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Ligging

De locatie voor de plaatsing van een nieuwe bedrijfswoning  
met bijgebouw is gelegen aan de kruising van de Egter van 
Wissekerkeweg en de Burgemeester Posweg, ten noorden 
van het dorp Poederoijen. 
Het in te richten perceel maakt onderdeel uit van het 
bestaande bebouwingslint aan de Egter van Wissekerkeweg 
en ligt op de grens van het grootschalige kassengebied en 
het kleinschalige dorp Poederoijen. 

Landschap

Kenmerkend voor deze locatie is het contrast tussen de 
kleinschalige bebouwing van het dorp en de grootschalige 
kassen in het buitengebied. De luchtfoto’s, hiernaast 
weergegeven, illustreren dit. 
Dit contrast is in de loop der tijd ontstaan. De bebouwing in 
het rivierengebied bevindt zich van oudsher op de hogere 
droge gronden. In dit gebied zijn dat de oeverwallen. Op 
de lager gelegen delen, de kommen genaamd, vond 
veelal veeteelt plaats. Op de gronden die de overgang 
vormden tussen deze twee gebieden zijn van oudsher 
veel boomgaarden aangeplant. Dit is ook te zien op de 
historische kaarten. Naast deze boomgaarden zijn er ook 
kassen opgericht. Deze kassen hebben in de loop der tijd de 
boomgaarden vrijwel ‘vervangen’. 
De locatie bevindt zich in het overgangsgebied en zal dan 
ook in vormgeving en inpassing beide ‘ werelden’ in zich 
kunnen verenigen. 
Het is daarom een logische keuze om op deze locatie een 
bedrijfswoning te plaatsen. Een bedrijfswoning is immers in 
principe aan beide werelden gerelateerd. 
Het schetsontwerp dat hierna is weergegeven laat dit 
duidelijk zien. Naast de situeringvan de woning op het 
perceel en de landschappelijke  inpassing is ook een eerste 
aanzet in vormgeving van de woning aangegeven. 
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Locatie t.o.v. Poederoijen (bron  Google Earth) Locatie aan de rand van Poederoijen, 
tussen de kassen (bron  prov Gelderland)

Zicht vanaf Burgemeester Posweg naar locatie 
(bron Streetview Google Earth)

Zicht vanaf rand van het dorp naar  
locatie (bron Streetview Google Earth) 

Zicht vanaf Egter van Wissekerkeweg 
op locatie (bron eigen foto)
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1830 (bron: www.watwaswaar.nl)

Historie

De loctie is gelegen op de overgang van oeverwal naar 
kom. In de loop der jaren is het dorp Poederoijen gestaag 
gegroeid en is de bestaande kern, de plek waar de kerk 
staat, nog steeds zichtbaar. De omgeving van deze kern is 
ca. een eeuw onveranderd gebleven. 
Dit geldt ook voor de verkaveling in het buitengebied. De 
smalle verkaveling die op de kaart van �830 al aangegeven 
is, is tot en met de jaren 70 van de vorige eeuw nog 
zichtbaar. Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw zijn de 
meeste kavels samengevoegd ten behoeve van een 
een betere bedrijfsvoering. Deze bedrijfsvoering betreft 
het telen van gewassen in kassen. In de jaren 60 zijn er in 
navolging van de boomgaarden, op kleine schaal reeds 
wat kassen opgericht, die in de jaren erna zijn uitgebreid. 
Momenteel heeft er weer een schaalvergroting van de 
glassector plaatsgevonden waardoor het contrast tussen 
het kleinschalige dorp en het grootschalige buitengebied is 
versterkt. 
De locatie ligt op de grens van beide gebieden en 
markeert de entree naar het dorp. De locatie maakt ook 
onderdeel uit van de Egter van Wissekerkeweg en de 
Burgemeester Posweg. Deze beide wegen zijn al sinds �830 
de belangrijkste ontsluitingswegen van het dorp. De Egter 
van Wissekerkeweg, de voormalige Achterweg, vormt de 
verbinding tussen de dijken en de Burgemeester Posweg 
verbindt het aan de dijk gelegen dorp Poedeorijen met het 
achterliggende land. 
Langs beide wegen is in de loop der tijd de bebouwing in 
de vorm van (bedrijfs)woningen en bedrijven toegenomen. 
Dit geldt zeker voor de bebouwing aan de Egter van 
Wissekerkeweg. Dit bebouwingslint wordt voornamelijk 
gevormd door woningen met achter op het erf de bedrijven 
(kassen).  
Bij de verdere uitwerking van de plaatsing van de nieuwe 
bedrijfswoning en de inpassing daarvan is er rekening 
gehouden met deze bestaande karakteristieken. 
Er is getracht de nieuwe woning onderdeel te laten 
uitmaken van het lint en ook de entree naar het dorp te 
markeren. 
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1874 (bron: www.watwaswaar.nl)

1936 (bron: www.watwaswaar.nl) 1958 (bron: www.watwaswaar.nl)

1969 (bron: www. wat was waar.nl) heden (bron : www. wat waswaar.nl)
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Schetsontwerp: nieuwe woning plus bijgebouw, schaal 1:1000

Bestaande woningen en 
bijgebouwen

Nieuwe woning

Nieuw bijgebouw

Weg, watergang en fietspad

Bestaande bomenrij

Bestaande en nieuwe 
landschappelijke houtwal

Bestaande onderbeplanting

Bestaande en nieuwe 
solitaire boom

Bestaande en nieuwe hagen

Bestaande kassen

Bestaande watercilo’s

Nieuwe ‘lage’beplanting

         LEGENDA



Fig 3: Groot versus klein
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Als onderlegger voor de schets op blad 3 is naast de kadastrale kaart van de locatie ook de luchtfoto gebruikt, om zo ook de directe omgeving goed in 
beeld te brengen. 

Het schetsontwerp laat een gewenste toekomstige situatie zien van het perceel aan de Egter van Wissekerkeweg te Poederoijen. Op het perceel is er 
de mogelijkheid om een bedrijfswoning te situeren. Deze bedrijfswoning behoort bij de bestaande uitbreiding van Satter Roses aan de Burgermeester 
Posweg. Bij de uitbreiding van het bedrijf is er de mogelijkheid gegeven om een bedrijfswoning bij het bedrijf te bouwen. Hiervoor is destijds het 
betreffende perceel aan de Egter van Wissekerkeweg aangewezen. Nu de kassen al weer een aantal jaar in bedrijf zijn genomen is er de wens om 
hierbij ook de bedrijfswoning te realiseren. 
De gronden van het bedrijf zijn destijds landschappelijk ingepast. Dit groen vormt samen met andere karakteristieken van de omgeving en bestaande 
stedenbouwkundige argumenten de aanleiding voor een juiste positionering en inpassing van de nieuwe woning. 

Het perceel is een hoekperceel en maakt onderdeel uit van een bestaand lint. Opvallend is dat de rooilijnen van de bestaande woningen niet parallel 
lopen aan de weg. Door de woning onderdeel uit te laten maken van het lint is er voor gekozen om deze kenmerkende richting ook hier toe te 
passen (Fig�: Rooilijnen). De woning richt zich in eerste instantie op de Egter van Wissekerkeweg en heeft ook aan deze zijde haar ontsluiting. Doordat 
het perceel ook aan de westzijde begrensd wordt door een weg, is er voor gekozen om de woning ook hierop te richten. (Fig. �: Positionering t.o.v. 
aangrenzende wegen). Zo ontstaat er een verbijzondering in de architectuur van de woning, waardoor de kruising en de entree naar de bebouwde 
kom van Poederoijen beter gemarkeerd worden.

De entree naar de bebouwde kom, de dorpsentree, kenmerkt zich vooral door een schaalverschil in bebouwde massa en open ruimten. Buiten de 
bebouwde kom bestaat het landschap uit een aantal grote kassen en enkele graspercelen. Deze graspercelen vormen, met op enige afstand de 
kassen, de entree naar het dorp Poederoijen. Binnen de bebouwde kom zijn voornamelijk woningen met tuinen en kleinere openbare ruimten aanwezig. 
Een uitzondering hierop vormt de binnen de bebouwde kom gelegen weide aan de westzijde van de Burgermeester Posweg. De overgang tussen deze 
twee gebieden ligt ter hoogte van de kruising van de Egter van Wissekerkeweg en de Burgemeester Posweg. En dus ook ter hoogte van het perceel 
waar de bedrijfswoning op gerealiseerd wordt. 
Om de dorpsentree zichtbaar te houden is er voor gekozen om een brede strook langs de watergang vrij te houden van opgaande beplanting. 
Hierdoor blijft er een veilig overzicht ontstaan vanaf het bromfietspad op de weg en vice versa. (Fig 3 : Groot versus klein)

Het aangrenzende landschappelijke groen, ten noorden van het perceel, wordt op het woonperceel doorgezet en zorgt ervoor dat het zicht vanuit de 
woning en tuin op het bedrijf wordt afgeschermd. Dit zorgt naast een groene verbinding ook voor de nodige privacy, mede door het groen gedeeltelijk 
langs de Burgemeester Posweg door te trekken (Fig. �: Doortrekken landschappelijk groen).
Daar waar het landschappelijk groen de kruising ‘nadert’ wordt deze onderbroken door een zichtlijn vanuit de woning naar het omringende landschap. 
Ook heeft het groen, op het perceel, nabij de kruising een ander karakter. Het bestaande groen rondom de kruising is veelal openbaar groen en 
bestaat ui geschoren hagen, blokken van cotoneaster en enkele solitaire bomen. De beplanting voor de woning, aan de Egter van Wissekerkeweg 
sluit hierbij aan en blijft laag. De keuze van de beplanting kan in een later stadium ingevuld worden, mits er maar door fietsers en wandelaars over de 
beplanting heen gekeken kan worden. Zo behoud je een veilige en overzichtelijke kruising. Gedacht kan worden aan meer landschappelijke soorten, 
zoals een blokhaag van veldesdoorn of liguster of meidoorn. Andere meer parkachtige soorten zoals taxus, prunus of viburnum behoren ook tot de 
mogelijkheden. Door deze groene invulling laag te houden blijft er een overzichtelijk kruispunt bestaan. (Fig. 5: Overzicht en groen rond de kruising).

Door de positionering van de woning en de inpassing van de locatie in het groen, maakt de woning onderdeel uit van een groter geheel en markeert 
deze het hoekpunt van de twee straten en de entree naar het dorp (Fig. 6: Onderdeel van de omgeving). De woning wordt hierdoor ook vanuit de 
omgeving gezien niet aan het oog onttrokken. Dit komt door de verschillende directe en indirecte zichtlijnen. Het groen is zo gepositioneerd dat het 
onderdeel uitmaakt van een groter geheel en dat er toch voldoende privacy is voor de bewoners.

Fig 2:Positionering t.o.v. 
aangrenzende wegen

Fig 4: Doortrekken 
landschappelijk groen

Fig 5: Overzicht en 
groen rond de kruising

Fig 6: Onderdeel 
van de omgeving

Fig 1: Rooilijnen
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Sfeerimpressie van de woning, gezien vanaf het fietspad 
bij de kruising Egter van Wissekerkeweg en Burgemeester 
Posweg
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Geachte mevrouw Van der Wielen, 

 

Hierbij zend ik u de resultaten van het akoestisch onderzoek ten behoeve van de bepaling 

van de geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Egter van 

Wissekerkeweg en Burgemeester Posweg  ter plaatse van de gevels van het te bouwen 

woning gelegen op de hoek Egter van Wissekerkeweg Burgemeester Posweg te 

Poederoijen (Brakel). 

 

Inleiding 

Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 

geluidbelasting, afkomstig van het wegverkeer op de Egter van Wissekerkeweg en de 

Burgemeester Posweg te Poederoijen ter plaatse van de toekomstige woning. In bijlage 1, 

figuur 1 is de situatie, ligging van het plan en wegen opgenomen. 

 

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting als gevolg van het 

wegverkeer ter plaatse van de toekomstige woning.  

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, 

Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 20012 (SRMII-2012). 

 

Wegverkeergegevens 

De verkeersgegevens van de Egter van Wissekerkeweg en de Burgemeester Posweg te 

Poederoijen (Brakel) zijn aangeleverd door de Regio Rivierenland en gelden voor het jaar 

2023. 

 Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV    

Mevrouw ing. C.A.M.M. van der Wielen    

Poort van Midden Gelderland Groen 12   

6666 LP  HETEREN  
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De gehanteerde verkeersgegevens zijn in onderstaande tabellen samengevat. De 

verkeersintensiteiten zijn in tabel 1 opgenomen. In tabel 2 zijn de overige situatie- en 

verkeersgegevens gegeven. 

 

Tabel 1: Verkeersintensiteiten voor het jaar 2023. 

 

 

Wegen 

Procentuele verdeling aantal motorvoertuigen  

Dag,- avond- 

en nachtuur 

Lichte  

voertuigen 

Middelzw. 

voertuigen 

Zware 

voertuigen 

Etmaalin-

tensiteit 

[mvt/dag] 

d a n d – a – n d – a – n d – a – n  

Burgemeester 

Posweg 
6,81 2,9 0,84 97,6 - 97,4 – 97,7 1,2 - 1,2- 1 1,2 – 1,3 -1,2 2.092 

Egter v. 

Wissekerkweg 
6,59 3,59 0,82 97,8 – 97,1 – 97,4 1,2 – 1,5 – 1,4 1 – 1,4 - 1,2 382 

 

Tabel 2: Situatie- en verkeersgegevens 

 Burg. Posweg  

1e en 3e deel 

Burg. Posweg  

2e deel 

Egter v. W. 1e 

en 3e deel 

Egter v. W 

2e deel 

Snelheid 50 km/uur 50 km/ uur 50 km/ uur  50 km/ uur  

Wegdekhoogte 0  0 0 0 

Wegdektype 
Referentiewegdek Klinkers in 

keperverband  

Referentie-

wegdek 

Klinkers in 

keperverband  

Beoordelingshoogte 1,5 – 5 meter 1,5 – 5 meter 1,5 – 5 meter 1,5 – 5 meter 

 

 

Wetgeving 

Tussen de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet geluidhinder (Wgh) is een 

koppeling gelegd. Dat blijkt uit art. 76 en 76a van de Wgh. Dit betekent dat de 

geluidssituatie binnen het plan moet voldoen aan de voorwaarden uit de Wgh.  

In het kader van de Wet geluidhinder liggen er zones rond wegen en spoorlijnen en 

gezoneerde industrieterreinen. Binnen een zone moet voor het realiseren van nieuwe 

geluidsgevoelige bestemmingen, zoals de woning, onderzoek worden gedaan naar de 

optredende geluidbelasting.  
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Binnen de geluidszone geldt een voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting bij deze 

geluidsgevoelige bestemmingen. Hierbij geldt een toetsing per weg.  

De wettelijke voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai is, per weg, 48 dB 

voor geluidgevoelige bestemmingen. Het uitgangspunt van de Wet geluidhinder (Wgh) 

is dat in nieuwe situaties zo veel mogelijk dient te worden voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde. Als de voorkeurswaarde wordt overschreden moet onderzocht 

worden of geluidsreducerende maatregelen getroffen kunnen worden (bron- en 

overdrachtsmaatregelen) om aan de voorkeurswaarde te kunnen voldoen. 

De maximaal toelaatbare hogere grenswaarde mag nooit worden overschreden. Voor 

toekomstige  woningen gelegen aan een bestaande weg, geldt een maximale hogere 

waarde van 53 dB voor buitenstedelijk gebied en 63 dB voor binnenstedelijke gebied. In 

de Wgh worden een hoofdcriterium en subcriteria gegeven waaraan voldaan moet 

worden bij een verzoek om een hogere grenswaarde. 

In het onderhavig onderzoek is de woning gelegen in de zone van de Egter van 

Wissekerkeweg en de Burgemeester Posweg. Dit houdt in dat de woningen met 

betrekking tot deze weg getoetst dienen te worden aan de maximale grenswaarde voor 

binnenstedelijk gebied.  

 

Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, dienen met betrekking tot de geluidwering 

van de gevels zo nodig geluidwerende voorzieningen te worden aangebracht die ervoor 

zorg dragen dat de geluidbelasting binnen de woning in de geluidgevoelige ruimten bij 

gesloten ramen niet meer bedragen dan 33 dB in de verblijfsgebieden van een woning. 

 

Voor de toetsing is de geluidbelasting op de gevels berekend inclusief aftrek volgens 

artikel 110g van de Wet geluidhinder. Deze aftrek bedraagt 5 dB voor wegen met een 

snelheid lager dan 70 km/uur en 2 dB voor wegen met een snelheid hoger of gelijk aan 

70 km/uur. In het onderhavig onderzoek bedraagt de aftrek voor beide wegen 5 dB. 
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Resultaten 

Ter plaatse van alle gevels van de toekomstige woning zijn beoordelingspunten 

ingevoerd op verschillende beoordelingshoogten. Voor de woning zijn ter plaatse van de 

gevels beoordelingspunten ingevoerd op een beoordelingshoogte van 1,5 en 4,5 m. De 

wegen zijn ingevoerd als harde bodem. Er is voor het gehele model gerekend met een 

bodemfactor van 1,0 (akoestisch zacht). De invoergegevens zijn gegeven in bijlage 2. 

 

Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai voor toetsing Wgh 

De rekenresultaten, inclusief en exclusief 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh, zijn opgenomen 

in bijlage 3. In de onderstaande tabel 3 zijn de maatgevende berekeningsresultaten per 

weg en maatgevende ontvangerpunt, inclusief 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh, 

samengevat. 

 

Tabel 3: Maatgevende geluidbelasting per weg inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh. 

Beoordelingspunt 

(maatgevende hoogte)  
Geluidbelasting Lden [dB] 

 Burgemeester Posweg Egter van Wissekerkeweg  

01 Zuidgevel (4,5) 44 42 

04 Zuidgevel (1,5) 44 38 

05 Westgevel (1,5) 45 38 

06 Westgevel (1,5) 45 34 

06 Westgevel (4,5) 47 36 

07 Westgevel (1,5) 45 34 

07 Westgevel (4,5) 47 36 

   Overschrijding van 48 dB. 

 

Uit tabel 3 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het wegverkeer 

op de Burgemeester Posweg en de Egter van Wissekerkeweg niet wordt overschreden ter 

plaatse van de toekomstige woning. Er dient geen hogere grenswaarde procedure 

gevolgd te worden voor wegverkeerslawaai.  
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Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai voor toetsing bouwbesluit 

Ten behoeve van de bepaling van eventuele geluidwerende voorzieningen, dient 

gerekend te worden met de gecumuleerde geluidbelasting exclusief de aftrek ex artikel 

110g Wet geluidhinder. Extra geluidwerende voorzieningen kunnen noodzakelijk zijn om 

het maximale binnenniveau niet te overschrijden. 

Het maximaal toelaatbare binnenniveau bedraagt 33 dB in de woning. Conform het 

Bouwbesluit wordt als uitgangspunt genomen dat een gevel van een gebouw een 

minimale gevelwering heeft van 20 dB. Derhalve dient bij een geluidbelasting vanaf       

53 dB geluidwerende voorzieningen bepaald te worden. In tabel 4 wordt de maatgevende 

cumulatieve geluidbelasting gegeven. In bijlage 3.2 worden de uitgebreide 

rekenresultaten gegeven.  

 

Tabel 4: Cumulatieve geluidbelasting exclusief aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wgh. 

Beoordelingspunten Geluidbelasting [dB]  

1,5 m 4,5 m 

01 en 02 Zuidgevel  49 51 

04 Zuidgevel  50 - 

05 Westgevel  51 - 

06 en 07 Westgevel  50 52 

    De geluidbelasting van 53 dB wordt overschreden; 

 

Uit tabel 4 blijkt dat ter plaatse van de toekomstige woning de maximale geluidbelasting 

van 53 dB niet wordt overschreden. Derhalve dienen er geen geluidwerende 

voorzieningen bepaald te worden om aan het maximale binnenniveau van 33 dB te 

kunnen voldoen. 
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Conclusie 

Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 

geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Egter van Wissekerkeweg 

en Burgemeester Posweg  ter plaatse van de gevels van het te bouwen woning gelegen op 

de hoek Egter van Wissekerkeweg, Burgemeester Posweg te Poederoijen. 

 

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het 

wegverkeer, ter plaatse van de toekomstige woning. 

 

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelastingen ten gevolge van Burgemeester 

Posweg en de Egter van Wissekerkeweg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet 

overschrijden. Er dient gen hogere waarde procedure te worden doorlopen.  

 

De gecumuleerde geluidbelasting van het wegverkeer van de twee wegen exclusief de 

aftrek ex. Artikel 110g Wgh, bedraagt maximaal 52 dB op de gevel van de toekomstige 

woning. De waarde van 53 dB (33 + 20 (standaard wering gevel)) wordt ter plaatse van 

de gevels van de toekomstige woning niet overschreden. Derhalve dienen er geen extra 

geluidwerende voorzieningen bepaald te worden om aan het maximale binnenniveau 

van 33 dB te kunnen voldoen. 

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Ing. R.P.M. Munsterhuis  

Munsterhuis Geluidsadvies B.V.  
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Bijlage 1 Situatie + 3D overzicht 
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Bijlage 2 Invoergegevens 

 

 











12.143Woning hoek Burg. Posweg en Egter van Wissekerkeweg te Poederoijen
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 1k

01 Woning nieuwbouw     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

02 Woning nieuwbouw     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

03 Woning nieuwbouw     7,00      0,00 Relatief 2 dB 0,80

03 Woning nieuwbouw     9,00      0,00 Relatief 2 dB 0,80

04 Garage nieuwbouw     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

05 Garage nieuwbouw     5,00      0,00 Relatief 2 dB 0,80

06 Trafo     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

07 Woning     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

08 Woning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

09 Woning     8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,80

10 kassen     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

11 kassen     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

12 kassen     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

13 Woning     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

14 Woning     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

15 Woning     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

16 Woning     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

17 Woning     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

18 Woning, schuur     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

19 Woning     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

20 Woning     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
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12.143Woning hoek Burg. Posweg en Egter van Wissekerkeweg te Poederoijen
Bijlage 2Invoergegevens, bodem

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 Egter van Wissekerkeweg 0,00

02 Burgemeester Posweg 0,00

03 Burgemeester Posweg 0,00
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12.143Woning hoek Burg. Posweg en Egter van Wissekerkeweg te Poederoijen
Bijlage 2Invoergegevens, wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hdef. Type Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

01 Burgemeester Posweg Relatief Verdeling   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

02 Burgemeester Posweg Relatief Verdeling   0,75 W9a  50  50  50  50  50  50  50  50  50

03 Burgemeester Posweg Relatief Verdeling   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

04 Egter van Wissekerkeweg Relatief Verdeling   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50

05 Egter van Wissekerkeweg Relatief Verdeling   0,75 W9a  50  50  50  50  50  50  50  50  50

06 Egter van Wissekerkeweg Relatief Verdeling   0,75 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50
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12.143Woning hoek Burg. Posweg en Egter van Wissekerkeweg te Poederoijen
Bijlage 2Invoergegevens, wegen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

01   2092,00   6,81   2,90   0,84  97,65  97,44  97,73   1,20   1,23   1,04   1,15   1,33   1,23

02   2092,00   6,81   2,90   0,84  97,65  97,44  97,73   1,20   1,23   1,04   1,15   1,33   1,23

03   2092,00   6,81   2,90   0,84  97,65  97,44  97,73   1,20   1,23   1,04   1,15   1,33   1,23

04    382,00   6,59   3,59   0,82  97,77  97,44  97,73   1,20   1,52   1,35   1,03   1,36   1,22

05    382,00   6,59   3,59   0,82  97,77  97,44  97,73   1,20   1,52   1,35   1,03   1,36   1,22

06    382,00   6,59   3,59   0,82  97,77  97,44  97,73   1,20   1,52   1,35   1,03   1,36   1,22
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12.143Woning hoek Burg. Posweg en Egter van Wissekerkeweg te Poederoijen
Bijlage 2Invoergegevens, ontvangers

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel

01 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- Ja

02 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- Ja

03 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50 -- -- Ja

04 zuidgevel      0,00 Relatief      1,50 -- -- Ja

05 westgevel      0,00 Relatief      1,50 -- -- Ja

06 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- Ja

07 westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- Ja

08 westgevel      0,00 Relatief      1,50 -- -- Ja

09 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- Ja

10 noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- Ja

11 westgevel beg. gr.      0,00 Relatief      1,50 -- -- Ja

12 westgevel 1e verd.      0,00 Relatief --      4,50 -- Ja
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Bijlage 3 Rekenresultaten 



12.143Woning hoek Burg. Postweg en Egter van Wissekerkeweg te Poederoijen
Bijlage 3Rekenresultaten, Burgemeester Postweg incl. 5 dB aftrek ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Posweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidgevel 1,50 41,5 37,8 32,4 42,1

01_B zuidgevel 4,50 43,5 39,8 34,4 44,0

02_A zuidgevel 1,50 40,6 37,0 31,5 41,2

02_B zuidgevel 4,50 42,7 39,0 33,6 43,3

03_A zuidgevel 1,50 26,4 22,8 17,3 27,0

04_A zuidgevel 1,50 43,5 39,8 34,4 44,0

05_A westgevel 1,50 44,3 40,6 35,2 44,9

06_A westgevel 1,50 44,6 41,0 35,5 45,2

06_B westgevel 4,50 46,3 42,7 37,2 46,9

07_A westgevel 1,50 44,4 40,7 35,3 44,9

07_B westgevel 4,50 46,1 42,4 37,0 46,7

08_A westgevel 1,50 41,6 37,9 32,5 42,2

09_A noordgevel 1,50 38,7 35,1 29,7 39,3

09_B noordgevel 4,50 40,5 36,9 31,5 41,1

10_A noordgevel 1,50 38,2 34,5 29,1 38,7

10_B noordgevel 4,50 39,9 36,3 30,9 40,5

11_A westgevel beg. gr. 1,50 30,5 26,8 21,4 31,0

12_B westgevel 1e verd. 4,50 31,2 27,6 22,2 31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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12.143Woning hoek Burg. Postweg en Egter van Wissekerkeweg te Poederoijen
Bijlage 3.1Rekenresultaten, Egter van Wissekerkeweg incl. 5 dB aftrek ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Egter van Wissekerkeweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidgevel 1,50 39,7 37,2 30,8 40,6

01_B zuidgevel 4,50 40,7 38,2 31,8 41,6

02_A zuidgevel 1,50 40,2 37,7 31,3 41,1

02_B zuidgevel 4,50 41,1 38,6 32,1 41,9

03_A zuidgevel 1,50 39,9 37,4 30,9 40,8

04_A zuidgevel 1,50 37,5 35,0 28,5 38,3

05_A westgevel 1,50 37,3 34,8 28,3 38,1

06_A westgevel 1,50 33,5 31,0 24,6 34,4

06_B westgevel 4,50 35,3 32,8 26,4 36,2

07_A westgevel 1,50 32,8 30,3 23,8 33,6

07_B westgevel 4,50 34,7 32,2 25,7 35,5

08_A westgevel 1,50 17,9 15,3 8,9 18,7

09_A noordgevel 1,50 18,1 15,6 9,1 19,0

09_B noordgevel 4,50 19,8 17,3 10,8 20,7

10_A noordgevel 1,50 18,8 16,3 9,8 19,6

10_B noordgevel 4,50 20,5 17,9 11,5 21,3

11_A westgevel beg. gr. 1,50 37,4 34,8 28,4 38,2

12_B westgevel 1e verd. 4,50 37,9 35,4 28,9 38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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12.143Woning hoek Burg. Postweg en Egter van Wissekerkeweg te Poederoijen
Bijlage 3.2Rekenresultaten, cumulatief excl. 5 dB aftrek ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

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

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidgevel 1,50 48,7 45,5 39,7 49,4

01_B zuidgevel 4,50 50,3 47,1 41,3 51,0

02_A zuidgevel 1,50 48,5 45,4 39,4 49,2

02_B zuidgevel 4,50 50,0 46,8 40,9 50,7

03_A zuidgevel 1,50 45,1 42,5 36,1 45,9

04_A zuidgevel 1,50 49,4 46,0 40,4 50,1

05_A westgevel 1,50 50,1 46,6 41,0 50,7

06_A westgevel 1,50 49,9 46,4 40,9 50,5

06_B westgevel 4,50 51,7 48,1 42,6 52,2

07_A westgevel 1,50 49,6 46,1 40,6 50,2

07_B westgevel 4,50 51,4 47,8 42,3 52,0

08_A westgevel 1,50 46,6 42,9 37,5 47,2

09_A noordgevel 1,50 43,8 40,1 34,7 44,3

09_B noordgevel 4,50 45,6 41,9 36,5 46,1

10_A noordgevel 1,50 43,2 39,6 34,2 43,8

10_B noordgevel 4,50 45,0 41,3 35,9 45,5

11_A westgevel beg. gr. 1,50 43,2 40,5 34,2 44,0

12_B westgevel 1e verd. 4,50 43,8 41,0 34,8 44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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