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datum: Maasbree, 17 december 2013 

onderwerp:  akoestisch onderzoek Vosseveen 20 te Oirlo 

ons kenmerk: B01 13263201N 

bijlage(n): invoergegevens en rekenresultaten (16 pagina’s) 

 

 

Geachte heer Peeters, 

 

Onlangs is door ons bureau een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de beoogde 

bouw van een bedrijfswoning aan de Vosseveen 20 te Oirlo. De resultaten zijn gerapporteerd 

onder kenmerk 13263201N, d.d. 26-11-2013. Destijds was er nog geen definitieve indeling van 

het perceel beschikbaar, en zijn enkel de maatgevende geluidcontouren over het perceel 

berekend. Inmiddels is de indeling wel bekend, en zijn in voorliggend schrijven aanvullend de 

daadwerkelijke geluidbelastingen op de beoogde gevels bepaald. 

 

Zie de bijlage voor een uitgebreid overzicht van de invoergegevens en onderzoeksresultaten. Zie 

onderstaande tabel 1 voor de rekenresultaten. 

 

tabel 1: berekende resultaten voor de geluidbelasting Lden [dB] 

rekenpunt hoogte Ericaweg* Vosseveeen* N270 totaal 

1,5 m 46 40 49 54 
01: NW-gevel 

4,5 m 47 41 50 55 

1,5 m 42 46 50 54 
02: NO-gevel 

4,5 m 44 47 50 55 

1,5 m 27 45 44 51 
03: ZO-gevel1 

4,5 m 29 46 45 52 

1,5 m 35 18 31 40 
04: ZO-gevel2 

4,5 m 36 25 36 43 

1,5 m 44 06 32 49 
05: ZW-gevel1 

4,5 m 44 11 41 50 

06: NW-gevel2 1,5 m 44 27 41 50 

07: ZW-gevel2 1,5 m 42 08 33 47 

voorkeursgrenswaarde: 48 48 

max. ontheffingswaarde: 53 53 

geen eis 

(buiten zone) 
(53) 

 

* inclusief correctie op basis van artikel 110g uit de Wet geluidhinder 

Arvalis  

t.a.v. de heer ing. L.J.H. Peeters 

Postbus 5043 

5800 GA  Venray 
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Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecorrigeerde gevelbelasting voor elke betreffende weg lager 

ligt dan de voorkeursgrenswaarde en daarmee voldaan wordt aan de eisen uit de Wet 

geluidhinder. Bebouwing kan vanuit akoestisch oogpunt plaatsvinden. 

 

Uit de berekeningen blijkt tevens dat de totale ongecorrigeerde gevelbelasting op enkele gevels 

hoger is dan 53 dB. Daarom dient in het kader van het Bouwbesluit nog aanvullend onderzoek te 

worden verricht naar eventueel benodigde bouwkundige maatregelen opdat het maximaal 

toelaatbaar binnengeluidniveau in de woning is gewaarborgd. Nader gevelreductie-onderzoek is 

pas mogelijk op het moment dat een definitieve ontwerptekening beschikbaar is. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

HMB B.V. 

 

 

 

 

de heer ing. H.G.M. Meelkop 


































