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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De provincie Zuid-Holland heeft het voornemen de RijnlandRoute te realiseren. Deze weg gaat 

de oost-west verbinding vormen tussen de kust en de A4 in de regio Leiden/Voorschoten/Katwijk.  

De RijnlandRoute is van groot belang voor de regio rondom Leiden en Katwijk. In de komende 

jaren worden daar circa 30.000 woningen gebouwd, waaronder de locatie Valkenburg. En twee 

projecten uit het Randstad Urgentieprogramma liggen in deze regio: het BioScience Park in 

Leiden en de Greenport Duin- en Bollenstreek. Zonder een goede oost-westverbinding komt de 

bereikbaarheid van de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek als gevolg van deze 

ontwikkelingen onder druk te staan. 

 

Voor de realisering van de RijnlandRoute wordt een inpassingsplan opgesteld. Ter ondersteuning 

van de planontwikkeling en ter onderbouwing van de besluitvorming door Povinciale Staten wordt 

de procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. 

 
1.2 Dit achtergrondrapport 
Het voorliggende rapport betreft het achtergrondrapport geluid, behorende bij de 2e fase van het 

milieueffectrapport (MER) RijnlandRoute. In het MER zijn de milieueffecten van de varianten voor 

de (nieuwe) wegverbinding tussen Leiden en Katwijk beschreven voor alle relevante 

milieuthema’s. Mede op basis van het MER neemt de provincie Zuid-Holland in overleg met haar 

partners een besluit over het tracé en de uitvoeringswijze voor de RijnlandRoute. Als basis voor 

het MER zijn er verschillende thematische achtergrondrapporten opgesteld. Hierin is per 

(milieu)aspect een effectbeschrijving opgenomen inclusief een overzicht van mogelijke 

mitigerende en compenserende maatregelen. Voor een uitgebreidere toelichting op de 

achtergrond van het project, de varianten etc. wordt verwezen naar het MER. 

  
1.3 Inhoud van dit rapport 
De voorgenomen activiteit en de beschouwde varianten zijn beschreven in hoofdstuk 2. De 

daarop volgende hoofdstukken beschrijven per milieuaspect alle relevante informatie inclusief de 

effecten van de beschouwde varianten. De laatste twee hoofdstukken bevatten de effecten van 

het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA), de leemten in kennis en de voorzet voor het 

monitoringprogramma. 
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2 De voorgenomen activiteit 

2.1 Inleiding  
De voorgenomen activiteit bestaat uit het verbeteren van de doorstroming in oost-west richting 

tussen de A4 en de A44 in de regio Leiden/Voorschoten/Katwijk middels de realisatie van de 

RijnlandRoute. Bij deze route gaat het om een nieuwe weg ten zuidwesten van Leiden en/of om 

aanpassing van de bestaande N206 (onder meer de Churchilllaan door Leiden).  

 
2.2 Plangebied en studiegebied 
Het plangebied is weergegeven in figuur 2.1. Naast het plangebied is ook het begrip studiegebied 

van belang. Het studiegebied is het gebied tot waar significante milieueffecten kunnen reiken. 

 
2.3 Alternatieven en varianten 
Er is sprake van een referentiesituatie, drie tracéalternatieven met varianten en een Meest 

Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). De drie tracéalternatieven zijn weergegeven in figuur 2.1. 

 

Referentiesituaties 

De referentiesituatie betreft het jaar 2030. De toestand van de akoestische situatie in de 

referentiesituatie 2030 wordt gebaseerd op de bestaande situatie van het milieu binnen het 

plangebied, samen met de gevolgen van de zogenaamde autonome ontwikkelingen. Voorbeelden 

van dergelijke autonome ontwikkelingen zijn de uitbreiding van het BioScience park en de 

herstructurering van vliegveld Valkenburg. De eerste referentiesituatie (REF 1) gaat uit van de 

huidige breedte van de A4. De tweede referentiesituatie (REF 2) gaat uit van een verdere 

verbreding van de A4 tussen Zoeterwoude en Leidschendam voor 2030.  

 

Tracéalternatieven/varianten 

Voor de RijnlandRoute is sprake van drie tracéalternatieven met totaal zeven varianten (zie figuur 

2.1 en tabel 2.1). Hieronder volgt een korte omschrijving van de varianten. Een uitgebreide 

omschrijving en figuren zijn opgenomen in het hoofdrapport van het MER en bijbehorende 

ontwerpen van Advin.  
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Tabel 2.1 Tracéalternatieven met varianten 

 

Tracéalternatief Variant 

N11-west 2 N11-west 

N11-west 4 

ZnB 

ZnB A 

Zoeken naar balans 

ZnB F 

Churchill Avenue Churchill Avenue 

Churchill Avenue gefaseerd 
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Figuur 2.1 Plangebied inclusief topologie en ligging van de tracé-alternatieven 
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N11-west 2 

Dit is het tracéalternatief ten zuiden van Leiden en door Voorschoten met 2x2 rijstroken en een 

parallelstructuur aan de westzijde van de A44. Variant 2 bevat een verdiepte ligging ten zuiden 

van Leiden en een verdiepte ligging via bestaande ruimtereservering door Voorschoten. 

 

N11-west 4 

Variant N11-west 4 heeft dezelfde ligging als N11-west 2 maar dan met een verdiepte ligging ten 

zuiden van Leiden en een tunnel onder Voorschoten.  

 

Zoeken naar Balans (ZnB) 

Dit is het tracéalternatief naar aanleiding van het onderzoek dat het Rijk, de provincie het Holland 

Rijnland gezamenlijk hebben gehouden en dat geresulteerd heeft in het IBHR1-rapport (oktober 

2009).  

Deze variant ligt op hetzelfde tracé als de N11 West varianten. Enkele kenmerken: 

 Inpassing met een tunnel van 600 meter door Voorschoten 

 Een half verdiepte ligging ten zuiden van Stevenshof 

 Verbreding van de A44 

 

ZnB A (faseringsvariant) 

In deze variant komt er geen nieuwe verbinding tussen de A 4 en A 44. Wel wordt een aantal 

maatregelen uitgevoerd (die in elke variant passen) aan de oost- en westzijde van Leiden:  

 De ontsluiting van Leiden aan de oostzijde wordt verbeterd door realisatie van de bypass 

Oostvlietpolder 

 Aan de westzijde wordt de Tjalmaweg verbreed tot 2x2 rijstroken en de knoop Leiden West 

wordt aangepakt 

 

ZnB F (faseringsvariant) 

ZnB F betreft een 1e fase van de volledige ZNB. De verschillen betreffen:  

 Eén aansluiting voor Nieuw Valkenburg 

 Een halve aansluiting bij Maaldrift 

 Tweemaal een eenbaansweg tussen de A4 en A44. Tunnels en viaducten worden wel 

gedimensioneerd op een toekomstige uitbreiding naar tweemaal een tweebaansweg 

 

Churchill Avenue 

Dit is het tracéalternatief via de bestaande route door Leiden (N206). Er is voorzien in tunnels 

onder de Doctor Lelylaan en onder de Churchilllaan. 

 

 
1 Bron: IBHR (Integrale Benadering Holland Rijnland) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 15 oktober 2009  
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CA gefaseerd 

In deze variant worden in een eerste fase 2x2 rijstroken beschikbaar gesteld en daarbij komt een 

tunnelfasering, die nader te bepalen is. 

 

Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) 

Het MMA wordt gebaseerd op de resultaten van de beschouwde varianten en is beschreven in 

hoofdstuk 5.  

 

Welke combinaties beschouwen we? 

Voor alle milieuthema’s worden de effecten van de 7 varianten en het MMA bepaald en 

beschreven ten opzichte van de 1e referentiesituatie binnen het plangebied (dus zonder 

verbreding van de A4 tussen Zoeterwoude en Leidschendam). Voor de thema’s verkeer, geluid 

en lucht vindt er tevens een gevoeligheidsanalyse plaats waarbij wordt bestudeerd wat de 

milieueffecten van de varianten ZnB, ZnB A, ZnB F en CA zijn als de A4 wel wordt verbreed.  

 
2.4 Toetsingscriteria  
Voor ieder milieuthema in het MER worden de varianten met elkaar vergeleken op basis van 

vooraf bepaalde beoordelingscriteria. In het volgende hoofdstuk worden de toetsingscriteria voor 

geluid toegelicht. 
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3 Aspect geluid 

3.1 Inleiding 
De voorgenomen ontwikkeling is relevant vanuit het oogpunt van geluid omdat er (grote) 

verkeersstromen bij zijn betrokken. Verkeersbewegingen leiden tot geluiduitstraling naar de 

omgeving. De mate van geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai is vooral afhankelijk 

van het aantal voertuigen, het type voertuigen en de gemiddelde rijsnelheid. Veranderingen in de 

opbouw en omvang van de verkeersintensiteiten of in de gemiddelde snelheid, hebben daarom 

een effect op de geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai.  

 

Naast de omvang en opbouw van het verkeer zijn ook bepaalde ruimtelijke kenmerken, zoals de 

mate van bebouwing of hoogteverschillen, van invloed op de geluidbelasting. Dit komt omdat 

deze kenmerken gevolgen hebben voor overdracht van het geluid naar de omgeving. Ook 

wegkenmerken als het aantal rijbanen en de afstand tussen de rijbanen en het type 

wegdekverharding hebben effect op de geluidbelasting. 

 

Gevolgen RijnlandRoute  

Bij het realiseren van de RijnlandRoute treden veranderingen op in de verkeersstromen, de 

gemiddelde snelheden, ruimtelijke kenmerken van de wegen en aanleg van nieuwe wegen. De 

gevolgen hiervan voor de geluidbelasting worden in dit Achtergrondrapport in beeld gebracht. 

Daarbij worden niet alleen de te wijzigen wegen en nieuwe wegen beschouwd, ook wijzigingen op 

een deel van het traject kunnen invloed hebben op de geluidsbelasting verderop.  

 

Opgemerkt wordt dat vooral de veranderingen in verkeersintensiteiten, toepassen van tunnels en 

aanleg van nieuwe wegen van invloed zijn op de geluidbelasting in het plangebied. Aanpassingen 

in het ruimtelijk ontwerp bij bijvoorbeeld kruisingen kunnen lokaal een beperkt effect hebben door 

wijzigingen in het bronvermogen van het wegverkeerslawaai en de overdracht naar de omgeving, 

maar deze effecten zijn in de meeste gevallen te lokaal en te beperkt om rekening mee te houden 

bij het beschouwen van de geluidbelasting in het gehele plangebied.  

 
3.2 Wet- en regelgeving 
Onderhavig onderzoek heeft betrekking op reconstructies van wegen en nieuw aan te leggen 

wegen. Een formele toetsing op basis van de geluidhinder normen uit de Wet geluidhinder2 wordt 

op bepalende eerstelijns bebouwing uitgevoerd.  

 
2 Bron: Wet geluidhinder (Wgh) (versie geldend per 1 januari 2007) 
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In de Wet geluidhinder zijn geluidhindernormen voor toelaatbare equivalente geluidniveaus 

opgenomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in buitennormen (geluidbelasting op de gevel) 

en binnennormen (binnenwaarde). De geluidhindernormen gelden voor woningen en andere 

geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone van een (spoor)weg of gezoneerd 

industrieterrein. Een geluidzone is een aandachtsgebied aan weerszijden van een (spoor)weg en 

rondom een industrieterrein waarbinnen de geluidhindernormen van de Wet geluidhinder van 

toepassing zijn.  

 

Geluidzone wegverkeerslawaai 

De breedte van geluidzones langs wegen is afhankelijk van de aard van de weg en is vermeld in 

tabel 3.1.  

 

 
Tabel 3.1 Breedte van geluidzones langs wegen3 

 

Aantal rijstroken Geluidzones buitenstedelijk gebied Geluidzones stedelijk 

gebied (stedelijke wegen) 

Weg met één of twee rijstroken 250 meter 200 meter  

Weg met drie of vier rijstroken 400 meter 350 meter 

Weg met vijf of meer rijstroken 600 meter - 

 

De in tabel 3.1 genoemde afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de 

buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De geluidbelasting als gevolg van een weg 

eindigt niet aan het uiteinde van een weg. Om die reden loopt de geluidzone aan het uiteinde van 

een weg verder door. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de 

wegas over een afstand gelijk aan de zonebreedte van de weg. De zone behoudt de breedte die 

zij had ter hoogte van het einde van de weg. Bij de beoordeling van de verschillende varianten 

van de Rijnlandroute is uitgegaan van een wegtracé dat geen aanwijzing heeft als snelweg of 

autoweg.  

 

Geluidhindernormen wegverkeerslawaai 

De normstelling in de Wet geluidhinder is opgebouwd uit een voorkeursgrenswaarde en een 

maximaal vast te stellen ontheffingswaarde. In de Wet geluidhinder worden grenswaarden 

gesteld voor de dosismaat Lden. In tabel 3.2 zijn de grenswaarden gegeven voor een nieuwe weg 

en bestaande geluidgevoelige bestemmingen en andere geluidgevoelige gebouwen. In tabel 3.3 

zijn de normen opgenomen voor een bestaande weg. Voor geluidgevoelige objecten in het 

gebied beneden de voorkeursgrenswaarden zijn er geen belemmeringen voor de realisatie van 

de voorgenomen plannen.  

 
3 Bron: artikel 74 Wet geluidhinder 
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Voor geluidgevoelige objecten in het gebied tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale 

grenswaarde kan onder voorwaarde een ontheffing worden vastgesteld. In het gebied boven de 

maximaal toelaatbare grenswaarde is sprake van een onaanvaardbaar hoge geluidbelasting, hier 

is in principe geen woningbouw of het aanleggen van een nieuwe weg toegestaan zonder het 

treffen van maatregelen.  

 

 
Tabel 3.2 Geluidhindernormen nieuwe weg, bestaande geluidgevoelige bestemmingen en geluidgevoelige 

gebouwen Lden 

 

Maximaal toelaatbare geluidbelasting [dB] Geluidgevoelig gebouw Voorkeurs-

grenswaarde 

[dB] 

Buitenstedelijke 

weg 

Stedelijke weg 

Woningen, bestaand 48 58 63 

Woningen, geprojecteerd (geplande 

nieuwbouw) 

48 53 58 

Onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, 

verpleeghuizen 

48 58 63 

Andere gezondheidszorggebouwen1) 48 53 53 

Woonwagenstandplaatsen 48 53 53 

1) Verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra, poliklinieken en medische 

kleuterdagverblijven 

 

 
Tabel 3.3 Geluidhindernormen bestaande weg, bestaande geluidgevoelige bestemmingen en 

geluidgevoelige gebouwen Lden 

 

Maximaal toelaatbare geluidbelasting [dB] Geluidgevoelig gebouw Voorkeurs-

grenswaarde 

[dB] 

Buitenstedelijke 

weg 

Stedelijke weg 

Woningen, bestaand 48 68 68 

Woningen, geprojecteerd 48 58 63 

Onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, 

verpleeghuizen 

48 68 68 

Andere gezondheidszorggebouwen1) 48 58 58 

Woonwagenstandplaatsen 48 58 58 

2) Verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra, poliklinieken en medische 

kleuterdagverblijven 



 

 

 

 

Kenmerk R001-4724709EGT-evp-V04-NL 

 

2e fase MER RijnlandRoute, achtergrondrapport Geluid 20\46 

 

Aftrek vanwege het stiller worden van het verkeer in de toekomst 

Op basis van artikel 110g Wet geluidhinder en artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift 

geluidhinder 20064 mag er op de geluidbelasting vanwege een weg, op de gevel van 

geluidgevoelige bestemmingen of andere geluidgevoelige bestemmingen, een aftrek worden 

toegepast in verband met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De aftrek bedraagt 

maximaal: 

 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen  

70 km/uur of meer bedraagt 

 5 dB voor overige wegen 

 0 dB in het geval de geluidbelasting wordt gebruikt voor de bepaling van de gevelisolatie 

(Bouwbesluit) of het de binnenwaarde betreft 

 

In het onderzoek is voor het bepalen van de gecumuleerde geluidbelasting geen aftrek toegepast 

conform het ‘Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006’. Voor de beoordeling of bij de nieuwe 

wegen de voorkeursgrenswaarde of maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is de aftrek 

wel toegepast. 

 

Reconstructie van een weg 

In alle varianten worden gedeeltes van wegen gereconstrueerd. Voor reconstructies zijn aparte 

geluidnormen opgenomen in de Wet geluidhinder.  

 

In het kader van de wet Geluidhinder is in de volgende situatie sprake van een reconstructie van 

een weg:  

 

Indien als gevolg van één of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan 

de geluidbelasting vanwege de weg ten opzichte van de geluidbelasting met 2 dB wordt verhoogd 

is sprake van een reconstructie van een weg. 

Hierbij wordt het verschil in geluidbelasting bepaald tussen het jaar voor de reconstructie en tien 

jaar na de reconstructie, inclusief de autonome groei gedurende deze periode zonder het treffen 

van maatregelen. Indien voor een bepaalde geluidgevoelige bestemming eerder een hogere 

waarde is vastgesteld, wordt bepaald of de toegestane geluidbelasting of de werkelijke 

geluidbelasting voor reconstructie het laagst is. Van de laagste waarde wordt uitgegaan bij de 

berekening van het verschil. Er wordt alleen gekeken naar de locaties waar de geluidbelasting 

meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB bedraagt.  

 

Om de (reconstructie) effecten en de geluidbelasting in kaart te brengen zijn de beoordelingsjaren 

2020 en 2030 gehanteerd. 

 

 
4 Bron: Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (nieuwe versie geldend per 1 oktober 2010 is gehanteerd) 
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Indien er nooit eerder een hogere waarde is vastgesteld en de heersende geluidbelasting is 

hoger dan 53 dB dan is de maximale grenswaarde voor geluidgevoelige bestemmingen maximaal 

68 dB. Indien de heersende waarde 53 dB of lager is dan is de maximale grenswaarde 63 dB 

voor stedelijk gebied en 58 dB voor buitenstedelijk gebied. In dit stadium van de planstudie is nog 

geen rekening gehouden met reeds aangevraagde hogere grenswaarden. In tabel 3.4 is een 

overzicht van de grenswaarden bij reconstructie weergegeven. 

 

 

Tabel 3.4 Grenswaarden bij reconstructie 

 

Situatie Hoogst toelaatbare waarde Maximale grenswaarde 

Niet eerder hogere waarde 

vastgesteld en heersende 

geluidbelasting <= 53 dB 

Heersende geluidbelasting met 

ondergrens van 48 dB 

63 dB stedelijk gebied 

58 dB buitenstedelijk gebied 

Niet eerder hogere waarde 

vastgesteld en heersende 

geluidbelasting > 53 dB 

Heersende geluidbelasting 68 dB  

Eerder vastgestelde hogere waarde  Laagste van: 

 Heersende waarde (ondergrens 

48 dB) 

 Eerder vastgestelde hogere 

waarde 

63 dB stedelijk gebied 

58 dB buitenstedelijk gebied 

 

De invloed van de wijziging aan de weg op nabijgelegen gebieden is inzichtelijk gemaakt. Het 

onderzoek omvat hierdoor ook andere gedeelten van de te reconstrueren weg waar redelijkerwijs 

een toename van 2 dB of meer te verwachten is. 

 
3.3 Beoordelingskader aspect geluid 
Bij het beoordelen van het aspect geluid wordt in dit onderzoek gekeken naar de geluidbelasting 

op de omgeving in de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de situatie met 

planontwikkeling. Daarbij wordt de gecumuleerde geluidbelasting bepaald van de te wijzigen 

wegen en overige relevante wegen in het studiegebied. Naast wegverkeer zijn er tevens andere 

bronnen aanwezig in het studiegebied, zoals gezoneerde industrieterreinen en 

spoorwegtrajecten. Aangezien de voorgenomen varianten geen invloed hebben op de 

geluidsuitstraling van deze bronnen, zijn deze buitenbeschouwing gelaten. Hierdoor kunnen de 

varianten onderling beter worden vergeleken.  
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De ligging van de 48, 53, 58, en 63 dB geluidcontouren ten opzichte van de omgeving wordt 

inzichtelijk gemaakt. Er is gekozen voor deze contouren omdat dit aansluit bij de grenswaarden 

uit de Wet geluidhinder. De grenswaarden uit de Wet geluidhinder zijn gebaseerd op 

hinderbeleving en daarom een goede maat voor de effectbepaling. In de tabellen 3.2 en 3.3 van 

de vorige paragraaf zijn de grenswaarden weergegeven. 

 

Om te kunnen beoordelen wat het effect van de varianten op de geluidsituatie is, wordt de situatie 

met planontwikkeling vergeleken met de autonome ontwikkeling. Het verschil wordt weergegeven 

in gevoelige objecten en woningen binnen de contouren, zodat snel inzichtelijk wordt waar de 

geluidsituatie verbetert en waar deze verslechtert door het plan. 

 

Naast het in contouren weergeven van de resultaten, worden de verschillende scenario’s ook 

onderling vergeleken aan de hand van de volgende drie concrete criteria: 

1. Het aantal wegen waarvoor sprake is van een toename van 2 dB of meer  

2. Het aantal wegen waar de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden 

3. Het aantal geluidgevoelige bestemmingen binnen bepaalde geluidcontouren per variant Als 

gevolg van alle beoordeelde wegen 

 

Onderstaand lichten we toe wat bedoeld wordt met de criteria en op welke wijze scores worden 

toegekend aan de verschillende criteria. De scores worden toegekend om de varianten eenduidig 

met elkaar te kunnen vergelijken. 

 

1. Aantal wegen waarvoor sprake is van een toename van 2 dB 

 

Reconstructiewegen  

Het eerste criterium maakt per variant duidelijk voor welke wegen sprake is van ‘reconstructie van 

een weg’ volgens de criteria van de Wet geluidhinder. Hiermee wordt de haalbaarheid van iedere 

variant bepaald. Dit wordt bepaald voor de geluidbelasting als gecumuleerde geluidbelasting op 

basis van de varianten (2030, 10 jaar na wijziging) ten opzichte van de situatie voor wijziging 

(referentie situatie 2020, deze situatie is als representatief beschouwd voor 1 jaar voor realisatie). 

Voor de wegen die niet fysiek gewijzigd worden is de gecumuleerde geluidbelasting toegepast 

om na te gaan of er sprake is van reconstructie. 

 

‘Gevolgen elders’ 

Voor de overige wegen wordt per variant langs de beoordeelde wegen bepaald of ten opzichte 

van de autonome situatie 2030 sprake is van een toename van 2 dB of meer. Hiermee worden de 

zogenaamde ‘gevolgen elders’ inzichtelijk gemaakt. Dit deel heeft geen gevolgen voor de 

juridische haalbaarheid, vanuit juridisch oogpunt dienen de ‘gevolgen elders’ wel inzichtelijk te 

worden gemaakt. Tevens wordt het gehanteerd als een criterium voor de vergelijking van de 

varianten. 
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Beoordelingscriteria: 

De wegen waarlangs op de gevoelige bebouwing 2 dB effect optreedt, heeft als de 

reconstructiebeoordeling wordt gevolgd de volgende twee beoordelingscriteria: 

 Toename van 2 dB of meer langs beschouwde wegen, enigszins negatief (-) 

 Geen toename van 2 dB langs beschouwde wegen, licht positief (+) 

 

2. Geen overschrijdingen van de maximale ontheffingswaarde  

Het tweede criterium voor de juridische haalbaarheid maakt per variant inzichtelijk of er 

geluidgevoelige bestemmingen zijn waar sprake is van overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde langs nieuw aan te leggen wegen en de 

te reconstrueren wegen. 

 

Beoordelingscriteria: 

Geluidgevoelige bestemmingen met een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde 

 Overschrijding van de maximale grenswaarde op de eerstelijns bebouwing langs nieuwe 

wegen is dit duidelijk negatief (--) 

 Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op de eerstelijnsbebouwing is dit enigszins 

negatief (-) 

 Geen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde is dit duidelijk positief (0) 

 

De beoordelingscriteria zijn samengevat in tabel 3.5. 

 

 

Tabel 3.5 Beoordelingscriteria voor overschrijdingen van de maximale ontheffingswaarde 

 

Aantal geluidgevoelige bestemmingen waarvoor 

sprake is van overschrijding van de maximale 

ontheffingswaarde ten opzichte van huidig 

Beoordeling 

 

Omschrijving 

Overschrijden maximale grenswaarde op geluidgevoelige 

bestemmingen 

-- Zeer negatief effect 

Overschrijden voorkeursgrenswaarde op geluidgevoelige 

bestemmingen 

- Enigszins negatief effect 

Geen geluidgevoelige bestemmingen met overschrijding 

voorkeursgrenswaarde 

0 Neutraal 
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3. Aantal geluidgevoelige bestemmingen binnen concentratiecontouren als gevolg van alle 

relevante wegen  

Het derde criterium geeft een goed beeld van de gevolgen van de planontwikkeling voor de mate 

van blootstelling bij geluidgevoelige bestemmingen. Het aantal geluidgevoelige bestemmingen 

binnen de geluidcontouren is in beeld gebracht voor de geluidbelasting als gevolg van de 

relevante wegen, voor de autonome ontwikkeling en voor de verschillende varianten voor 2030. 

Door de resultaten te vergelijken wordt duidelijk wat de gevolgen van de varianten zijn voor de 

mate van geluidbelasting. Neemt het aantal geluidgevoelige bestemmingen dat aan een hogere 

geluidbelasting wordt blootgesteld toe of af? 

 

De volgende situaties zijn inzichtelijk gemaakt: 

 Autonome situatie 2030 

 Autonome situatie 2030 inclusief verbreding A4 

 Alle planvarianten 2030 

 4 Planvarianten5 2030 inclusief verbreding A4  

 

Voor de bovengenoemde situaties worden de contouren van de gecumuleerde geluidbelasting 

met elkaar vergeleken volgens het schema in tabel 2.6 om de gevolgen van de planontwikkeling 

voor de mate van blootstelling bij geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk te maken. 

 

De resultaten van het aantal geluidgevoelige bestemmingen in het gebied tussen de 

geluidcontouren worden per situatie vergeleken. Het verschil in het totaal aantal geluidgevoelige 

bestemmingen binnen de relevante geluidcontouren van iedere planvariant ten opzichte van het 

totaal aantal geluidgevoelige bestemmingen binnen de relevante geluidcontouren in de referentie 

situatie wordt in aantallen berekend en met elkaar vergeleken. Hierbij worden de onderstaande 

beoordelingscriteria gehanteerd. 

 

Beoordelingscriteria: 

 Het aantal geluidgevoelige bestemmingen binnen bepaalde geluidcontouren (49 tot 53 dB, 54 

tot 58 dB, 59 tot 63 dB, 63 tot 68 dB en meer dan 68 dB) 

 Indien de geluidbelasting van 68 dB op meer dan 500 geluidgevoelige bestemmingen 

afneemt ten opzichte van de referentiesituatie is dit duidelijk positief (++) 

 Indien de geluidbelasting van 68 dB op 50 tot 500 geluidgevoelige bestemmingen afneemt 

ten opzichte van de referentiesituatie is dit licht positief (+) 

 Indien de geluidbelasting van 68 dB toeneemt of afneemt met minder dan 50 geluidgevoelige 

bestemmingen ten opzichte van de referentiesituatie is dit neutraal (0) 

 Indien de geluidbelasting van 68 dB op 50 tot 500 geluidgevoelige bestemmingen toeneemt 

ten opzichte van de referentiesituatie is dit licht negatief (-) 

 
5 Het gaat hier om de ZnB variant, de ZnB A, de ZnB F variant en de CA variant. 



 

 

 

 

Kenmerk R001-4724709EGT-evp-V04-NL 

 

2e fase MER RijnlandRoute, achtergrondrapport Geluid 

 

25\46 

 

 

 Indien de geluidbelasting van 68 dB op meer dan 500 geluidgevoelige bestemmingen 

toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie is dit duidelijk negatief (--) 

 

 

Tabel 3.6 Beoordelingscriteria voor het verschil percentage situatie (autonoom of planvariant) ten opzichte 

van de huidige situatie 

 

Procentueel verschil ten opzichte van totaal in de huidige 

situatie 

Beoordeling 

 

Omschrijving 

Afname > 500 gevoelige bestemmingen >68 dB ++ Zeer positief effect 

Afname 50 – 500 gevoelige bestemmingen >68 dB + Positief effect 

Afname/toename < 50 gevoelige bestemmingen >68 dB  0 Niet of nauwelijks effect 

Toename 50 – 500 gevoelige bestemmingen >68 dB - Negatief effect 

Toename > 500 gevoelige bestemmingen >68 dB -- Zeer negatief effect 

 
3.4 Onderzoeksmethodiek 
 

Varianten 

Binnen het MER worden verschillende varianten onderzocht. Hierbij bestaan de varianten 

grofweg uit twee verschillende mogelijkheden: 

 Het aanpassen (reconstructie) van bestaande wegen (varianten CA en CA gefaseerd)  

 Aanleg nieuwe weg in combinatie met reconstructie (varianten N11-west 2 en 4, ZnB, ZnB A, 

ZnB F) 

 

Doel 

Het doel van het akoestisch onderzoek is vierledig: 

 Inzicht in de wettelijke inpasbaarheid van de verschillende varianten 

 Inzicht in de effecten van de verschillende varianten  

 Inzicht in de aanwezige saneringssituaties en verleende hogere waarden 

 Inzicht in mogelijke mitigerende maatregelen 

 

Werkwijze 

Het effect van verkeer op de geluidbelasting in verschillende scenario’s is berekend met behulp 

van akoestische rekenmodellen, voor de huidige situatie en voor toekomstige jaren. Bij de 

berekeningen wordt rekening gehouden met veranderende bronvermogens van het verkeer en 

met het effect van ruimtelijke kenmerken op de overdracht. Het bronvermogen kan veranderen 

als gevolg van wijzigingen in de samenstelling van voertuigtypes (licht, middelzwaar, zwaar), 

verkeersintensiteiten, maximale rijsnelheden van voertuigen en wijzigingen in het type 

wegdekverharding. De overdracht van het bronvermogen naar de omgeving wordt bepaald door 

ruimtelijke kenmerken als de bebouwing, hoogte profielen en bodemvlakken. 
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Voor de beschouwing van de akoestische situatie worden de in paragraaf 3.2 beschreven criteria 

gehanteerd.  

 

Aanpak 

Om de criteria te kunnen beschouwen, is de volgende aanpak gehanteerd: 

 Per variant is de geluidbelasting ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen gelegen 

binnen het studiegebied van het 1e fase MER in kaart gebracht. Hiervoor is uitgegaan van de 

geluidsituatie in de referentiesituatie en na planrealisatie in 2030. Er zijn berekeningen 

uitgevoerd met behulp van een rekengrid waarna het aantal woningen en gevoelige objecten 

per contour in GIS zijn bepaald 

 Bij het bepalen van het aantal blootgestelden wordt gebruik gemaakt van bestanden die zijn 

aangeleverd door de Provincie Zuid-Holland, te weten een adressenbestand inclusief functies 

(BRIDGIS) 

 Van iedere variant is de toename van de geluidbelasting in 2030 bepaald ten opzichte van de 

situatie voor planrealisatie (2020) op representatieve waarneempunten. Voor de wegen is de 

geluidbelasting op representatieve eerstelijns bebouwing bepaald ten einde vast te stellen of 

de voorkeursgrenswaarde of maximale ontheffingswaarde wordt overschreden 

 Voor de vergelijking van de varianten is de ligging van de gecumuleerde geluidcontouren van 

48, 53, 58, 63 en 68 dB in kaart gebracht en zijn de geluidgevoelige bestemmingen binnen de 

genoemde contouren geteld 

 De ligging van de geluidcontouren voor de vergelijking van de varianten is beschouwd op 

basis van de cumulatieve geluidbelasting van de relevante wegen. In deze berekeningen is 

geen rekening gehouden met de aftrek volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder 

 

Uitgangspunten voor de modellering 

 De berekeningen zijn uitgevoerd met Geomilieu (versie 1.62) 

 Bij de modellering van het studiegebied is uitgegaan van het akoestisch verkeersmodel van 

de Milieudienst West-Holland. Het model is aangeleverd door Goudappel Coffeng inclusief de 

verkeersgegevens. Door gebruik te maken van dit model sluiten de uitgangspunten en 

resultaten zoveel mogelijk aan bij eerdere onderzoeken die zijn uitgevoerd in het gebied 

 De modellering van de aan te passen wegen is gebaseerd op de ontwerptekeningen van 

Advin, die in het kader van het MER zijn gemaakt6  

 In het onderzoek zijn de gegevens van het 1e fase MER gebruikt 

 
6 Bron: Ontwerpen Advin d.d. 17-01-2011 
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3.4.1 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied wordt bepaald door de wegen die zijn meegenomen in de berekeningen voor de 

geluidbelasting. Het studiegebied is groter dan het plangebied, omdat de geluidbelasting in het 

plangebied beïnvloed wordt door verkeer buiten het plangebied zelf. Het studiegebied is gelijk 

aan het studiegebied dat in het 1e fase MER is gehanteerd. 

 

Daarnaast is gekeken naar: 

 Wegen met in de plansituaties een toename van ≥ 30 % of een afname van ≥ 20 % of meer 

ten opzichte van de referentiesituatie  

 Hoofdontsluitingswegen 

 

Bij 30 % toename is sprake van een toename van het geluid van 1 dB of meer. De overige wegen 

zijn niet meegenomen in het onderzoek.  

 

Om te bepalen op welke wegen de verkeersintensiteiten toenemen met 30% of meer is gebruik 

gemaakt van het verkeersmodel dat Goudappel Coffeng aan Tauw ter beschikking heeft gesteld7.  

 
7 Bron: Onderzoek m.e.r. tweede fase RijnlandRoute verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng Concept 8 
december 2010 
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Figuur 3.1 Situering studiegebied en beschouwde wegen 

 

3.5 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen 
In dit onderzoek wordt het akoestisch maatgevend jaar (2030, 10 jaar na realisatie) beoordeeld. 

Volgens opgave van Goudappel Coffeng is de autonome groei tussen 2020 en 2030 circa 10 %, 

wat resulteert in een effect van minder dan 0,5 dB.  
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3.6 Resultaten van de berekeningen  
 
3.6.1 Effecten reconstructie en 2 dB 

In het onderzoek is op de 1e lijns bebouwing bepaald of langs reconstructiewegen en andere 

wegen een effect optreed van 2 dB of meer. In tabel 3.7 is per weg opgenomen of er sprake is 

van 2 dB toename. Bij wegen waar sprake is van een fysieke wijziging (reconstructie) is een (R) 

opgenomen. In de figuren in bijlage 4 zijn per variant de wegen weergegeven waar 2 dB effect 

optreed.  

 

 

Tabel 3.7 Weergave 2 dB toename van de geluidbelasting in 2030 ten opzichte van de referentiesituatie 

REF1 in 2020  

 

Wegen N11west 2 N11west 4 ZnB ZnB A ZnB F CA CA gefaseerd 

A4 Nee (R) Nee Nee (R) Ja Nee (R) Nee Ja 

A44 Nee (R) Nee Ja (R) Ja (R) Ja (R)  Ja (R)  Ja (R) 

Churchillaan Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja 

Doctor 

Lelylaan Nee Nee Nee Nee Nee Nee (R) Ja (R) 

Haagse 

Schouweg Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja 

N206 Ja (R) Ja (R) Ja (R) Ja (R) Ja (R) Ja (R) Ja (R) 

Plesmanlaan Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja 

Overige 

wegen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 

Uit bovenstaande tabel is op te maken dat in alle varianten langs diverse wegen sprake is van 2 

dB toename. Afhankelijk of de weg fysiek wijzigt is er sprake van reconstructie effect in het kader 

van de Wet geluidhinder. Voor alle varianten is een toename van 2 dB langs 1 of meer 

wegvakken berekend, hierdoor worden alle varianten als licht negatief beoordeeld.  

 

N11 West 2 

Zowel bij de A4, A44 en de N206 is sprake van een fysieke wijziging van deze wegen en bij de 

N206 is er tevens een toename van 2 dB. Voor de N206 geldt dat er sprake is van reconstructie 

in het kader van de Wet geluidhinder. Daarnaast heeft de aanleg van de nieuwe weg 

reconstructie effecten in de directe omgeving van 2 dB of meer op de eerstelijns bebouwing. 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat er op andere plaatsen ook afnames zijn van 2 dB of meer. 

Bij realisatie van deze variant zal nader onderzoek moeten worden verricht naar de reconstructies 

en het zoveel mogelijk beperken van de toename langs de andere wegen.  
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N11 West 4 

Langs de N206 is sprake van een fysieke wijziging van deze wegen en een toename van 2 dB. 

Voor deze weg geldt dat er sprake is van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder. 

Daarnaast heeft de aanleg van de nieuwe weg reconstructie effecten in de directe omgeving van 

2 dB of meer op de eerstelijns bebouwing. Ook hier dient opgemerkt te worden dat er op andere 

plaatsen ook afnames zijn van 2 dB of meer. Bij realisatie van deze variant zal nader onderzoek 

moeten worden verricht naar de reconstructies en het zoveel mogelijk beperken van de toename 

langs de andere wegen.  

 

ZnB 

Langs de A4, de A44 en de N206 is sprake van een fysieke wijziging van deze wegen en bij de 

A44 en N206 heeft dit een toename van 2 dB tot gevolg. Voor de A44 en N206 geldt derhalve dat 

er sprake is van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder. Daarnaast heeft de aanleg 

van de nieuwe weg reconstructie effecten in de directe omgeving van 2 dB of meer op de 

eerstelijns bebouwing. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er op andere plaatsen ook afnames 

zijn van 2 dB of meer. Bij realisatie van deze variant zal nader onderzoek moeten worden verricht 

naar de reconstructies en het zoveel mogelijk beperken van de toename langs de andere wegen.  

 

ZnB A 

Langs de A44 en de N206 is sprake van een fysieke wijziging van deze wegen en een toename 

van 2 dB. Voor deze wegen geldt dat er sprake is van reconstructie in het kader van de Wet 

geluidhinder. Daarnaast heeft de aanleg van de nieuwe weg reconstructie effecten in de directe 

omgeving van 2 dB of meer op de eerstelijns bebouwing. Daarbij dient opgemerkt te worden dat 

er op andere plaatsen ook afnames zijn van 2 dB of meer. Bij realisatie van deze variant zal 

nader onderzoek moeten worden verricht naar de reconstructies en het zoveel mogelijk beperken 

van de toename langs de andere wegen.  

 

ZnB F 

Langs de A4, de A44 en de N206 is sprake van een fysieke wijziging van deze wegen en bij de 

A44 en de N206 is er tevens een toename van 2 dB. Voor de A44 en de N206 wegen geldt dat er 

sprake is van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder. Daarnaast heeft de aanleg van 

de nieuwe weg reconstructie effecten in de directe omgeving van 2 dB of meer op de eerstelijns 

bebouwing. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er op andere plaatsen ook afnames zijn van 2 

dB of meer. Bij realisatie van deze variant zal nader onderzoek moeten worden verricht naar de 

reconstructies en het zoveel mogelijk beperken van de toename langs de andere wegen.  
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CA  

Langs de A44, de N206 en de Doctor Lelylaan is sprake van een fysieke wijziging van deze 

wegen en bij de A44 en de N206 is tevens een toename van 2 dB. Voor de A44 en de N206 geldt 

dat er sprake is van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder. Daarnaast heeft de 

aanleg van de nieuwe weg reconstructie effecten in de directe omgeving van 2 dB of meer op de 

eerstelijns bebouwing. Ook hier dient opgemerkt te worden dat er op andere plaatsen ook 

afnames zijn van 2 dB of meer. Bij realisatie van deze variant zal nader onderzoek moeten 

worden verricht naar de reconstructies en het zoveel mogelijk beperken van de toename langs de 

andere wegen.  

 

CA gefaseerd 

Langs de A44, de N206 en de Doctor Lelylaan is sprake van een fysieke wijziging van deze 

wegen en een toename van 2 dB. Voor deze wegen geldt dat er sprake is van reconstructie in het 

kader van de Wet geluidhinder. Daarnaast heeft de aanleg van de nieuwe weg reconstructie 

effecten in de directe omgeving van 2 dB of meer op de eerstelijns bebouwing. Daarbij dient 

opgemerkt te worden dat er op andere plaatsen ook afnames zijn van 2 dB of meer. Bij realisatie 

van deze variant zal nader onderzoek moeten worden verricht naar de reconstructies en het 

zoveel mogelijk beperken van de toename langs de andere wegen.  

 
3.6.2 Overschrijdingen voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde 

In het onderzoek is op de 1e lijns bebouwing bepaald of langs de nieuwe wegen de 

voorkeursgrenswaarde en/of de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. In navolgend 

figuur is de ligging van de bypass en de nieuwe weg aangegeven. 
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Figuur 3.2 ligging Bypass en nieuwe wegen 

 

 

Tabel 3.8 Maximaal berekende geluidbelasting inclusief aftrek artikel 110g ten gevolge van de nieuwe weg 

(tussen A4 en A44  2 dB) en de bypass Oostvlietpolder (5 dB) 

 

wegen N11west 2 N11west 4 ZnB ZnB A ZnB F CA 

CA 

gefaseerd 

Bypass  - - 63 dB 68 dB 63 dB 57 dB 58 dB 

Nieuwe 

wegen 66 dB 61 dB 65 dB - 68 dB - - 

 

In bijlage 3 zijn de contouren van de nieuwe wegen per variant opgenomen. In bovengenoemde 

tabel is uitgegaan dat de alleen noodzakelijke gebouwen gesloopt moeten worden. Dit omdat de 

nieuw aan te leggen wegen over deze gebouwen geprojecteerd zijn. Hierbij komen 

waarneempunten 268 (Vlietweg), 196 (Ommedijkseweg), 193 (Voorschoterweg te Voorschoten), 

194 en 195 (Voorschoterweg te Valkenburg) en 136 (Leidseweg) te vervallen.  

 

Uit voorgaande tabel kan in het algemeen worden opgemerkt dat de voorkeursgrenswaarde (48 

dB) en maximale ontheffingswaarde (53 en 58 dB) worden overschreden. Het aanleggen van 

deze nieuwe wegen kan niet zonder aanvullende maatregelen of het slopen van woningen plaats 

vinden. Hieronder wordt per variant een specifieke onderbouwing van de resultaten gegeven. 

Bypass 

Nieuwe wegen
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N11 West 2 en 4 

Bij deze varianten wordt een nieuwe weg door Voorschoten tussen de A4 en de A44 

gerealiseerd. Voor het realiseren van deze nieuwe weg moeten bestaande woningen worden 

gesloopt. In het onderzoek is uitgegaan van het slopen van alleen de noodzakelijke gebouwen. 

Het kan echter vanuit andere inzichten noodzakelijk zijn meer woningen te slopen, dan zal de 

maximaal berekende geluidbelasting lager zijn.  

 

De woningen langs de nieuwe weg tussen de A4 en A44 liggen dicht langs het tracé. Hierdoor is 

de geluidbelasting op de eerstelijns bebouwing hoger dan de maximale ontheffingswaarde van 53 

dB. Het treffen van maatregelen zoals een geluidstil wegdektype en/of schermen kunnen de 

geluidbelasting verlagen tot de maximale ontheffingswaarde of de voorkeursgrenswaarde. 

Daarnaast is het tevens mogelijk om de bestemming van geluidgevoelige objecten te wijzigen in 

niet-geluidsgevoelige bestemmingen.  

 

ZnB 

De woningen langs de nieuwe weg tussen de A4 en A44 en langs de bypass liggen dicht langs 

het tracé. Hierdoor is de geluidbelasting op de eerstelijns bebouwing hoger dan de maximale 

ontheffingswaarde van 53 dB. Voor het realiseren van de nieuwe wegen moeten bestaande 

woningen op de geprojecteerde wegen worden gesloopt. 

Bij de bypass is de verwachting dat een gedeelte als stedelijke weg beschouwd kan worden, 

waardoor de maximale ontheffingswaarde 58 dB bedraagt. Het treffen van maatregelen zoals een 

geluidstil wegdektype en/of schermen kunnen de geluidbelasting verlagen tot de maximale 

ontheffingswaarde of de voorkeursgrenswaarde. Gezien de hoogte van de maximale 

geluidbelasting zal middels een combinatie van maatregelen en het ontrekken van 

geluidsgevoelige bestemmingen de maximale ontheffingswaarde moeten worden gewaarborgd.  

 

ZnB A 

In variant A wordt alleen de bypass gerealiseerd. Voor het realiseren van de bypass moeten 

bestaande woningen worden gesloopt. In het onderzoek is uitgegaan van het slopen van alleen 

de noodzakelijke gebouwen. Het kan echter vanuit andere inzichten noodzakelijk zijn meer 

woningen te slopen, dan zal de maximaal berekende geluidbelasting lager zijn.  

 

Gezien de maximaal berekende geluidbelasting van 68 dB zal het treffen van maatregelen niet 

voldoende effectief zijn om de maximale ontheffingswaarde niet te overschrijden. Het treffen van 

maatregelen gecombineerd met het onttrekken van geluidgevoelige bestemmingen zal derhalve 

noodzakelijk zijn.  
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ZnB F 

De ZnB F variant is een faseringsvariant van de volledige ZnB. Hierbij zullen dezelfde bestaande 

woningen op de geprojecteerde wegen als in de ZnB variant moeten worden gesloopt. In variant 

F overschrijdt de geluidbelasting op de eerstelijns bebouwing de voorkeursgrenswaarde en 

maximale ontheffingswaarde. Ook bij variant F zal middels een combinatie van maatregelen en 

het onttrekken van geluidgevoelige bestemmingen de maximale ontheffingswaarde moeten 

worden gewaarborgd.  

 

CA  

In CA variant wordt alleen de bypass als nieuwe weg gerealiseerd (de overige aanpassingen 

vallen onder reconstructie). Voor het realiseren van de bypass moeten bestaande woningen 

worden gesloopt. In het onderzoek is uitgegaan van het slopen van alleen de noodzakelijke 

gebouwen. Het kan echter vanuit andere inzichten noodzakelijk zijn meer woningen te slopen, 

dan zal de maximaal berekende geluidbelasting lager zijn.  

Bij de bypass is de verwachting dat een gedeelte als stedelijke weg beschouwd kan worden, 

waardoor de maximale ontheffingswaarde 58 dB bedraagt. Het treffen van maatregelen zoals een 

geluidstil wegdektype en/of schermen kunnen de geluidbelasting verlagen tot de maximale 

ontheffingswaarde (zowel 53 dB als 58 dB) of de voorkeursgrenswaarde. 

 

CA gefaseerd 

In CA gefaseerd overschrijdt de geluidbelasting op de eerstelijns bebouwing de 

voorkeursgrenswaarde. Bij CA gefaseerd wordt dezelfde bypass als bij de gewone CA variant 

gerealiseerd. Ook hiervoor geldt dat de verwachting is dat een gedeelte van de bypass als 

binnenstedelijke weg beschouwd kan worden, waardoor de maximale ontheffingswaarde 58 dB 

bedraagt. Het treffen van maatregelen zoals een geluidstil wegdektype en/of schermen kunnen 

de geluidbelasting verlagen tot de maximale ontheffingswaarde (zowel 53 dB als 58 dB) of de 

voorkeursgrenswaarde. 

 
3.6.3 Effecten geluidgevoelige bestemmingen 

In onderstaande tabel zijn het aantal gevoelige objecten en woningen en bootgestelde personen 

weergegeven per variant.  
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Tabel 3.9 Aantal gevoelige objecten, woningen en per contourvlak in 2030 

 

Situatie Aantal 

0 - 48 48 - 53 53 - 58 58 - 63 63 - 68 68 - 73 > 73 > 68 dB 

Toename > 68 dB 

t.o.v. Ref1 [%] 

Referentie 1 Gevoelige 

objecten en 

woningen 52875 44536 25617 10970 5101 1037 53 1096 Nvt 

 Blootgestelden 169503 125043 76808 43944 24233 6031 941 6972 Nvt 

N11-west 2 

Gevoelige 

objecten en 

woningen 56270 41592 25634 10655 4960 938 96 1034 - 5% 

 Blootgestelden 179022 117664 75451 43146 23896 5890 1335 7225 4% 

N11-west 4 

Gevoelige 

objecten en 

woningen 57649 41215 24698 10612 5013 884 65 949 -13% 

 Blootgestelden 182752 116531 73425 43027 23898 5568 1290 6858 -2% 

ZnB 

Gevoelige 

objecten en 

woningen 56479 42477 25108 10431 4726 913 49 962 -12% 

 Blootgestelden 179434 120085 74684 41157 23755 6517 853 7373 +6% 

ZnB A  

Gevoelige 

objecten en 

woningen 51858 43771 26461 10920 5720 1341 110 1451 +33% 

 Blootgestelden 164856 125317 79888 41363 26697 7253 1107 8360 +20% 

ZnB F  

Gevoelige 

objecten en 

woningen 55373 42514 24712 10935 5410 1107 260 1367 +25% 

 Blootgestelden 175898 121483 74069 41870 25743 6202 1509 7711 +11% 

CA 

Gevoelige 

objecten en 

woningen 58042 42387 23999 10219 4607 818 49 867 -20% 

 Blootgestelden 166131 121884 79495 46871 24697 6117 1164 7281 +4% 

CA 

gefaseerd 

Gevoelige 

objecten en 

woningen 52859 43457 26116 11354 5202 1051 82 1133 +4% 

 Blootgestelden 152112 124338 85568 50058 25387 7489 1395 8884 +27% 
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N11 West 2 

Het aantal gevoelige objecten en woningen met een gecumuleerde geluidbelasting hoger dan 48 

dB neemt in deze variant licht af ten opzichte van de referentiesituatie 1. Deze variant heeft dus 

minder gehinderde tot gevolg. Dit komt doordat de N11 West 2 door een minder dicht bevolkt 

gebied loopt ten opzichte van de routes door Leiden (Churchilllaan en Doctor Lelylaan) en 

daarnaast ook nog verdiept wordt aangelegd. Ook zorgt de nieuwe verbinding voor een afname in 

intensiteiten op de rijkswegen A44 en N44.  

 

N11 West 4 

Het aantal gevoelige objecten en woningen met een gecumuleerde geluidbelasting hoger dan 48 

dB neemt in deze variant af ten opzichte van de referentiesituatie 1. Ten opzichte van variant N11 

West 2 wordt in de variant N11 West 4 een langere tunnel gerealiseerd, waardoor het aantal 

gevoelige objecten en woningen met een geluidbelasting van 48 dB of hoger nog meer afneemt. 

Deze variant heeft ten opzichte van de referentiesituatie maar ook ten opzichte van de N11 west 

2 dus minder gehinderde tot gevolg.  

 

ZnB 

In de variant ZnB wordt een verbindingsweg tussen de A4 en A44 gerealiseerd en de bypass. 

Hierdoor vindt er spreiding van verkeerstromen plaats. De verkeersstroom door Leiden 

(Churchilllaan en Doctor Lelylaan) zal afnemen, omdat een gedeelte van de verkeersstroom 

buiten Leiden om wordt geleid. Het aantal gevoelige objecten en woningen met een 

geluidbelasting van hoger dan 48 dB neemt bij deze variant dan ook af ten opzichte van de 

referentiesituatie 1 en lijkt op een gelijk niveau als de N11 west 2 variant. 

 

ZnB A 

In de variant A wordt alleen een bypass gerealiseerd, Hierdoor verbetert de doorstroming door 

Leiden, echter heeft dit meteen ook een negatief effect op de akoestische situatie. Het aantal 

gevoelige objecten en woningen met een gecumuleerde geluidbelasting lager dan 48 dB neemt in 

deze variant af ten opzichte van de referentiesituatie 1. Er treedt bij deze variant ook een grote 

toename van gevoelige objecten en woningen met een geluidbelasting met 68 dB of hoger op. Dit 

komt door een toename van intensiteiten ten opzichte van de referentiesituatie door dicht 

bebouwde gebied die toch al een hoge geluidbelasting hebben. 

 

ZnB F 

Bij variant F wordt de nieuwe verbindingsweg en de bypass gerealiseerd. De nieuwe 

verbindingsweg is echter een afgeslankte versie van de volledige ZnB, waardoor minder 

voertuigen over de nieuwe verbindingsweg komen te rijden dan in de volledige ZnB variant. In 

plaats van alleen de nieuwe verbindingsweg zullen de verkeerstromen ook via de rijkswegen A44 

en N44 en in mindere mate door Leiden (Churchilllaan en Doctor Lelylaan). 

Het aantal gevoelige objecten en woningen met een geluidbelasting hoger dan 68 dB neemt in 

deze variant licht toe.  
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Het aantal gevoelige objecten en woningen met een gecumuleerde geluidbelasting hoger dan 48 

dB neemt in deze variant af ten opzichte van de referentiesituatie 1. Dit komt mede door de 

bypass, het verbeteren van de doorstroming door Leiden (Churchilllaan) en de afname van de 

intensiteiten op rijkswegen A44 en N44 ter hoogte van Wassenaar ten opzichte van de 

referentiesituatie.  

 

CA  

Het aantal gevoelige objecten en woningen met een gecumuleerde geluidbelasting hoger dan 48 

dB neemt in deze variant af ten opzichte van de referentiesituatie 1. Ten opzichte van variant CA 

gefaseerd wordt in deze variant een langere tunnel gerealiseerd. Hiermee wordt grootste 

verkeersstroom van de Churchilllaan en de Doctor Lelylaan door de tunnel gevoerd, waarmee 

alleen nog maar het verkeer op maaiveld over blijft. De Churchilllaan en de Doctor Lelylaan zijn 

straten die door dichtbevolkte gebieden lopen waardoor de afname van het aantal gevoelige 

objecten en woningen boven de 48 dB bij deze variant het grootste is. Door de realisatie van de 

CA zal tevens het verkeer over de rijkswegen A44 en N44 ter hoogte van Wassenaar worden 

teruggedrongen.  

 

CA gefaseerd 

Het aantal gevoelige objecten en woningen met een gecumuleerde geluidbelasting hoger dan 48 

dB neemt in deze variant licht toe ten opzichte van de referentiesituatie 1. Ten opzichte van 

variant CA wordt een kortere tunnel gerealiseerd, waardoor het aantal gevoelige objecten en 

woningen met een geluidbelasting van 48 dB of hoger en 68 dB of hoger ten opzichte van de CA 

variant toeneemt. Dit geldt zowel voor gevoelige objecten en woningen langs de Doctor Lelylaan 

als ook voor de gevoelige objecten en woningen langs de rijkswegen A44 en N44 in Wassenaar. 

Deze variant heeft dus meer gehinderden tot gevolg.  

 
3.6.4 Effecten geluidgevoelige bestemmingen met verbreding van A4 

In onderstaande tabel zijn het aantal gevoelige objecten en woningen en blootgestelde 

weergegeven per variant inclusief de autonome situatie met de verbreding van de A4 

opgenomen. De gevoeligheidsanalyse is gedaan aan de hand van deze tabel. 
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Tabel 3.10 Aantal gevoelige objecten, woningen en per contourvlak in 2030 inclusief verbreding A4 

 

Situatie Aantal 0 - 48 48 - 53 53 - 58 58 – 63 63 – 68 68 - 73 > 73 

Referentie 2 Gevoelige 

objecten en 

woningen 54791 42904 25330 11034 5087 1001 48 

 Blootgestelden 176689 118590 76267 43841 24466 5737 926 

ZnB   

Gevoelige 

objecten en 

woningen 57536 41809 24296 10799 4691 933 83 

 Blootgestelden 181998 118828 72740 41938 23974 6341 909 

ZnB A 

Gevoelige 

objecten en 

woningen 51772 43338 26230 11717 5689 1380 78 

 Blootgestelden 166367 122262 78695 45213 26423 6617 949 

ZnB F  

Gevoelige 

objecten en 

woningen 55358 41470 25996 11461 4982 961 81 

 Blootgestelden 175342 118696 76767 44870 24345 5708 1041 

CA 

Gevoelige 

objecten en 

woningen 57592 42103 24078 10614 4773 979 42 

 Blootgestelden 182378 118541 71009 41750 26319 5567 917 

 

Referentiesituatie 2 

De referentiesituatie (REF 2) is inclusief de verbreding van de A4. Als wordt gekeken naar de 

verschillen tussen het aantal gevoelige objecten en woningen binnen de contouren vindt er een 

verschuiving plaats. Het aantal gevoelige objecten en woningen met een geluidbelasting van 48 

dB of lager is groter in REF 2 dan in REF 1. Het aantal in de klasse 68 dB of hoger heeft in REF 1 

een toename 41 gevoelige objecten en woningen ten opzichte van REF 2. 

 

ZnB 

In de situaties met de verbreding van de A4 neemt het aantal gevoelige objecten en woningen 

met een geluidbelasting met 68 dB of hoger af ten opzichte van de referentiesituatie 2 (afname is 

33 bestemmingen). Dit is een iets minder afname dan zonder verbreding.  

 



 

 

 

 

Kenmerk R001-4724709EGT-evp-V04-NL 

 

2e fase MER RijnlandRoute, achtergrondrapport Geluid 

 

39\46 

 

 

ZnB A 

Net als de situatie zonder verbreding treedt bij deze variant een toename van gevoelige objecten 

en woningen met een geluidbelasting met 68 dB of hoger. De toename van het aantal gevoelige 

objecten en woningen bij de verbreding bedraagt 409. 

 

ZnB F 

Het aantal gevoelige objecten en woningen met een geluidbelasting hoger dan 68 dB neemt in 

deze variant met 7 bestemmingen af. In vergelijking met de situatie zonder verbreding is deze 

variant in de verbrede situatie beter. Dit komt doordat de doorstroming op de A4 beter is en 

daardoor de verkeersstroom door Leiden verder afneemt.  

 

CA  

Bij deze variant wordt een afname van 28 gevoelige objecten en woningen met een 

geluidbelasting met 68 dB of hoger berekend ten opzichte van REF 2. 

 
3.7 Effectbeoordeling 
Deze paragraaf beschrijft de effecten van de varianten op het aspect geluid ten opzichte van de 

referentiesituatie. Het eindresultaat hiervan weergegeven in tabel 3.11. 
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Tabel 3.11 Effecten op het aspect geluid  

 

Varianten Aspect Toetsingscriterium 
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Toename 2 dB of meer  - - - - - - - 

Overschrijding voorkeursgrenswaarde en/of 

maximale grenswaarde  

 -- -- -- -- -- --* --* 

Geluidgehinderde gevoelige bestemmingen en 

woningen (>68 dB)  

1090 -56 -141 -128 +361 +277 -223 +43 

Geluid 

Geluidgehinderde gevoelige bestemmingen en 

woningen met verbreding (>68 dB) 

1049 Nvt Nvt -33 +409 -7 -28 Nvt 

* Opgemerkt moet worden dit geldt voor het gedeelte dat naar verwachting als buitenstedelijk wordt getypeerd. 

Indien dit als binnenstedelijk wordt getypeerd, dan zal er geen overschrijding van de maximale ontheffingswaarde 

zijn en zal de beoordeling een enigszins negatief effect (-) worden.  

 

Uit de resultaten blijkt dat akoestisch gezien de varianten N11-west 2, N11-west 4, ZnB en CA 

een lichte afname hebben van geluidgehinderde bestemmingen in de geluidbelastingsklasse 68 

dB of meer en wordt dus beschouwd als licht positief. De variant ZnB A en ZnB F hebben een 

toename die beoordeeld wordt als negatief effect. Voor de variant CA gefaseerd wordt de lichte 

toename beoordeeld als neutraal. 

 

Als aanvulling op bovenstaande beoordeling van de effecten is hieronder een tabel met het aantal 

gehinderde gevoelige bestemmingen boven de 53 dB apart beoordeeld. Hierbij zijn de volgende 

beoordelingscriteria gehanteerd: 
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Beoordelingscriteria: 

 Het aantal geluidgevoelige bestemmingen binnen bepaalde geluidcontouren (0 tot 53 dB en 

meer dan 53 dB) 

 Indien de geluidbelasting van 53 dB op meer dan 5.000 geluidgevoelige bestemmingen 

afneemt ten opzichte van de referentiesituatie is dit duidelijk positief (++) 

 Indien de geluidbelasting van 53 dB op 500 tot 5.000 geluidgevoelige bestemmingen afneemt 

ten opzichte van de referentiesituatie is dit licht positief (+) 

 Indien de geluidbelasting van 53 dB toeneemt of afneemt met minder dan 500 

geluidgevoelige bestemmingen ten opzichte van de referentiesituatie is dit neutraal (0) 

 Indien de geluidbelasting van 53 dB op 500 tot 5.000 geluidgevoelige bestemmingen 

toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie is dit licht negatief (-) 

 Indien de geluidbelasting van 53 dB op meer dan 5.000 geluidgevoelige bestemmingen 

toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie is dit duidelijk negatief (--) 

 

 

Tabel 3.12 Aantal gehinderde gevoelige bestemmingen boven de 53 dB 

 
Variant Aantal>53dB Verschil ten opzicht 

van referentie 
Verschil in 
percentage 

Beoordeling 

Referentie 
42778 0  

0 

N11w-2 
42283 -495 -1% 

0 

N11w-4 
41272 -1506 -4% 

+ 

ZNB 
41227 -1551 -4% 

+ 

ZNB-A 
44552 1774 4% 

- 

ZNB-F 
42424 -354 -1% 

0 

CA 
39692 -3086 -7% 

+ 

CA gefaseerd 
43805 1027 2% 

- 

 

Wanneer de uitkomsten van bovenstaande tabel naast de uitkomsten van de resultaten van 

boven de 68 dB (tabel 3.11) worden gelegd, dan is het beeld dat er kleine verschuivingen plaats 

vinden, maar dat de varianten CA, ZnB en N11 west 4 als meest positief worden beoordeeld en 

de ZnB A als meest negatief. Hiermee zijn de conclusies naar aanleiding van tabel 3.11 en 3.12 

in grote lijnen vergelijkbaar.  

 
3.8 Saneringswoningen 
Door de gemeenten zijn de saneringswoningen aangeleverd. Deze gegevens zijn opgenomen in 

bijlage 5. Indien langs een te reconstrueren weg saneringswoningen aanwezig zijn, heeft het de 

voorkeur de sanering gelijktijdig op te lossen samen met de benodigde maatregelen voor de 

reconstructie.  
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4 Meest Milieuvriendelijk Alternatief  

4.1 Tracéalternatief CA als basis voor het MMA 
Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) is het tracéalternatief met de minste negatieve 

milieueffecten en/of de meeste positieve milieueffecten. Uit een vergelijking van alle 

milieueffecten blijkt dat het tracéalternatief Churchill Avenue hieraan het beste voldoet (zie MER). 

In het geluidonderzoek is de Churchill Avenue eveneens het Meest Milieuvriendelijke Alternatief.  

 
4.2 Mitigerende maatregelen 
De negatieve effecten op het tracéalternatief Churchill Avenue, en op de andere alternatieven, 

kunnen verder worden beperkt door het nemen van mitigerende maatregelen. Mitigerende 

maatregelen hebben als doel om negatieve milieueffecten te voorkomen of te beperken.  Deze 

paragraaf bevat voor het milieuaspect geluid een overzicht van potentiële mitigerende 

maatregelen. Voor het VoorkeursAlternatief, dat wordt gekozen mede op basis van dit MER, 

maakt de keuze en uitwerking van mitigerende maatregelen onderdeel uit van het verdere 

ontwerpproces in het kader van het Provinciale Inpassingsplan. 

 

Om negatieve effecten te beperken is een onderscheid te maken in bronmaatregelen en 

ontvangermaatregelen. Bij de keuze van akoestische maatregelen hebben bronmaatregelen de 

voorkeur. Dit zijn maatregelen om de geluidsuitstraling bij de bron aan te pakken. In 

chronologische volgorde kunnen daarna eventuele overdrachtsmaatregelen worden overwogen. 

Hieronder zijn de bronmaatregelen en de overdrachtsmaatregelen apart behandeld. 

 
4.2.1 Bronmaatregelen 

De volgende twee bronmaatregelen zijn op het traject van de Rijnlandroute mogelijk: 

 Het toepassen van stil asfalt op delen waar geen tunnel is (binnenstedelijke wegen en drukke 

kruispunten dunne deklaag type B en voor de rijkswegen 2Laags ZOAB) 

 Op bepaalde delen kan een snelheidsverlaging (bijvoorbeeld 80 km/uur naar 60 km/uur op de 

N206) worden doorgevoerd 
 
4.2.2 Overdrachtsmaatregelen 

Overdrachtsmaatregelen bestaan in de praktijk meestal uit geluidschermen. Schermen dienen te 

worden toegepast om de geluidbelasting zo mogelijk naar de voorkeursgrenswaarde (48 dB) 

terug te brengen. Het terugbrengen van de geluidbelasting naar de voorkeursgrenswaarde is 

echter zonder onredelijke maatregelen (kosteneffectief, landschappelijk etc.) niet overal mogelijk. 

De schermen dienen in ieder geval overschrijdingen van de maximale ontheffingswaarde weg te 

nemen. Aanpassingen aan wegen bieden daarbij ook de mogelijkheid om eventuele 

saneringssituaties op te lossen. Bij het bepalen van de schermen dient ook hiermee rekening te 

worden gehouden. 
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Bij de afweging van mogelijke schermen dient tevens gekeken te worden naar veiligheid, 

landschappelijke aspecten en de doelmatigheid. 

 

Een andere overdrachtsmaatregel is om de tunnelmonden absorberend uit te voeren. Door de 

tunnelmonden absorberend uit te voeren kunnen hinderlijke reflecties van de tunnelmonden 

worden voorkomen.  
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5 Leemte in kennis en monitoringsprogramma 

Hogere grenswaarde wegverkeerslawaai 

De geluideffecten van de varianten zijn met gecumuleerde geluidcontouren en met 

ontvangerpunten op de eerstelijns bebouwing in kaart gebracht. Hierdoor is het in deze fase nog 

niet mogelijk om specifiek de geluidbelasting per woning in beeld te brengen, waardoor het aantal 

woningen die in aanmerking voor een hogere waarde komen niet goed in te schatten. Dit geldt 

tevens voor de saneringswoningen. Wanneer een definitieve keuze van de variant bekend is zal 

nader onderzoek naar de geluidbelasting per woningen moeten worden uitgevoerd. 

 

Nieuwbouwlocaties 

Langs de route zijn een aantal nieuwbouwlocaties aanwezig. Alleen de gemeente Katwijk heeft 

een overzicht van de nieuwbouwlocaties aangeleverd, waardoor het niet mogelijk is om een 

compleet beeld van de varianten inclusief nieuwbouwlocaties af te wegen. Kijkend naar de grote 

van het gebied zullen de nieuwbouwlocaties naar verwachting niet voor een verschuiving van de 

resultaten leiden. 
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Figuur autonoom rekenmodel 
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Gecumuleerde geluidcontouren (excl. Aftrek)  
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Geluidcontouren nieuwe wegen inclusief aftrek artikel 110g 
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Figuren reconstructie 
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