardenburg (noord) 26,4 8,6 12,1 2,8 26,1 8,5 19,4 6,0 32,4 11,1

Zandweg industrieterrein Waardenburg 2,4 0,8 3,3 1,3 2,4 0,8 2,9 1,1 4,0 1,6

Zandweg buitengebied Waardenburg 16,6 6,0 17,5 6,4 16,5 6,0 11,5 3,8 19,3 7,3

Rijweg Waardenburg 7,8 2,5 13,8 4,9 7,7 2,5 8,7 2,9 7,2 2,3

buitengebied Waardenburg 3,5 1,1 7,8 2,9 3,5 1,1 9,3 3,3 6,4 2,2

Waalbandijk Waardenburg 1,6 0,3 4,5 1,5 1,6 0,3 0,5 0,1 0,2 0,0

kern Tuil (Wilhelminastr./Haarstr. e.o.) 20,5 6,1 41,1 14,9 20,5 6,1 34,7 12,0 40,0 14,3
buitengebied Tuil 0,8 0,1 2,2 0,7 0,8 0,1 1,7 0,5 2,5 0,8

Totaal 266,0 97,3 220,9 76,9 261,2 94,8 262,3 95,0 277,2 101,0

Aantal woningen 597 587  597 596 591

Bij variant 0 plus zijn 10 woningen afgebroken, bij variant B 1 woning en bij variant C 6 woningen.
Bij variant 0 plus krijgen 20 woningen (Zandweg buitengebied) een extra geluidbelaste (achter)gevel. 
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