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 SAMENVATTING 

Leiderdorp is een agglomeratiegemeente, in de zin van de regeling omgevingslawaai (Stcrt. 2004, 134). 
Op grond daarvan is Leiderdorp verplicht om elke vijf jaar, te beginnen in 2007, een geluidbelastingkaart 
vast te stellen. Deze geeft inzicht in de blootstelling aan geluid van wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en 
industrie, in het jaar voorafgaande aan de totstandkoming van de kaart. De geluidbelastingkaart 2011 zijn 
namens Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp bij mandaat door de Omgevingsdienst West 
Holland vastgesteld en gepubliceerd.  
Als verdere verplichte stap moet Leiderdorp een actieplan opstellen. In 2008 is een actieplan vastgesteld 
voor de periode 2008 – 2013. Het voorliggende actieplan bestrijkt de periode 2013 – 2018. Het is een 
evaluatie van het gevoerde beleid in de afgelopen vijf jaar. Verder wordt in dit actieplan vastgelegd welke 
concrete acties de gemeente voornemens is te ondernemen om geluid te beperken daar waar het naar het 
oordeel van de gemeente beperkt moet worden en om de geluidkwaliteit te beschermen op plaatsen waar 
die kwaliteit nu goed is.  
 
Een belangrijke vraag voor het actieplan is welke geluidbelasting als onwenselijk wordt gezien. Immers: 
als burgers in de omgeving van hun woning veel geluid uit de omgeving horen, vinden ze de kwaliteit van 
hun leefomgeving minder goed. Overmatig geluid kan op de lange duur tot gezondheidsklachten leiden en 
tot slechtere schoolprestaties. Bij een geluidbelasting van 55 dB Lden

1 of meer is er volgens de World 
Health Organisation (WHO) voor een gering percentage van de bevolking een gezondheidsrisico. 
Naarmate de geluidbelasting hoger wordt neemt het percentage toe. In het actieplan 2008-2013 is 
gekozen voor één plandrempel voor de etmaalperiode, namelijk 65 dB Lden, en één plandrempel voor de 
nacht, namelijk 60 dB Lnight. Knelpuntsituaties waarin in 2008 deze plandrempels bij veel woningen tegelijk 
werden overschreden zijn inmiddels voor een belangrijk deel aangepakt. In 2013 wil de gemeente verder 
gaan op de ingeslagen weg en dezelfde plandrempel van 65 dB Lden en 60 dB Lnight hanteren. 
 
Overschrijding van deze plandrempels in bestaande situaties wil de gemeente zoveel mogelijk voorkomen. 
Maar niet tot elke prijs. Daarom wordt het actieplan ook uitdrukkelijk met het bestuur en de burgers van 
Leiderdorp afgestemd.  
 
In veel gevallen heeft de gemeente niet direct invloed op het geluid in Leiderdorp. In Leiderdorp is immers 
ook geluid vanwege een autosnelweg (A4) en een provinciale weg (N446). In dit actieplan wordt daarom 
ingegaan op geluid afkomstig van gemeentelijke wegen. Leiderdorp zal echter, net als andere gemeenten, 
afspraken maken met het rijk om de maximumsnelheid op de A4 te behouden op 100 km/u, ten einden 
aanvullende geluidoverlast te voorkomen. 
 
De volgende tabel geeft inzicht in de verdeling over geluidbelastingklassen van 5 dB van het aantal 
woningen in Leiderdorp dat in het jaar 2011 was blootgesteld aan geluid vanwege stedelijk wegverkeer. 
 
Geluidbelastingklasse 
Lden 

55 – 59 dB 60 – 64 dB 65 – 69 dB 70 – 74 B ≥ 75 dB 

In 2011 2.009 2.361 944 24 0 
 
Uit de rapportage van DGMR blijkt, dat in 2011 ruim 3.500 inwoners gehinderd waren door stedelijk 
wegverkeersgeluid. Daarvan waren ruim 1.500 inwoners ernstig gehinderd.  
 
                                            
1 Technische termen worden in een bijlage verklaard. 
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Mogelijke maatregelen 
In dit actieplan wordt beschreven hoe de uitgevoerde maatregelen hebben bijgedragen aan de beheersing 
van geluid van stedelijk wegverkeer in Leiderdorp en welke maatregelen de gemeente wil uitvoeren in de 
planperiode 2013 – 2018, om de situatie verder te verbeteren.  
 
Leiderdorp wil in deze, meer dan voorheen, aansluiten bij de lopende uitvoeringsprogramma’s voor aanleg 
en onderhoud van wegen, en voor de uitvoering van de geluidsanering. Leiderdorp wil de geluidbelasting 
terugbrengen door in de eerste plaats maatregelen aan de bron te nemen. Dat zijn maatregelen die zo 
mogelijk leiden tot minder verkeer én tot verkeer dat minder geluid produceert. Bij lagere snelheid 
produceren auto’s minder geluid; snelheidsbeperking is dus ook een bronmaatregel.  
Zulke maatregelen worden ook in het kader van de luchtkwaliteit al overwogen. Voor geluid denkt de 
gemeente aan toepassing van stille wegdekken op knelpuntsituaties. Als zo’n stil wegdek wordt aangelegd 
op het moment dat een wegdek tóch al aan vervanging toe is, zijn de extra kosten voor geluid beperkt. De 
meerkosten van de beschreven maatregelen bedragen per jaar omgerekend ongeveer € 7.700. 
 
Met de beschreven maatregelen wordt beoogd de geluidbelasting terug te dringen bij de woningen met 
een hoge geluidbelasting. Het aantal gehinderden zal, na het uitvoeren van alle beschreven maatregelen 
afnemen met 200-300. Het aantal ernstig gehinderden zal eveneens afnemen. De inschatting is dan het 
aantal ernstig gehinderden af zal nemen met ongeveer 100-150. 
 
Voor slaapverstoring is ook een inschatting gemaakt van de effecten van de maatregelen. Het effect op de 
slaapverstoring is kleiner en de verwachting is dat er ongeveer 50-100 minder slaapverstoorden zullen zijn 
na het uitvoeren van de beschreven maatregelen.  
 
Overige geluidbronnen 
Vliegtuiglawaai leidt in Leiderdorp tot klachten. Op de geluidkaart komt vliegtuiglawaai echter niet voor. Dat 
komt omdat de verplichting tot het maken van geluidkaarten van toepassing is op gebieden waar een 
geluidbelasting van 55 dB Lden wordt overschreden. Volgens de kaarten die onder verantwoordelijkheid 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van Schiphol zijn gemaakt, is dat bij Leiderdorp niet het 
geval. De gemeente heeft bovendien weinig tot geen invloed op het vliegtuiglawaai. Daarom blijft dit 
onderwerp in dit actieplan buiten beschouwing.  
  
In Leiderdorp is alleen ondergronds een spoorlijn (de Groene Harttunnel van de HSL ligt onder 
Leiderdorp). De tunnelmond ligt vrij dicht bij de Leiderdorp waardoor het geluid nog wel hoorbaar is. 
Spoorweglawaai leidt in Leiderdorp daarom soms tot klachten. Volgens de geluidbelastingkaart zijn in de 
gemeente Leiderdorp echter geen inwoners > 55 dB Lden blootgesteld aan spoorweglawaai en wordt in het 
actieplan verder niet ingegaan op spoorweglawaai. 
Ook het geluid van bedrijven heeft in Leiderdorp maar een zeer beperkte invloed. 
 
De gemeente wil ook voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan met hoge geluidbelastingen. Maar 
Leiderdorp moet niet helemaal “op slot”. Er moeten nieuwe ontwikkelingen mogelijk blijven, die zorgvuldig 
worden ingepast. De invloed van geluid op de leefomgeving wordt daarin meegewogen met andere 
factoren.  
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1   WAAROM EEN ACTIEPLAN ? 

1.1  Geluid in de woonomgeving 

Overmatig geluid in de woonomgeving leidt tot ongewenste effecten. Mensen die langdurig aan te veel 
geluid in de buurt van hun woning worden blootgesteld, raken op den duur gestrest, slapen slechter, 
kunnen zich minder goed concentreren, en krijgen daardoor hartklachten en soms ook 
stofwisselingsproblemen. Bij harde geluiden overdag kunnen mensen elkaar slecht verstaan. Ze krijgen 
ook problemen met het volgen van telefoongesprekken of van radio en televisie. Door al deze effecten 
wordt de gezondheid van mensen beïnvloed. De effecten worden samengevat met de aanduiding 
geluidhinder. Bij ernstige effecten spreken we over ernstig gehinderde bewoners.  
Met “ernstig gehinderden” wordt bedoeld: een deel van de bevolking die in geluidbelaste woningen wonen 
en waarbij de verwachting is dat bij een veldonderzoek bewoners zouden aangeven dat ze ernstig 
gehinderd zijn. Niet alle bewoners met een geluidbelasting van meer dan 50 dB Lden is gehinderd. Maar 
ook bij lage geluidbelastingen is een klein percentage van de bevolking ernstig gehinderd” 2. 
 
Bij harde geluiden ’s nachts kunnen mensen in hun slaap gestoord worden; soms worden ze wakker van 
zo’n geluid (ontwaakreactie) maar vaker worden ze in hun diepe slaap verstoord en staan ’s morgens 
minder uitgerust op (slaapverstoring). We spreken hier over slaapverstoorde bewoners.  
Ernstige geluidhinder en slaapverstoring hebben allebei gevolgen voor de volksgezondheid. Bevorderen 
van de volksgezondheid is een overheidstaak3.  
 
Ook in Leiderdorp is sprake van omgevingslawaai. Binnen de gemeente is dit omgevingslawaai vooral 
afkomstig van de volgende geluidbronnen:  

• Wegverkeer op de A4,  
• Wegverkeer op de provinciale weg N446 en de Oude Spoorbaan N445,  
• Wegverkeer op de gemeentelijke wegen, met name Engelendaal en Persant Snoepweg. 

 
Als er teveel geluid in de woonomgeving is, heeft dat ook gevolgen voor de beleving van de 
leefomgevingskwaliteit. Mensen ervaren zo’n woonomgeving als minder waardevol, en dat heeft gevolgen 
voor de waarde van het onroerend goed. Burgers zijn bereid iets meer te betalen voor een woning in een 
rustige woonomgeving (willingness to pay).  
 
Toch hoeft het niet overal stil te zijn. Bij een woonomgeving horen geluiden en sommige omgevingen zijn 
levendiger dan andere. Het is dus de opgave voor de overheid om samen met zijn burgers deze afweging 
te maken: niet zoveel geluid dat de volksgezondheid in gevaar komt, maar wel een woonklimaat dat past 
bij de aard van de omgeving.  
 
In Nederland is er al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw een Wet geluidhinder, later aangevuld met en 
deels vervangen door de Wet milieubeheer. Die wetten zullen ook in de toekomst – wellicht in aangepaste 
vorm – blijven bestaan. Deze wetten blijven belangrijke instrumenten om teveel geluid te voorkomen en 
beperken. Daar is sinds 2002 de Europese Richtlijn Omgevingslawaai bij gekomen. Die richtlijn heeft 
vooral de bedoeling om op lokaal niveau in kaart te brengen hoe het er met omgevingslawaai voor staat 
en wat de gemeentelijke overheid daar in samenspraak met zijn burgers aan wil doen.  

                                            
2 Zie voor een uitleg van de begrippen bijlage 1. 
3 Standpunt publieke gezondheid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg: “De overheid is en blijft 
verantwoordelijk voor de aanpak ….” (22 januari 2007) 
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1.2  Achtergrond 

De richtlijn Omgevingslawaai 2002/49/EG (zie de volgende paragraaf) van de Europese Commissie stelt 
het maken van geluidkaarten en actieplannen verplicht voor gemeentes die deel uitmaken van een 
agglomeratie. De minister van Infrastructuur en Milieu (I en M) heeft in Nederland 22 van zulke 
agglomeraties aangewezen. Leiderdorp ligt in de agglomeratie Den Haag – Leiden. Daarom moet 
Leiderdorp elke vijf jaar geluidkaarten en een actieplan produceren.  
De verplichting uit de richtlijn Omgevingslawaai is voor Nederland vertaald in de Regeling Geluid 
milieubeheer, die hoort bij Titel 11.2 van de Wet milieubeheer.  
De gemeentes die tot een agglomeratie behoren zijn verplicht om vóór 30 juni 2012 een strategische 
geluidkaart vast te stellen. Op 28 juni 2012 zijn de kaarten namens Burgemeester en Wethouders van 
Leiderdorp bij mandaat door de Omgevingsdienst West-Holland vastgesteld. De gemeente Leiderdorp 
heeft hiermee aan haar verplichting voldaan. De geluidkaart is gepubliceerd op de site van de 
Omgevingsdienst West-Holland en kan daar bekeken worden (www.odwh.nl).  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente zijn vervolgens verplicht om vóór 18 juli 20134 een 
actieplan vast te stellen. Het is de bedoeling, dat inwoners van Leiderdorp daarbij betrokken worden. Dat 
wordt geregeld door toepassing van de openbare voorbereidingsprocedure van de afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het ontwerp van het actieplan minstens zes weken ter 
inzage moet worden gelegd, en dat iedereen over dit ontwerp zienswijzen naar voren kan brengen. Zulke 
zienswijzen kunnen komen van de inwoners van Leiderdorp, maar ook van de gemeenteraad.  
 
Het ontwerp van het actieplan dat op grond van deze verplichting is opgesteld ligt voor u. In dit eerste 
hoofdstuk wordt het wettelijk kader beschreven en het proces dat moet worden gevolgd om dit actieplan 
vast te stellen. 
 

1.3  Richtlijn omgevingslawaai 

Door middel van de Europese Richtlijn 2002/49/EG wil de Europese Commissie de negatieve effecten van 
omgevingslawaai op de gezondheid terugdringen. Daarom wil men in de eerste plaats inzicht in de ernst 
van de situatie en de oorzaak van hoge geluidniveaus. Daarom is de verplichting ingesteld om kaarten te 
produceren.  
De Europese Commissie stelt echter zelf geen grenzen aan het geluid in de woonomgeving. De 
Commissie heeft zich gerealiseerd, dat de ene woonomgeving de andere niet is. In bepaalde situaties – 
bijvoorbeeld midden in een grote drukke stad – zijn nu eenmaal hogere geluidniveaus aanwezig dan in 
een rustige woonwijk. En dat geluid hoort ook bij de levendigheid van zo’n stadscentrum; het zou daar niet 
uitgebannen moeten worden. Daarom moet op lokaal niveau en niet vanuit Brussel worden afgewogen, 
wat toelaatbaar is en wat niet. En de Europese Commissie wil, dat de burger zelf, in samenspraak met zijn 
gemeentebestuur, bij die afweging betrokken is. Daarom moet de gemeente ook serieus werk maken van 
het voorlichten van de burgers over omgevingslawaai.  
 
De richtlijn wordt aangeduid als de Richtlijn omgevingslawaai. In Nederland is de richtlijn in 2004 
ingevoerd in de Wet geluidhinder. Zoals de naam al aangeeft is de Richtlijn omgevingslawaai van 
toepassing op het geluid in de woonomgeving (dus buiten woningen). Burenlawaai blijft in de richtlijn 
buiten beschouwing.  
 
 
                                            
4 Artikel 11.12 van de Wet van 24 november 2011 (Stbl. 266) tot wijziging van de Wet milieubeheer …enz.  
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De richtlijn onderscheidt de volgende fasen:  
• Eerst inventariseren van de geluidniveaus in de omgeving, dus hoeveel geluid is er en waar komt 

het vandaan? Ook wordt in beeld gebracht waar het geluidklimaat nu al goed is. Dat komt beide 
naar voren in de geluidbelastingkaarten.  

• Daarna volgt het beheersen en waar nodig verlagen van dat geluid. Dat is het actieplan, zoals dat 
nu voor u ligt.  

 
De richtlijn geeft aan dat er gekeken moet worden naar het geluid afkomstig van: 

• Rijkswegen (autosnelwegen), 
• Provinciale wegen,  
• Binnenstedelijke wegen,  
• Landelijke spoorwegen, 
• Grote luchthavens, 
• Bedrijven. 

 
1.4  Van geluidkaart naar actieplan 

De geluidsituatie in Leiderdorp is beschreven in de geluidkaarten die in de rapportage van DGMR [rapport 
V2010.0932.02.R001] staan. Om van de geluidkaarten tot een actieplan te komen, is een aantal stappen 
nodig. Deze stappen zijn beschreven in de Handreiking omgevingslawaai (januari 2011) van het Ministerie 
van I en M. Het stappenschema wordt hieronder herhaald. Daarna worden de afzonderlijke stappen kort 
toegelicht.  
 

 
Figuur 1 De stappen bij het maken van het actieplan 

 
Vaststellen plandrempel 
Volgens de Europese richtlijn moet het actieplan gaan over ‘prioritaire problemen’. Van een prioritair 
probleem is sprake als er een ‘relevante grenswaarde’ wordt overschreden. En zoals gezegd gaat de 
richtlijn er van uit dat met een plaatselijke afweging wordt besloten wat die relevante grenswaarde dan is.  
 
Bij de invoering van de richtlijn in de Nederlandse wetgeving is het begrip ‘relevante grenswaarde’ vertaald 
in ‘plandrempel’. De plandrempel is de waarde van de geluidbelasting waarbij acties gepland zijn. De 
eerste stap voor het maken van een actieplan is het vaststellen van een of meer plandrempels. In situaties 
waar de geluidbelasting hoger is dan de plandrempel zijn maatregelen (“acties”) noodzakelijk om deze 
overschrijding voor zover mogelijk terug te dringen. 
 
Inventarisatie van maatregelen 
Er zijn verschillende soorten maatregelen denkbaar, waarmee het geluid in de omgeving kan worden 
verminderd. In deze tweede stap worden die maatregelen op een rij gezet en worden de voors en tegens 
afgewogen. Dan gaat het om vragen als: welke effecten kunnen met die maatregel worden bereikt, welke 
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kosten zijn ermee gemoeid en welke andere effecten zijn er mee te bereiken, bijvoorbeeld voor andere 
bewoners of voor de luchtkwaliteit.  
Omdat het actieplan een periode van 5 jaar bestrijkt, kunnen de omstandigheden in de looptijd van het 
actieplan veranderen, waardoor misschien de geluidniveaus vanzelf al worden verminderd. Het is 
raadzaam om ook dergelijke ontwikkelingen in deze fase op een rijtje te zetten.  
 
Het geluid in de woonomgeving kan afkomstig zijn van bronnen, waarop de gemeente geen directe invloed 
kan uitoefenen, zoals van de rijksweg, een provinciale weg, een spoorlijn of de luchthaven Schiphol. De 
beheerders van deze bronnen (dat zijn dus rijkswaterstaat, de provincie, ProRail en de NV Luchthaven 
Schiphol) moeten zelf ook actieplannen maken. Deze worden door de Minister van I en M gepubliceerd. 
Die actieplannen kunnen ook een invloed hebben in Leiderdorp, waardoor de prioriteiten voor de 
gemeente kunnen verschuiven.  
 
Kosten-batenanalyse 
In de volgende stap worden de kosten en de baten van de maatregelen tegen elkaar afgewogen. De 
kosten van maatregelen moeten in verhouding zijn met de baten die ermee bereikt kunnen worden. De 
kosten kunnen ook ruimtelijk zijn, zoals die van stedenbouwkundige aard en het verlies aan uitzicht en 
horizonvervuiling bij het plaatsen van een geluidscherm. Zo zal de gemeente bijvoorbeeld niet besluiten 
om een 1 km lang geluidscherm te bouwen om één woning te beschermen. De kosten en baten hebben 
dus invloed op de keuze van de maatregelen.  
De kosten van maatregelen laten zich doorgaans goed in geld uitdrukken, maar de baten zijn meer te 
verwachten in de richting van volksgezondheid en de verkoopwaarde van onroerende goederen. Er is 
geen vast omschreven wijze voor het berekenen van de kosten en baten. 
 
Ontwerp van actieplan 
Nadat de bovenstaande stappen zijn doorlopen kunnen Burgemeester en Wethouders een ontwerp 
actieplan opstellen. In dat ontwerp actieplan moet de wetgeving beschreven worden (paragraaf 1.4) en 
moet een beschrijving worden opgenomen van  

• het betrokken gebied,  
• de resultaten van de geluidkaarten,  
• het voorgenomen beleid dat gevolgen kan hebben voor de geluidkwaliteit in de komende tien 

jaar, zoals de uitvoering en invulling van bepaalde bestemmingsplannen of andere ruimtelijke 
ontwikkelingen,  

• de voorgenomen maatregelen ter verbetering van de geluidkwaliteit in de komende vijf jaar (de 
planperiode),  

• de reacties uit de inspraakprocedure.  
 
Inspraak en publicatie 
Artikel 11.12 2e lid van de Wet milieubeheer (Wm) beschrijft de verplichting tot vaststelling van het 
actieplan. In artikel 11.14 wordt de inspraak geregeld. De voorbereiding gebeurt volgens de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). In tegenstelling tot wat er in die Wet in artikel 3:15 Awb beschreven staat, kan een 
ieder vervolgens zienswijzen naar voren kan brengen (dus bijvoorbeeld ook iemand die helemaal niet in 
Leiderdorp woont).  
Ook de raad van Leiderdorp wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. De 
termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen en het uitbrengen van adviezen bedraagt zes weken.  
De zienswijzen worden door het college dan verwerkt in een reactie op die zienswijzen en eventueel in 
een aanpassing van het actieplan. Er is vervolgens geen mogelijkheid tot beroep.  
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Vaststelling actieplan en verzending aan ministerie van I en M 
Vóór 18 juli 2013 moet het actieplan door het college worden vastgesteld (Wm, artikel 11.12 2e lid). In de 
aangewezen agglomeratiegemeenten stellen Burgemeester en Wethouders het actieplan vast en 
Gedeputeerde Staten (GS) stelt het actieplan voor provinciale wegen vast. De actieplannen voor 
rijkswegen, hoofdspoorwegen en grote luchthavens worden vastgesteld door de Minister van I en M. 
Binnen één maand na de vaststelling worden de stukken gepubliceerd en wordt het actieplan verstuurd 
naar de door het ministerie van I en M aangewezen instantie. Het ministerie van I en M is ervoor 
verantwoordelijk dat de gegevens elke vijf jaar worden verzameld, gecategoriseerd en verzonden naar aan 
de Europese Commissie. 
 

1.5 Peak shaving versus generieke aanpak 

In de eerste ronde zijn acties geconcentreerd op plaatsen waar de plandrempel werd overschreden. Met 
maatregelen zijn zeer hoge geluidbelastingen teruggebracht tot acceptabele niveaus. Het aantal inwoners 
dat van dergelijke maatregelen profiteert is echter beperkt, omdat in de regel maar heel weinig inwoners 
aan de hoge geluidbelastingen zijn blootgesteld. Bovendien is juist in die gevallen al vaak een 
geluidsanering uitgevoerd, waarbij geluidwerende gevels zijn aangebracht (zie 1.6 hieronder). In deze 
tweede ronde wil Leiderdorp en op zoek naar maatregelen die een meer generiek effect hebben, of in elk 
geval een effect op meer inwoners. Dat doet de gemeente door niet zozeer naar hotspots te kijken, maar 
vooral de belangrijkste wegen te beschouwen. Langs deze wegen liggen woningen met 
plandrempeloverschrijdingen, maar ook nog veel andere woningen waar de plandrempel niet wordt 
overschreden, maar de geluidbelasting wel relatief hoog is. Door de belangrijke wegen, zoals bijvoorbeeld 
de Engelendaal en de Persant Snoepweg,  aan te pakken (met stille wegdekken, met 
verkeersmaatregelen of met snelheidsbeperking) worden de situatie bij alle woningen langs de weg 
verbeterd.  
 

1.6  Saneringsopgave 

In Nederland wordt al veel langer gewerkt aan het voorkomen of beperken van geluidhinder. De Wet 
geluidhinder en de Wet milieubeheer verplichten bijvoorbeeld tot het uitvoeren van een geluidonderzoek 
bij nieuwe plannen voor woningbouw of nieuwe wegen en spoorwegen. De wet geeft dan grenswaarden 
aan die in zulke situaties moeten worden toegepast, waarbij vaak een zekere beleidsvrijheid voor de 
gemeente geldt.  
 
Voor bestaande situaties zijn saneringsregelingen van toepassing. Als in 1986 de zogenaamde 
saneringsgrenswaarde werd overschreden, wordt in principe door de rijksoverheid geld beschikbaar 
gesteld voor de uitvoering van de sanering. De gemeenten hebben dergelijke situaties lang geleden al 
aangemeld. Deze situaties zijn terecht gekomen op een drietal landelijke lijsten: de A-lijst (urgente 
gevallen) en de B-lijst (minder urgente gevallen) voor wegverkeerslawaai en de Raillijst voor 
railverkeerslawaai.  
In 2008 is aan gemeenten verzocht om nog één maal te inventariseren of er op het grondgebied in 1986 
woningen en overige geluidgevoelige bestemmingen lagen met een geluidbelasting ten gevolge van 
wegverkeerslawaai die hoger of gelijk was aan 60 dB en welke woningen nog niet eerder aan het 
ministerie van VROM gemeld waren. Die woningen zijn vóór 1 januari 2009 gemeld en op de zogenaamde 
eindlijst opgenomen.  
 
De uitvoering van de sanering werd tot voor kort betaald uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
(ISV). Het ligt in de bedoeling van de rijksoverheid de sanering met ingang van 2012 versneld te gaan 
uitvoeren.  
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Met het van kracht worden van de nieuwe regels voor de rijksinfrastructuur is ook de zogenaamde NoMo5 
sanering gestart. Met die term wordt de sanering aangeduid van woningen die in 1986 nog geen 
saneringswoningen waren, en derhalve niet op de eindlijst terecht gekomen zijn, maar die in de jaren 
daarna een steeds hogere geluidbelasting ondervonden doordat het verkeer (wegverkeer of railverkeer) 
gegroeid is. De rijksoverheid heeft op zich genomen om de situaties waar deze woningen voorkomen voor 
2022 te saneren. Bij die saneringen kan het gaan om de toepassing van stille wegdekken of raildempers, 
om de bouw van geluidschermen of om gevelisolatie. Gelet op de recente reconstructie van de A4 is het 
niet waarschijnlijk dat hier nog NoMo-saneringen zullen worden uitgevoerd.  
  

1.7  Relatie met bestaand beleid 

De gemeente Leiderdorp besteedt aandacht aan de kwaliteit van de leefomgeving. De wettelijke taken in 
dat kader worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst West-Holland. Dat behelst onder andere de 
advisering over geluid bij planontwikkelingen, bij vergunningverlening voor bedrijven in het kader van de 
Wet milieubeheer en ook de uitvoering van de sanering verkeerslawaai.  
 
 

                                            
5 NoMo staat voor Nota Mobiliteit. In deze nota is tot de bedoelde maatregelen langs de rijksinfra besloten.  
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2  LOKALE BESCHRIJVING 

2.1  Geluid in de gemeente Leiderdorp 

De gemeente Leiderdorp heeft op 1 november 2012 26.692 inwoners. Het grondgebied beslaat een 
oppervlakte van 1.215 ha. 
 
Het grondgebied van de gemeente ligt globaal tussen de Rijksweg A4, de voormalige provinciale weg 
N445 (“oude spoorbaan”), de provinciale weg N446 en de Zijl. De gemeente grenst aan de gemeenten 
Kaag en Braassem, Rijnwoude, Zoeterwoude, Leiden en Teylingen.  
 
In de gemeente zijn de woonwijken Leyhof, Buitenhof, Binnenhof, Voorhof, Oranjewijk, Kerkwijk, Heerlijk 
Recht, Driegatenbrug en Winkelhof, Schansen, Zijlkwartier, Vogelwijk en Ouderzorg te onderscheiden. 
Aan de oostzijde ligt het sport- en recreatiepark de Bloemerd. In het centrum ligt het stadspark De 
Houtkamp. Binnen de gemeentegrenzen liggen ook nog enkele polders, dat zijn de Achthovenpolder, de 
Boterhuispolder en de Munnikenpolder. Aan de westzijde ligt het bedrijventerrein De Baanderij, aan de 
zuidoostzijde het bedrijventerrein “de Lage Zijde”.  
 
 
De verkeersstructuur wordt gekenmerkt door de 
“ruit” die gevormd wordt door de oude spoorbaan en 
de provinciale weg met in het zuiden de Persant 
Snoepweg en van noord naar zuid de Engelendaal.  
 
In Leiderdorp wonen veel forensen. Zij wonen in 
Leiderdorp omdat de woonkwaliteit als hoog wordt 
ervaren.  
 
Het omgevingslawaai in de gemeente is afkomstig 
van de volgende geluidbronnen:  

• Wegverkeer op de A4,  
• Wegverkeer op de provinciale weg N446 

en de Oude Spoorbaan N445,  
• Wegverkeer op de gemeentelijke wegen, 

met name Engelendaal en Persant 
Snoepweg. 

 
 
 
 
 

Figuur 2: gemeente Leiderdorp 
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2.2  Lokaal geluidbeleid 

Het geluidbeleid in Leiderdorp wordt geborgd in de Duurzaamheidsagenda6 van de gemeente Leiderdorp 
en het onderliggende actieplan, waar wordt gekeken naar de huidige geluidsituatie in Leiderdorp, de reeds 
genomen maatregelen en mogelijke toekomstige maatregelen. Voor het verlenen van hogere waarden is 
bij de Omgevingsdienst West Holland een regionaal beleid7 opgesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
6 “Milieubeleidsplan 2011-2014, Duurzaamheidsagenda en Meerjarenuitvoeringsprogramma Milieu "Samenwerken en 
verbinden", Gemeente Leiderdorp, mei 2011 
7“ Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder, Herziene versie 2013” 
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3 ONTWIKKELINGEN 

3.1 Het actieplan 2008 

In het actieplan 2008 zijn 5 locaties benoemd waar een overschrijding van de plandrempel in dat plan, 
namelijk 65 dB Lden, optrad. In totaal ging het om een geschat aantal van 28 woningen waar die 
overschrijding optrad. Deze locaties staan in onderstaande tabel genoemd. Voor deze locaties is in het 
actieplan 2008 voorgesteld stil asfalt toe te passen op het moment dat de betreffende wegvakken aan 
groot onderhoud toe zouden zijn.  
 

Tabel 1: plandrempeloverschrijdingen in actieplan 2008 
Wegvak Aantal 

woningen 
boven 
plandrempel 

Lengte  
 

Aantal 
stroken 
 

Opmerking 

Mauritssingel  14   Ook invloed A4 
Achthovenerweg 4   Ook invloed A4 
Ericalaan/Acacialaan 4   Ook invloed A4 
Hoofdstraat  3   Invloed A4 
Vronkenlaan 3    
 
Voor zover bekend zijn er geen andere acties uitgevoerd die gericht waren op het terugdringen van 
omgevingslawaai.  
 

3.2  Effecten van uitgevoerde maatregelen  

Uit de geluidkaart 2012 (peiljaar 2011) blijkt, dat op de volgende locaties de (oude) plandrempel van 65 dB 
wordt overschreden:  

● Mauritssingel, 
● Achthovenerweg, 
● Vronkenlaan, 
● Persant Snoepweg, 
● Van der Valk Boumanweg, 
● Van Diepeningenlaan, 
● Laan van Ouderzorg, 
● Van Poelgeestlaan, 
● Engelendaal, 
● Rietschans. 

 
Op deze locaties liggen woningen met overschrijdingen dicht bij elkaar. Op enkele andere, niet nader te 
noemen locaties liggen individuele woningen of woonblokken met een overschrijding.  
 
Van deze negen locaties komen de eerste drie ook al in het actieplan 2008 voor. De overige zijn nieuwe 
locaties. Dat impliceert dat enkele oude locaties – uit het actieplan 2008 – zijn verdwenen. Dat kan een 
gevolg zijn van het toepassen van stil asfalt, van wijzigingen in de verkeersintensiteiten of wijzigingen in de 
verkeerssituatie.  
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Een verschil in hotspots kan ook worden verklaard de nauwkeurigheid van de berekeningen in 2011, ten 
opzichte van 2006. Volgens de rapportage van DGMR was in 2006 was sprake van een onderschatting 
van het aantal blootgestelden. In de rapportage van DGMR wordt dit uitgebreid toegelicht.  
 

3.3  Overzicht belangrijke infrastructurele werken en/of RO-plannen 

3.3.1  Gemeentelijke plannen 

Dit actieplan kijkt in principe 5 jaar vooruit. De kwaliteit van de leefomgeving in Leiderdorp wordt niet alleen 
beïnvloed door de maatregelen en acties, die de gemeente in het kader van dit actieplan wil uitvoeren, 
maar ook door de verwachte en voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Leiderdorp is nagenoeg volgebouwd. Op het gebied van de woningbouw spelen hoofdzakelijk 
inbreidingsplannen.  
In Leiderdorp spelen op het moment dat dit plan wordt geschreven een aantal projecten. Het merendeel 
van deze projecten heeft ruimtelijke gevolgen, bijvoorbeeld omdat er woningen en/of andere 
geluidgevoelige bestemmingen worden gebouwd of omdat de wegstructuur verandert. De belangrijkste 
projecten worden hieronder op een rijtje gezet:  
 

• Ontwikkeling ROC locatie op de Leidsedreef; 
• Nieuwbouw basisschool Driemaster; 
• Het winkelcentrum Winkelhof wordt uitgebreid. 

 
3.3.2  Overige plannen 

Ruimtelijke ontwikkelingen worden niet alleen door de gemeente zelf gepland, maar worden ook door 
anderen tot stand gebracht. Regionale projecten met een mogelijke invloed op de geluidkwaliteit in 
Leiderdorp zijn:  

● Rijnlandroute, een nieuwe verbinding tussen A4 en A44 ten westen van Leiden, die het 
verkeer door Leiderdorp eventueel enigszins zou kunnen ontlasten; 

● LAB071, een nieuwe verbinding aan de oostzijde van de gemeente. 
 
 

3.3.3  Overige actieplannen 

Niet alleen de gemeente maar ook de beheerders van autosnelwegen, landelijke spoorwegen en van de 
luchthaven Schiphol moeten geluidkaarten en actieplannen maken. Rijkswaterstaat heeft geluidkaarten 
gemaakt voor het rijkswegennet, maar de aantallen bewoners binnen agglomeraties die hinder 
ondervinden van een autosnelweg worden niet door Rijkswaterstaat maar door de gemeente aangegeven.  
De gemeente kan in zijn actieplan geen maatregelen opnemen voor het geluid van de autosnelweg; 
Leiderdorp zal wel, net als andere gemeenten, afspraken maken met het rijk om de maximumsnelheid op 
de A4 te behouden op 100 km/u, ten einden aanvullende geluidoverlast te voorkomen.  
Dankzij de grootschalige reconstructie van de A4 is te verwachten dat alle saneringssituaties langs de A4, 
inclusief de NoMo-saneringen, inmiddels zijn opgelost.  
 
Rijkswaterstaat stelt ook zelf een actieplan op voor het gehele wegennet. De effecten van dit actieplan 
kunnen ook de situatie binnen de gemeente beïnvloeden. Op het ogenblik is hierover nog geen informatie 
beschikbaar.  
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Ook de provincie Zuid-Holland stelt als beheerder van de provinciale wegen een actieplan op voor die 
gedeelten van het wegennet die via een melding als belangrijk aangemerkt zijn.  
 

3.3.4  Ontwikkelingen geluidbronnen 

De gemeente heeft geen invloed op de hoeveelheid geluid die auto’s, treinen en vliegtuigen produceren. 
Dat wordt geregeld door de Europese Commissie. Auto’s die aan die regels voldoen zijn toegelaten tot het 
Europese wegennet en kunnen in een gemeente niet worden tegengehouden. Wél kan een gemeente 
voorwaarden stellen aan het gebruik van lawaaiige of vervuilende voertuigen (bijvoorbeeld door een deel 
van de gemeente af te sluiten voor zulke voertuigen door middel van een milieuzone of door de 
parkeertarieven voor zulke voertuigen op te schroeven). Sommige logistieke dienstverleners beschikken 
over stille voertuigen voor de distributie in stedelijk gebied. Als veel meer gemeenten dergelijke 
maatregelen gaan nemen, zal dit op termijn een effect hebben op de gemiddelde geluidproductie van het 
wagenpark. Dat zou ook kunnen gebeuren als het aantal elektrische en hybride voertuigen toeneemt 
(alleen voor lage snelheden, tot ca 30 km/u). Ten behoeve van een betere luchtkwaliteit neemt ook het 
gebruik van aardgasbussen toe. Deze hebben echter een verwaarloosbaar effect op geluid.  
Het effect van al deze ontwikkelingen is naar schatting beperkt tot 1 à 2 dB.  
 
Ook de invloed van de Nederlandse overheid is beperkt. Nederland probeert in Brussel invloed uit te 
oefenen om de geluidproductie van weg- en railvoertuigen terug te dringen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door 
het lobbyen voor een Europese bandenrichtlijn voor wegvoertuigen.  
 
In de afgelopen 20 jaar heeft de Europese Commissie de eisen voor geluidproductie van auto’s en 
vrachtauto’s enkele malen naar beneden bijgesteld. Toch zijn auto’s en vrachtauto’s niet heel veel stiller 
geworden. Dat kwam onder andere omdat tegelijk ook de meetmethoden zijn veranderd waardoor 
lawaaiige auto’s gemakkelijker door de test kwamen. Ook zijn auto’s in de loop der jaren groter en 
zwaarder geworden. Daarom hebben ze een zwaardere motor gekregen, die meer geluid produceert.  
 
Er is een aanscherping aangekondigd van de zogenaamde bandenrichtlijn, een Europese regeling die de 
meest lawaaiige autobanden niet langer zal toelaten. Daardoor zouden auto’s gemiddeld 2 à 3 dB stiller 
kunnen worden, maar dat zal vooral op autosnelwegen te merken zijn. Bij de lagere snelheden van 
stedelijk wegverkeer is ook het motorgeluid van belang. Volgens Sandberg en Ejsmont 8 is de snelheid 
waarboven bandenlawaai dominant wordt bij gelijkmatig rijdende personenauto’s ca. 15 – 25 km/u en bij 
versnellende personenauto’s 30 – 45 km/u. Bij vrachtauto’s is dat respectievelijk 30 - 35 en 45 - 50 km/u.  
 
  

                                            
8 Tyre road noise reference book, ISBN 91-631-2610-9, uitg. 2002  
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4 OVERIGE ASPECTEN 

4.1  Saneringsopgave  

De gemeente heeft een saneringsopgave. In Leiderdorp staan 636 woningen op de B-lijst en 47 op de A-
lijst. Van de 636 woningen op de B-lijst liggen er ca. 100 langs de wegen die in dit actieplan als prioritair 
worden beschouwd en waar in het kader van dit actieplan maatregelen worden overwogen.  
 
Tabel 2: Saneringsopgave Leiderdorp 
Straat Woningen op de A-lijst Woningen op de B-lijst 

Ericalaan x x 
vdValkBoumanweg x x 
Acacialaan   x 
Engelendaal   x 
Hoofdstraat   x 
Kievietsstraat   x 
Koolmeesterstraat   x 
Mauritssingel   x 
Merelstraat   x 
Laan van Ouderenzorg   x 
      
Totaal 47 636 

 
Het grootste aantal woningen ligt aan of in de omgeving van de Engelendaal. Aan de Van der Valk 
Boumanweg zijn al enige saneringen uitgevoerd.  
De uitvoering van de sanering bij woningen op de B-lijst zal nog lang duren. Het tempo wordt bepaald door 
het beschikbare budget. Het voorliggende actieplan vormt een goede aanzet om deze situaties te 
verbeteren.  
 

4.2  Geluidgevoelige bestemmingen 

Volgens de wet geluidhinder zijn er behalve woningen nog andere soorten bestemmingen in een 
gemeente die als geluidgevoelig worden aangemerkt. In Leiderdorp gaat het dan concreet om:  

● zeventien basisscholen en drie scholen voor voortgezet onderwijs;  
● één ziekenhuis met een groot terrein; 
● één woonwagenterrein met zeven standplaatsen.  

 
De geluidbelasting van deze zogenoemde overige geluidgevoelige bestemmingen is in de geluidkaart niet 
afzonderlijk in beeld gebracht. Er zijn bij deze bestemmingen geen knelpuntsituaties en daarom wordt voor 
de beschouwde actieperiode tot 2018 geen actie ondernomen.  
 

4.3  Stille/stilte-gebieden 

In gemeente Leiderdorp bevindt zich oostelijk van rijksweg A4 een gedeelte van het stiltegebied  “Leiden - 
Zoetermeer - Alphen aan den Rijn - Ten Oosten van Leiden”. Het gebied heeft een oppervlakte van 
ongeveer 850 ha.  
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Er zijn in de gemeente Leiderdorp geen aanvullende gebieden aangewezen als stil gebied. 
 

4.4  Ambities voor het geluidbeleid 

Volgens de notitie Geluid en Gezondheid van de GGD Midden-Holland ontstaat hinder door geluid al bij 
geluidbelastingen vanaf 42 dB Lden. Andere effecten, zoals slaapverstoring, en hartklachten, kunnen 
ontstaan bij hogere geluidbelastingen. De GGD beveelt aan de indeling van de Gezondheids Effect 
Screening (GES) over te nemen. Bij geluidbelastingen tussen 63 en 67 dB Lden wordt de 
gezondheidssituatie als “onvoldoende” gekenmerkt. Bij 68 dB en hoger wordt de kwalificatie “ruim 
onvoldoende” gebruikt. Hierbij tekenen we aan dat deze GES vooral bedoeld is voor toepassing bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen of nieuwe infrastructuur. In een bestaande situatie kan niet direct een goede 
situatie gerealiseerd worden. Wel kunnen de genoemde waarden als lange termijn streefwaarden worden 
gehanteerd. In het volgende hoofdstuk gaan we in op de plandrempel die Leiderdorp wil hanteren voor dit 
actieplan. In bijlage 3 zijn de begeleidende brief en de notitie van de GGD opgenomen. 
 

4.5  Plandrempels (Lden en Lnight per type bron) 

In het actieplan wordt, volgens de Handreiking omgevingslawaai, gewerkt met plandrempels. In dit 
actieplan is gekozen voor het hanteren van één plandrempel, die in de hele gemeente dezelfde waarde 
heeft. Die keuze is vooral gemaakt vanwege de wens om een overzichtelijk aantal “hotspots” aan te 
kunnen wijzen, en vervolgens ook een overzichtelijke, realistische set van maatregelen vast te stellen. Die 
“hotspots” werken vooral als aandachttrekkers. Ze geven aan waar we willen beginnen als er maatregelen 
genomen gaan worden. Als de plandrempel te laag wordt gekozen, wordt de hele gemeente één hotspot 
en gaat het overzicht verloren. Daarom wordt gekozen voor een relatief hoge plandrempel. Maatregelen 
die getroffen worden voor een hotspot hebben ook effect voor de omgeving daarvan.  
 
Onder hotspots wordt verstaan: locaties waar de plandrempel wordt overschreden en waar de gemeente 
in de komende jaren iets aan wil doen. Door in te zoomen op deze hotspots ontstaat naar verwachting een 
helder beeld van de situaties in Leiderdorp waar de hoogste geluidbelastingen optreden. De gemeente wil 
als eerste stap deze situaties aanpakken.  
 
Onder de plandrempel wordt verstaan:  
 

een waarde van de geluidbelasting, die de gemeente tot actie in het actieplan aanzet.  
 
De gemeente wil ernaar streven, dat in de planperiode (2013 – 2018) het aantal woningen met een 
geluidbelasting boven de plandrempel wordt geminimaliseerd.  
De gemeente wil een realistische maar ambitieuze plandrempel stellen, die leidt tot een omvang van acties 
die haalbaar en meetbaar is. Om die reden heeft de gemeente gekozen voor de volgende plandrempels: 
 
  Lden = 65 dB 
 
  Lnight = 60 dB 
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Gemiddeld geluid 
De effecten van geluid in de woonomgeving worden het best beschreven door het gemiddelde 
geluidniveau, dat over lange tijd (meerdere jaren) optreedt. Lawaaiige momenten – bijvoorbeeld 
als er een brommer langskomt – worden afgewisseld door rustige momenten. De hinder hangt 
niet alleen af van de hoeveelheid geluid op een lawaaiig moment, maar ook van de duur van stille 
en lawaaiige momenten. Die middeling wordt aangegeven door het zogenaamde equivalente 
geluidniveau, waarin stille en lawaaiige momenten en hun tijdsduur worden meegenomen.  
Verder is lawaai ’s nachts, als veel mensen willen slapen, hinderlijker en slechter voor de 
gezondheid dan overdag. Daarom is er in de maat voor geluid een straffactor voor de nacht- en 
avondperiode ingebouwd. In de Europese Richtlijn is het gebruik van een uniforme dosismaat 
voorgeschreven, de Lden. Deze dosismaat wordt uitgedrukt in deciBel (dB). De Europese richtlijn 
stelt verplicht dat bij de kartering woningen in klassen van 5 dB Lden zichtbaar worden gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom een plandrempel? 
In de Handreiking omgevingslawaai wordt het vaststellen van een plandrempel gesuggereerd als 
onderdeel van het actieplan. Door de maatregelen te richten op de woningen met een geluidbelasting 
boven de plandrempel worden de situaties met de hoogste geluidbelastingen aangepakt. Daarom wordt in 
die situaties de geluidhinder teruggebracht. Het is niet vanzelfsprekend dat deze aanpak ook een grote 
vermindering van de (ernstige) geluidhinder zal inhouden. Immers, ook bij lage geluidniveaus kan ernstige 
geluidhinder optreden, al is de kans daarop geringer.  
 
Waarom deze waardes?  
De keuze voor de waarde van de plandrempels is vooral ingegeven door de wens een haalbare, 
realistische doelstelling neer te zetten en aan te sluiten bij de geluidbelastingen die hiervoor zijn genoemd 
als grens waarboven gezondheidseffecten optreden. De plandrempel van 65 dB Lden ligt op dezelfde 
waarde als waar volgens de World Health Organisation (WHO) een waarneembaar effect van hart- en 
vaatziekten begint op te treden. Een lagere plandrempel, bijvoorbeeld van 60 dB Lden, zou het aantal 
hotspots in Leiderdorp onoverzichtelijk groot maken. De geluidbelastingkaart met de bouwblokken met een 
geluidbelasting boven 65 dB is in de volgende figuur aangegeven.  
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Figuur 3: Geluidbelastingkaart van gemeentelijk wegverkeer. Rode en paarse bouwblokken 
bevatten woningen met een geluidbelasting Lden vanwege wegverkeer boven de plandrempel van 
65 dB.  
 
 
Zoals de kaart aangeeft zijn de locaties, waar veel woningen voorkomen met een geluidbelasting boven 65 
dB (rode bouwblokken), dezelfde als de locaties waar ook woningen voorkomen boven 70 dB (paarse 
bouwblokken).  
 
Bij een plandrempel van 65 dB Lden moet de aandacht in dit actieplan worden gericht op 968 woningen. 
Zou die plandrempel lager worden gelegd, bijvoorbeeld bij 60 dB Lden, dan wordt het aantal woningen met 
een overschrijding te groot (meer dan 3300) om te kunnen overzien waar acties het meeste effect 
sorteren.  
 
Dezelfde redenering gaat op voor de plandrempel van 60 dB Lnight. Het gaat bij die plandrempel om 41 
woningen. Bij een lagere plandrempel, bijvoorbeeld 55, zou het om veel meer woningen (ca. 1100) gaan 
die aangepakt zouden moeten worden binnen de looptijd van dit actieplan.  
 
Aparte plandrempel voor bedrijven 
Voor industrielawaai geldt in Nederland op grond van de Handreiking Industrielawaai en de Circulaire 
Industrielawaai een maximale richtwaarde van 55 dB Letm. Overschrijdingen van deze richtwaarde zijn 
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alleen te verwachten in situaties waar de handhaving tekort schiet. In de systematiek van de 
geluidkartering is gekozen voor een omzetting van Letm naar Lden, door te veronderstellen dat beide gelijke 
waarde hebben. Daarom wordt in Leiderdorp voor industrielawaai vooralsnog een plandrempel 
aangehouden van 55 dB Lden, wat dan verondersteld wordt overeen te komen met een vergunde waarde 
van Letm = 55 dB. Er zijn zeven woningen waar deze plandrempel wordt overschreden.  
 
Luchtvaartlawaai wel hinderlijk, maar niet op de kaart 
Voor luchtvaartlawaai treden gezondheidseffecten bij lagere geluidbelastingen dan bij wegverkeer op. 
Luchtvaartlawaai komt op de geluidbelastingkaart van Leiderdorp niet voor, omdat de hoogste berekende 
geluidbelasting in Leiderdorp onder de waarde van 55 dB Lden ligt, en dat is de waarde waarvoor 
geluidkaarten moeten worden geproduceerd.  
 
Luchtvaartlawaai speelt een rol in situaties waarin de cumulatie van geluid van verschillende bronnen 
wordt beschouwd. De gemeente heeft geen mogelijkheden om in het actieplan maatregelen op te nemen 
die tot vermindering van het luchtvaartlawaai zullen leiden. 
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5  SAMENVATTING GELUIDBELASTINGKAART  

5.1  Beschrijving van de geluidbronnen 

Volgens de rapportage nr. V2010.0932.02.R001 van adviesbureau DGMR (versie 27 juni 2012) bij de 
geluidbelastingkaart zijn in Leiderdorp 1.697 inwoners ernstig gehinderd (1.025 in 2006) en 3.929 
inwoners gehinderd (2.470 in 2006) door omgevingslawaai.  
 
Daarmee is 15% van de bevolking gehinderd en 6% ernstig gehinderd door omgevingslawaai. Ten 
opzichte van de landelijke cijfers (gemiddeld over alle agglomeraties is 12% gehinderd en 5% ernstig 
gehinderd) is Leiderdorp daarmee iets minder stil.  
 
Volgens de rapportage van DGMR is in 2011 de nauwkeurigheid van de berekeningen, ten opzichte van 
2006, verhoogd. Ook was sprake van een andere methodiek voor het bepalen van het aantal woningen en 
gehinderden. In 2006 was hierdoor sprake van een onderschatting van het aantal gehinderden. In de 
rapportage van DGMR wordt dit uitgebreid toegelicht.  
 
Het merendeel van de gehinderde inwoners wordt gehinderd door het lawaai van wegverkeer. De 
volgende tabel is ontleend aan de rapportage van DGMR9.  
 

Tabel 3: aantal woningen per geluidbelastingklasse Lden volgens de geluidbelastingkaart 
Lden Aantallen woningen in geluidbelastingklassen 
 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 -74 75 en hoger 
wegverkeer 2413 2594 990 24 4 
  - overige wegen 2009 2361 944 24 0 
  - rijkswegen 532 48 0 0 0 
industrie 4 3 0 0 0 
 
Toelichting bij de tabel:  
Sommige woningen ondervinden zowel geluid van stedelijk wegverkeer als van rijkswegen. Als die bijdragen van 
verschillende bronnen bij elkaar worden opgeteld, verschuiven woningen soms naar een andere geluidklasse. Daarom 
is het totaal aantal woningen in een bepaalde klasse van geluidbelasting door wegverkeer (eerste rij in de tabel) niet 
gelijk aan de som van de woningen in klassen van geluidbelasting door respectievelijk overige wegen en rijkswegen (rij 
2 en 3 in de tabel).  
Toelichting bij aantallen gehinderden en ernstig gehinderden:  
Om van de geluidbelaste woningen te komen tot geluidgehinderde inwoners worden dosis-effectrelaties toegepast (in 
bijlage 1 en 2 wordt dit nader toegelicht). Met deze relaties wordt aangegeven, dat er bij een bepaalde klasse 
geluidbelasting een bepaald percentage kans op ernstige geluidhinder voor de bewoners optreedt. Bij lage 
geluidbelastingen is er wel een kans op ernstige geluidhinder, maar die kans is klein, zodat er weinig bewoners ernstig 
gehinderd zijn. Bij hoge geluidbelastingen neemt die kans op ernstige geluidhinder toe, maar ook bij zeer hoge 
geluidbelastingen is niet 100% van de bewoners ernstig gehinderd. Om het aantal ernstige gehinderde bewoners te 
kunnen afleiden is het aantal woningen vermenigvuldigd met het standaard aantal bewoners per woning (gemiddeld 2,3 
bewoners per woning) en met de kans op ernstige geluidhinder in die geluidklasse.  
 

                                            
9 In de tabel is geen railverkeerslawaai opgenomen omdat er volgens de geluidbelastingkaart in de gemeente 
Leiderdorp geen inwoners > 55 dB Lden zijn blootgesteld aan deze bron. 
 
Gemeente Leiderdorp/Actieplan geluid  10 juni 2013, versie 7 
MD-AF20130447 - 21 - 
Openbaar      



HaskoningDHV Nederland B.V. 

Uit de tabel blijkt, dat door de keuze van 65 dB als plandrempel bij 968 woningen de geluidbelasting door 
stedelijk wegverkeer moet worden verminderd.  
 
Ernstige slaapverstoring 
Daarnaast zijn er in Leiderdorp 662 inwoners (2,5%) ernstig slaapverstoord. Hiervan is wegverkeer vrijwel 
de enige bron van slaapverstoring.  
 

Tabel 4: aantal woningen per geluidbelastingklasse Lnight volgens de geluidbelastingkaart 
Lnight Aantallen woningen in geluidbelastingklassen 
 50 - 54 55 - 59 60 – 64 65 - 69  70 en hoger 
wegverkeer 2435 1118 37 4 0 
  - overige wegen 2098 1064 37 0 0 
  - rijkswegen 141 13 0 4 0 
industrie 1 0 0 0 0 
 
Toelichting bij de tabel:  
Sommige woningen ondervinden zowel geluid van stedelijk wegverkeer als van rijkswegen. Als die bijdragen van 
verschillende bronnen bij elkaar worden opgeteld, verschuiven woningen soms naar een andere geluidklasse. Daarom 
is het totaal aantal woningen in een bepaalde klasse van geluidbelasting door wegverkeer (eerste rij in de tabel) niet 
gelijk aan de som van de woningen in klassen van geluidbelasting door respectievelijk overige wegen en rijkswegen (rij 
2 en 3 in de tabel).  
Toelichting bij aantallen slaapverstoorden:  
Om van de geluidbelaste woningen te komen tot slaapverstoorde inwoners worden dosis-effectrelaties toegepast. Met 
deze relaties wordt aangegeven, dat er bij een bepaalde klasse geluidbelasting ’s nachts een bepaald percentage kans 
op ernstige slaapverstoring voor de bewoners optreedt. Bij lage geluidbelastingen is er wel een kans op ernstige 
slaapverstoring, maar die kans is klein, zodat er weinig bewoners ernstig slaapverstoord zijn. Bij hoge geluidbelastingen 
neemt die kans op ernstige slaapverstoring toe, maar ook bij zeer hoge geluidbelastingen ’s nachts is niet 100% van de 
bewoners ernstig slaapverstoord. Om het aantal ernstig slaapverstoorde bewoners te kunnen afleiden is het aantal 
woningen vermenigvuldigd met het standaard aantal bewoners per woning (gemiddeld 2,3 bewoners per woning) en 
met de kans op ernstige slaapverstoring ’s nachts in die geluidklasse.  
 
Door de keuze van de plandrempel van 60 dB Lnight moet bij 37 woningen, die geluid van stedelijk 
wegverkeer ondervinden, de geluidbelasting worden verminderd.  
 
Wegverkeer 
Zoals uit de tabellen blijkt is het wegverkeerslawaai voor het merendeel afkomstig van gemeentelijke 
wegen. Op de geluidbelastingkaart (Lden wegverkeer) zijn de volgende niet-autosnelwegen en straten als 
prioritair te herkennen (straten zijn aangegeven in indicatieve volgorde van belangrijkheid, aan de hand 
van hoogte geluidbelasting en aantallen woningen). 
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Tabel 5. Overzicht van “hotspots” met indicatie van aan te pakken weglengte en aantallen 
woningen  
Nr Straat Opmerkingen Geschatte 

aantal 
woningen  

Geschatte 
weg-
lengte (m) 

Woningen 
per m weg 

Prio-
riteit 

1 Mauritssingel Tussen rijksweg en de 
Achthovenerweg. Gedeelte 
Irenestraat tot 
Achthovenerweg ligt reeds 
stil asfalt 

83 380 0,22 7 

2a Achthovenerweg 
Noord 

Vanaf Mauritssingel tot 
brug over Does 

58 230 0,25 5 

2b Achthovenerweg 
Zuid 

Vanaf Hoogstraat tot 
Achthovenerweg 7 

33 430 0,08 12 

3 Vronkenlaan / 
Van 
Poelgeestlaan 
Noordelijk deel 

Van Poelgeestlaan en 
gedeelte van Vronkenlaan 
worden afgewaardeerd 
naar 30 km/u. De 
Vronkenlaan tussen 
Leeuwerikstraat en 
Engelendaal blijft 50 km/u 

238 750 0,32 3 

4a Persant 
Snoepweg Oost 

Vanaf brug over Oude Rijn 
bij Leiden tot brug over 
Dwarswatering 

289 2000 0,14 10 

4b Persant 
Snoepweg West 

Vanaf brug Dwarswatering 
tot rotonde provinciale weg 

7 
woonwagen-
standplaatse

n 

300 0,02 13 

5a Van der Valk 
Boumanweg 
Noord 

Vanaf Laan van 
Ouderenzorg tot Zijldijk. 
Hier ligt reeds stil asfalt 

119 750 0,16 8 

5b Van der Valk 
Boumanweg Zuid 

Vanaf Persant Snoepweg 
tot Laan van Ouderenzorg 

61 400 0,15 9 

6 Van 
Diepeningenlaan 

Klinkerbestrating. Is 
afgewaardeerd tot 30 km/u 

226 500 0,45 1 

7 Laan van 
Ouderzorg 

Wordt afgewaardeerd tot 
30 km/u 

90 300 0,30 4 

8 Engelendaal Vanaf Provincialeweg tot 
Vronkenlaan 

889 3.700 
(1850*2 

rijstroken) 

0,24 6 

9 Rietschans Tussen Touwbaan en 
Engelendaal 

90 250 0,36 2 

10 Oude Spoorbaan Vanaf Engelendaal tot brug 
bij Zijldijk 

62 550  
(275 *2 

rijstroken) 

0,11 11 

 Totaal  2.245 10.540 0,22  

Naast deze niet-autosnelwegen is in Leiderdorp ook de invloed van de rijksweg A4 duidelijk herkenbaar.  
In de nacht (Lnight) is dezelfde wegenstructuur herkenbaar.  
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In de tabel is een eerste indeling naar effectiviteit gedaan. Het aantal woningen is gedeeld op de 
weglengte voor stil asfalt. De hotspots met de hoogste waarde leveren de meeste woningen per meter 
weglengte stil wegdek en zijn dus het meest kosteneffectief. Hierbij is geen rekening gehouden met het 
aantal kruisingen en overgangen.  
 
Bedrijven 
In Leiderdorp zijn enkele bedrijven in de geluidkaart opgenomen:  

● Vliko, gevestigd op bedrijventerrein Lage Zijde; 
● Invloed van bedrijven in Zoeterwoude, waaronder Heineken;  
● Bedrijven op bedrijventerrein De Baanderij aan de Touwbaan en de Lijnbaan (zuidoostelijk 

deel); 
● Bedrijven aan de Doeslaan, waaronder een jachtwerf. 

 
5.2 Hotspots stedelijk wegverkeer 

In tabel 5 in paragraaf 5.1 zijn dertien hotspots aangegeven waar door stedelijk wegverkeer bij een groot 
aantal woningen de plandrempel wordt overschreden. 
 
In de toekomstige situatie zal de Van Poelgeestlaan en een van gedeelte van de Vronkenlaan worden 
afgewaardeerd naar 30 km/u. De Vronkenlaan tussen Leeuwerikstraat en Engelendaal blijft 50 km/u. Ook 
de Laan van Ouderenzorg zal worden afgewaardeerd naar 30 km/u. Door deze wijziging van de 
verkeerssituatie is de verwachting dat het verkeer op deze wegen zal afnemen. De verlaagde snelheid en 
de verwachte afname van het verkeer zullen zorgen voor een reductie van het geluid. De Van 
Diepeningenlaan is reeds afgewaardeerd naar 30 km/u.  
  
Op de Mauritssingel, tussen Irenestraat en Achthovenerweg, en de Van der Valk Boumanweg, vanaf Laan 
van Ouderenzorg tot Zijldijk, is reeds stil asfalt toegepast. 
 
Er zijn negen hotspots gedefinieerd waar, door toepassing van een stil wegdek, de geluidbelasting kan 
worden teruggedrongen. Bij deze negen hotspots kan door aanpakken van een relatief beperkte 
weglengte een groot aantal woningen profiteren. Het gaat dan om:10  

• Mauritssingel, tussen rijksweg en de Irenestraat;  
• Achthovenerweg Noord, tussen Mauritssingel en brug over Does; 
• Achthovenerweg Zuid, tussen Hoogstraat en Achthovenerweg 7; 
• Vronkenlaan, tussen Leeuwerikstraat en Engelendaal; 
• Persant Snoepweg Oost, tussen brug over Oude Rijn bij Leiden en brug over Dwarswatering; 
• Van der Valk Boumanweg Zuid, tussen Persant Snoepweg en Laan van Ouderenzorg; 
• Engelendaal; 
• Rietschans, tussen Touwbaan en Engelendaal; 
• Oude Spoorbaan, tussen Engelendaal en brug bij Zijldijk. 

 
De economische situatie dwingt ook de gemeente Leiderdorp om terughoudend te zijn met het doen van 
grote investeringen. Daarom ligt de focus in dit actieplan (hoofdstuk 6) op de bovengenoemde negen 
hotspots.  

                                            
10  De Persant Snoepweg West, tussen brug Dwarswatering en rotonde provinciale weg, is vanwege het geringe aantal 
woningen/woonwagenstandplaatsen, niet bij de hotspots opgenomen. 
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In Figuur 4 zijn de hierboven genoemde wegen, waar nog geen stil asfalt ligt en waar de snelheid niet 
wordt afgewaardeerd naar 30 km/u, in kaart weergegeven. 
 

 
Figuur 4: overzicht van de hotspots in Leiderdorp 
  
 

5.3  Overzicht en beoordeling van het aantal gehinderde bewoners 

5.3.1  Aantallen gehinderden en ernstig gehinderden 

Volgens de rapportage bij de geluidbelastingkaart zijn in Leiderdorp 3.929 inwoners gehinderd en 1.697 
inwoners ernstig gehinderd door omgevingslawaai. Ten gevolge van het stedelijk wegverkeer zijn in 
Leiderdorp 3519 inwoners gehinderd en 1.526 inwoners ernstig gehinderd.  
 
Daarmee is 13% van de bevolking gehinderd en 6% ernstig gehinderd door stedelijk wegverkeerslawaai. 
Ten opzichte van de landelijke cijfers (gemiddeld over alle agglomeraties is 11% gehinderd en 5% ernstig 
gehinderd ten gevolge van stedelijk wegverkeerslawaai) is Leiderdorp daarmee iets minder stil.  
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Figuur 5: Aantallen woningen en (ernstig) gehinderden in verschillende geluidbelastingklassen 
                                                                                 
Zoals uit de figuur blijkt, is het grootste aantal ernstig gehinderden te vinden in de klasse tussen 60 en 64 
dB Lden. De woningen met deze – relatief lage – geluidbelasting liggen verspreid over de gemeente. 
Vanwege die verspreide ligging zijn moeilijk maatregelen te treffen die zich specifiek op die woningen 
richten. Daarom blijft de focus gevestigd op de woningen met een geluidbelasting boven de plandrempel 
van 65 dB Lden. Deze situatie geeft wel aan, dat meer generieke maatregelen, zoals het stiller worden van 
auto’s, belangrijk zijn omdat die in de hele gemeente tegelijk effect hebben.  
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5.3.2  Overzicht slaapverstoorden 

Volgens de rapportage bij de geluidbelastingkaart zijn in Leiderdorp 662 inwoners slaapverstoord door 
omgevingslawaai. Ten gevolge van het stedelijke wegverkeer zijn in Leiderdorp 594 inwoners 
slaapverstoord. In Leiderdorp wordt daarmee 2,2% van de bevolking ernstig in hun slaap gestoord door 
stedelijk wegverkeer. Deze slaapverstoring is bijna in zijn geheel toe te schrijven aan stedelijk 
wegverkeerslawaai. Slaapverstoring door omgevingslawaai leidt – volgens de Gezondheidsraad en de 
WHO  - op den duur tot gezondheidseffecten en verminderde prestaties op het werk en op school. Door 
het aantal mensen boven de plandrempel voor Lnight terug te dringen kan het aantal gezonde levensjaren 
voor de burgers van Leiderdorp positief worden beïnvloed.  
  

5.3.3  Overzicht overige geluidgevoelige bestemmingen 

Er zijn geen overige geluidgevoelige bestemmingen met een geluidbelasting boven de plandrempel.  
 

5.4  Overschrijdingen van vergunningen 

Het geluid van bedrijven, zoals dat op de geluidkaarten is aangegeven, is afkomstig van bedrijven aan de 
Achthovenerweg en op De Baanderij. Er wordt vanuit gegaan dat bedrijven de geluidvoorschriften uit hun 
milieuvergunning niet overtreden. In de overzichten bij de geluidkaarten gaat het waarschijnlijk om 
gebouwen die op het terrein van de inrichting liggen en niet om woningen. 
 
Aan industrielawaai wordt in dit actieplan verder geen aandacht besteed. 
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6  HET ACTIEPLAN 

6.1  Mogelijke maatregelen 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de zogenaamde hotspots beschreven, waar volgens de 
geluidbelastingkaart bewoners aan geluidbelastingen boven de plandrempel zijn blootgesteld.  
 
Samen met de ambtelijke werkgroep die de totstandkoming van dit actieplan heeft begeleid, zijn 
maatregelen onderzocht waarmee de geluidbelasting in die situaties tot onder de plandrempel kan worden 
teruggedrongen. De gemeente heeft daarin beperkte mogelijkheden, zowel bestuurlijk-juridisch als 
financieel. Dit actieplan gaat daarom op zoek naar doelmatige maatregelen om de geluidbelasting, zo 
mogelijk binnen de planperiode, tot onder de plandrempel terug te dringen.  
 
In het algemeen worden geluidbeperkende maatregelen onderscheiden in drie categorieën:  

• Maatregelen aan de bron, die de geluidproductie beperken, zoals het toepassen van 
geluiddempers of stille banden op voertuigen,  

• Maatregelen in de overdrachtsweg, zoals het oprichten van geluidschermen of wallen,  
• Maatregelen bij de ontvanger, zoals het aanbrengen van geluiddichte gevels 

 
 

 
Uit doelmatigheidsoverwegingen zijn maatregelen aan de bron meestal te verkiezen. In de volgende 
paragrafen wordt nagegaan, welke mogelijkheden de gemeente heeft om maatregelen te nemen.  

minder auto’s
minder vrachtauto’s

lagere snelheid
gelijkmatige snelheid

kleinere motoren
stillere motoren
stillere banden
stiller wegdek

geluidscherm
grotere afstand

gevelisolatie
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lagere snelheid
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stillere motoren
stillere banden
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grotere afstand

gevelisolatie

 
6.1.1  Autosnelwegen 

Autosnelwegen blijven in dit actieplan buiten beschouwing. Rijkswaterstaat is als bronbeheerder 
verantwoordelijk voor acties ten aanzien van hotspots in de omgeving van autosnelwegen. De gemeente 
zal er kritisch op toe zien dat Rijkswaterstaat zich houdt aan de gemaakte afspraak van een maximum 
snelheid van 100 km/uur zoals vastgelegd in het Tracébesluit A4 Burgerveen Leiden 2009, gedeelte 
Leiderdorp-Leiden. 
In Leiderdorp worden vier overschrijdingen van de plandrempel ten gevolge van autosnelwegen 
geconstateerd. De A4 is recent ingrijpend gereconstrueerd. Langs de A4 komen geen hoge 
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geluidbelastingen voor. Het is echter niet uitgesloten dat Rijkswaterstaat in zijn actieplan voor 2013-2018 
nog NoMo-saneringen wil uitvoeren.  
 
 

6.1.2  Gemeentelijke wegen 

Voor het gemeentelijke wegennet zijn er maatregelen aan de bron, die vallen binnen de invloed van de 
gemeente. Voor een groot deel zijn dergelijke maatregelen ook effectief voor de verbetering van de 
luchtkwaliteit. Bij een keuze voor bepaalde maatregelen kunnen synergie-effecten tussen geluidkwaliteit 
en luchtkwaliteit een rol spelen.  
 
Overigens zijn niet alle mogelijkheden voor Leiderdorp toepasbaar. De verschillende opties zijn ambtelijk 
besproken en hun kansrijkheid is geanalyseerd. De resultaten zijn in de volgende tabel aangegeven.  
  

Tabel 6: Mogelijke maatregelen in Leiderdorp 
Maatregel wegverkeer Effect op geluid 

(indicatief) 
Ook effectief 
voor 
luchtkwaliteit 

Toepasbaar in 
Leiderdorp 

Stille wegdekken (DGD) 4 dB nee ja 
Snelheidsbeperking tot 30 km/u 1 à 2 dB deels ja 
Bevorderen OV en 
ketenmobiliteit 

Beperkt ja nee 

Bevorderen fietsverkeer Beperkt ja ja 
Bevorderen voertuigdelen Beperkt ja ja 
Transferia en P+R Beperkt ja In Leiderdorp niet van 

toepassing 
Routering vrachtverkeer  1 à 3 dB ja ja 
Eigen wagenpark (o.a. stille 
banden) 

Beperkt, 
voorbeeldfunctie 

Schone 
voertuigen wel 
effectief 

Mogelijk 

Langzaam rijden gaat sneller Tot 2 dB bij 
kruispunten 

ja Nee  

Groene golf Tot 2 dB bij 
kruispunten 

ja Nee 

Verkeerscirculatieplan  tot 2 dB ja Niet van toepassing in 
Leiderdorp 

Parkeerbeleid (ontmoedigen van 
parkeren) 

Beperkt ja Nee  

 
De genoemde maatregelen worden in bijlage 4 nader toegelicht.  
 
De tabel laat zien, dat de mogelijkheden voor maatregelen aan de bron beperkt zijn. In Leiderdorp is 
vooral de toepassing van stille wegdekken een veelbelovende maatregel. Dit wordt dan ook verder 
uitgewerkt. De overige maatregelen hebben een beperkt of moeilijk in te schatten effect.  
 
Sommige van de genoemde maatregelen hebben een effect door de hele gemeente. Dat zijn maatregelen 
zoals het stimuleren van openbaar vervoer en het bevorderen van fietsverkeer. Dit is onderdeel van het 
bestaande beleid in Leiderdorp en wordt ook in de komende jaren voortgezet. Zoals in hoofdstuk 3 
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aangegeven worden van zulke maatregelen effecten verwacht op de relatief grote groep ernstig 
gehinderden in woningen met een relatief lage geluidbelasting.  
Andere maatregelen, vooral de maatregelen met stille wegdekken, hebben betrekking op een bepaald 
wegvak. Ook het routeren van vrachtverkeer heeft als doel om op bepaalde wegvakken de hinder te 
verminderen. Daarnaast het bij deze maatregel van belang om de oorzaak van het vrachtverkeer te 
verplaatsen of weg te nemen. Dit is de belangrijkste aanleiding om voor het afvalverwerkingsbedrijf Vliko, 
dat nu gevestigd is op bedrijventerrein Lage Zijde, een andere locatie te zoeken. 
 
Stille wegdekken worden gericht ingezet op locaties waar zich woningen bevinden met een geluidbelasting 
boven de plandrempel. 
De genoemde toepassing van stille wegdekken bestaat uit:  

• Bij wegen met een bestaande verharding van dicht asfalt (de standaard): toepassing van 
zogenaamde dunne geluidreducerende deklagen (DGD),  

• Bij wegen met een elementenverharding (klinkers): bij voorkeur vervanging door een verharding 
van DGD of – als dat niet gewenst is omdat een fraai wegdek nodig is of omdat het wegdek 
frequent moet worden opengebroken – een toepassing van een stillere klinkerverharding. Die 
bestaat dan uit zeer vlakke klinkers met een afvlakkend en vullend voegmiddel, eventuele 
poreuze klinkers of een stil asfalt met klinkerprint. Hiermee kan 4 dB reductie worden gehaald. 
Als alternatief voor deze wegen wordt een snelheidsbeperking naar 30 km/u overwogen.  

 
Op een gedeelte van de Van der Valk Boumanweg en op een gedeelte van de Mauritssingel is reeds stil 
asfalt toegepast. 
 
Aan de hand van de analyse van de hotspots is een voorstel uitgewerkt voor het aanbrengen van stille 
wegdekken op enkele wegvakken in Leiderdorp. Deze zijn in de volgende tabel opgenomen: 
 

Tabel 7: Hotspots waar stil asfalt toegepast kan worden11 
Wegvak Aantal 

woningen  
Lengte  
 

Aantal 
stroken 
 

Opmerking 

Mauritssingel 7 75 2  
Achthovenerweg Noord 58 230 2  
Achthovenerweg Zuid 33 430 2  
Vronkenlaan 140 430 2  
Persant Snoepweg Oost 289 2.000 2  
Van der Valk Boumanweg Zuid 61 400 2  
Engelendaal 889 3.700 4  
Rietschans 90 250 2  
Oude Spoorbaan 62 550 4  
 
De aangegeven aantallen woningen zijn indicatief. Bij de afweging van maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het feit, dat hier alleen de woningen op de eerste lijn zijn geteld. In de omgeving daarvan 
liggen vaak nog veel andere woningen. Deze woningen profiteren mee van de effecten van de 
maatregelen. Ook de bewoners in deze woningen hebben een risico op ernstige geluidhinder of 

                                            
11 Het aantal woningen en de weglengte kan afwijken van tabel 5, aangezien bij de gekozen hotspots er soms sprake is 
van een gedeelte van de weg waar nog geen stil asfalt of een snelheidsverlaging is toegepast of gepland. 
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slaapverstoring, zodat de maatregelen ook voor deze woningen effectief zijn voor een verbetering van de 
volksgezondheid. 
 

6.1.3 Spoorwegen 

In Leiderdorp is alleen ondergronds een spoorlijn (de Groene Harttunnel van de HSL ligt onder 
Leiderdorp). De tunnelmond ligt vrij dicht bij de Leiderdorp waardoor het geluid nog wel hoorbaar is. 
Spoorweglawaai leidt in Leiderdorp daarom soms tot klachten. Volgens de geluidbelastingkaart zijn in de 
gemeente Leiderdorp echter geen inwoners > 55 dB Lden blootgesteld aan spoorweglawaai en wordt in het 
actieplan verder niet ingegaan op spoorweglawaai.      
 

6.1.4  Geluid van bedrijven 

Potentieel hinderlijke bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit zullen alleen nog overlast kunnen 
veroorzaken als de handhaving tekort schiet.  
 
Voor Vliko (Achthovenerweg) geldt eveneens, dat in het kader van de milieuvergunning handhavend wordt 
opgetreden als er overlast optreedt. Bij Vliko zijn niet alleen de bedrijfsactiviteiten, maar ook het verkeer 
van en naar het bedrijf een mogelijke bron van overlast. Dit is de belangrijkste aanleiding om voor het 
afvalverwerkingsbedrijf Vliko, dat nu gevestigd is op bedrijventerrein Lage Zijde, een andere locatie te 
zoeken. De provincie is het bevoegd gezag. De Achthovenerweg is in het verleden reeds heringericht. 
Hiermee wordt mede beoogd het verkeer zoveel mogelijk buiten Leiderdorp om te leiden.  
 

6.1.5  Samenvatting maatregelen 

Leiderdorp kiest ervoor, het geluid van stedelijk wegverkeer terug te dringen om zo de hoogst belaste 
woningen een betere geluidkwaliteit te bieden en het gezondheidsrisico voor de inwoners terug te dringen. 
Voor de andere bronnen van omgevingslawaai worden geen maatregelen gepland, omdat deze bronnen 
niet bijdragen aan de overschrijding van de plandrempel en omdat de gemeente er geen invloed op heeft.  
 
De voorkeursmaatregel voor de lokale vermindering van wegverkeerslawaai is de toepassing van stille 
wegdekken. Als deze worden aangebracht op het moment dat een wegdek aan vervanging toe is, blijven 
de kosten zeer beperkt. De volgende paragraaf gaat in op de kosten-batenanalyse van deze maatregel. 
Verdergaande maatregelen kunnen bestaan uit de hieronder genoemde opties.  
 
Naast stil asfalt kiest de gemeente voor een mix van meer integraal werkende maatregelen, zoals  

• Snelheidsbeperkingen; 
• Bevorderen van het fietsverkeer; 
• Bevorderen van voertuigdelen; 
• Routering van het vrachtverkeer. 

 
Van deze maatregelen wordt een overall effect van 1 à 2 dB verwacht (in vergelijking met de situatie dat 
die maatregelen niet worden toegepast), dat op het hele wegennet uitwerkt. 
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6.2  Kosten-batenanalyse 

6.2.1  Kosten 

Stille wegdekken 
De focus bij de maatregelen ligt op het aanbrengen van stille wegdekken op een beperkt aantal locaties. 
Alle overige maatregelen zijn moeilijk te begroten en ook hun effect op het aantal geluidbelaste woningen 
is moeilijk exact weer te geven. Daarom is de kosten-batenanalyse beperkt tot de genoemde locaties 
waarvoor stille wegdekken worden overwogen.  
 
Over de kosten en levensduur van dunne geluidreducerende deklagen is in 2012 een grote vergelijkende 
studie uitgevoerd. Hierin zijn vrijwel alle gerealiseerde projecten van stille wegdekken in Nederland 
betrokken. De resultaten zijn verwerkt in een rekentool, die beschikbaar is op http://www.stillerverkeer.nl/. 
De totale kosten zijn afhankelijk van de weglengte die met stille wegdekken wordt aangepakt, en de 
levensduur van een standaard wegdek (dicht asfalt beton). Bij een levensduur van 15 jaar voor DAB en 10 
jaar voor DGD A, met groot onderhoud bij 3x de levensduur en tussentijds onderhoud op 25% van het 
oppervlak bij DAB, leidt toepassing van DGD A tot 2,4% hogere investeringskosten en 4% lagere kosten 
voor jaarlijks onderhoud.  
 
De kostentool komt op grond van bovenstaande tot de in Tabel 8 weergegeven kosten. 
 

Tabel 8: Vergelijk investerings- en onderhoudskosten DAB en DGD A 
Type Investeringskosten per m2 Onderhoudskosten per m2 per jaar 
DAB € 47,77 € 3,76  
DGD A  € 48,94 € 3,61 
 
Met de bovenstaande bedragen is voor de in paragraaf 4.1.3 genoemde locaties het kostenniveau 
berekend. De kosten zijn uitgedrukt als kosten per woning om een prioriteitsvolgorde te kunnen bepalen. 
Zo blijkt op welke locatie de maatregelen het meest kosteneffectief zijn12.  
 
Voor deze berekening moet ook de levensduur worden beschouwd. DAB wordt na 45 jaar vervangen, 
DGD A na 30 jaar. Om dit gelijk te schakelen kunnen we de totale kosten vergelijken voor een periode van 
90 jaar (2 x vervangen voor DAB, 3 x vervangen voor DGD A). Als we in het jaar van aanleg van de weg 
een bedrag moeten reserveren voor 90 jaar vervanging en onderhoud van een wegvak (per m2), dan kan 
dit bedrag worden aangeduid als de netto contante waarde van alle kosten over 90 jaar.  
 
Met deze aanpak bedraagt de NCW van de kosten per m2 wegdek over 90 jaar:  

• Voor DAB:    € 180,47 
• Voor DGD A:   € 192,69 

Met andere woorden: om gedurende 90 jaar de aanleg en onderhoudskosten van een m2 DAB te kunnen 
betalen, zou men nu € 180,47 op de bank moeten hebben. De jaarlijkse rente van de bank is daarbij op 
3% gezet.  

                                            
12 In de kosten-batemanalyse is gekeken naar de kosten bij vervanging van DAB door DGD A. Op de Van 
Diepeningenlaan is in de huidige situatie klinkerbestrating gelegen. In de praktijk zullen de investerings- en 
onderhoudskosten afwijken voor de Van Diepeningenlaan wanneer op deze locatie stil asfalt wordt toegepast. Voor de 
eenduidigheid is toch besloten de Van Diepeningenlaan in de analyse op dezelfde manier te berekenen. 
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Figuur 6: Jaarlijkse bijdrage voor onderhoud en vervanging over 90 jaar. De NCW is de som van 
alle jaarlijkse bijdragen over een looptijd van 90 jaar (NCW = Netto Contante Waarde) NCW = ca.€ 
193,- bij een debetrente van 3% (voor 1 m2 DGD-A) 
 
Uit de berekening blijkt, dat de Netto Contante Waarde van de meerkosten, over een looptijd van 90 jaar, 
per m2

 € 12,22 bedragen (meerkosten aanleg bedragen € 17,01 en de kosten voor onderhoud nemen af 
met €4,79).  
 
Bij de berekening van de totale meerkosten wordt uitgegaan van een gemiddelde breedte van de 
zogenaamde rijloper (rijstrook) van 3,50 meter.  
 
Deelprojecten 

Tabel 9: Meerkosten per deelproject 
Prio Wegvak Aantal 

woningen 
Aantal 
stroken 

Lengte 
x 
breedte 

Meerkosten 
aanleg 90 jaar 

Opbrengsten 
onderhoud 
90 jaar 

Per woning 
boven 
plandrempel 

2m  

8 Mauritssingel 7 2 525 € 8.930 € 2.515 € 917 

3 Achthovenerweg 
Noord 

58 2 1610 € 27.386 € 7.712 € 339 

9 Achthovenerweg Zuid 33 2 3010 € 51.200 € 14.418 € 1.115 

2 Vronkenlaan 140 2 3010 € 51.200 € 14.418 € 263 
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6 Persant Snoepweg 
Oost 

289 2 14000 € 238.140 € 67.060 € 592 

5 Van der Valk 
Boumanweg Zuid 

61 2 2800 € 47.628 € 13.412 € 561 

4 Engelendaal 889 4 25900 € 440.559 € 124.061 € 356 

1 Rietschans 90 2 1750 € 29.768 € 8.383 € 238 

7 Oude Spoorbaan 62 4 3850 € 65.489 € 18.442 € 759 

 TOTAAL OVER ALLE MAATREGELEN  
€ 960.300 € 270.419 € 469

 
De totale meerkosten bedragen over deze 90 jaar bijna € 690.000. Gemiddeld over al deze jaren 
bedragen de meerkosten per jaar omgerekend ongeveer € 7.700. 
Uit de tabel blijkt, dat er negen “deelprojecten” ontstaan, waartussen nu een prioriteitsvolgorde kan worden 
aangebracht, op basis van de kosteneffectiviteit per locatie. De voorkeursvolgorde in termen van 
kosteneffectiviteit wordt dan:  

1. Rietschans 
2. Vronkenlaan 
3. Achthovenerweg Noord 
4. Engelendaal 
5. Van der Valk Boumanweg Zuid 
6. Persant Snoepweg Oost 
7. Oude Spoorbaan 
8. Mauritssingel 
9. Achthovenerweg Zuid 

 
In 2012 is een nieuw reken- en meetvoorschrift van kracht geworden. Het is nu gebruikelijk om de 
effectiviteit van stille wegdekken als gemiddelde over de levensduur uit te drukken. De cijfers zijn 
aangegeven op de site stiller verkeer. Voor DGD-A (dunne geluidwerende deklaag type A wordt een 
reductie van ca. 3 dB aangegeven. Dat is minder dan in het verleden onder het oude reken-en 
meetvoorschrift 2006 werd berekend. Toen werd vooral de “initiële reductie” van een nieuw wegdek in 
rekening gebracht. DGMR heeft voor de berekening van de geluidkaarten gebruik gemaakt van het reken- 
en meetvoorschrift 2006. Dat impliceert dat bij de volgende ronde wegvakken met stil asfalt enkele dB 
hogere geluidbelastingen gaan opleveren en dat het effect op de hier genoemde wegvakken ook slechts 
ca. 3 dB is.  
 
Bij eventuele combinatie met de instelling van een 30 km/u regime en een verbod voor vrachtverkeer kan 
het effect toenemen tot ca. 4 dB. Het is daarom niet zeker dat door toepassing van deze maatregel in alle 
gevallen de woningen tot onder de plandrempel kunnen worden teruggebracht. Van de maatregelen zullen 
wel ook andere woningen, waar de plandrempel niet wordt overschreden, mee profiteren.  
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Gevelisolatie 
Als alternatief zou voor de genoemde woningen kunnen worden overwogen om gevelisolatie toe te 
passen. Veronderstellend dat een geluidwering van 30 - 35 dB13 nodig is, zouden de kosten per woning in 
dat geval tot meer dan € 10.000 (voor eengezinswoningen) bedragen. Bij dit bedrag voor gevelisolatie zijn 
uitsluitend de investeringen in rekening gebracht.  
 

6.2.2  Baten 

6.2.2.1  Willingness to pay 
 
De beperking van geluidhinder leidt allereerst tot verbetering van de volksgezondheid. Deze is echter niet 
in geld uit te drukken en daarom niet onmiddellijk met de kosten te vergelijken.  
 
Op initiatief van de Europese Commissie is er in 2003 een rapport uitgekomen over de waardering van 
minder geluid op basis van de bereidheid ervoor te betalen (“willingness to pay”). In dit rapport kwamen de 
auteurs tot de conclusie, dat bij een geluidbelasting tussen 50 en 70 dB Lden de bewoners gemiddeld 
bereid zouden zijn per huishouden en per gereduceerde deciBel een bedrag van € 25,- te betalen. Dit 
bedrag wordt hier gebruikt om een indruk te krijgen van de baten van de voorgestelde maatregelen.  
 
Om een goede vergelijking te maken met de kosten (die immers over vele jaren worden afgeschreven), 
wordt dit bedrag contant gemaakt over een periode van 90 jaar. Daarmee komen we op een bedrag aan 
baten van € 775 per huishouden per dB reductie. Veronderstellen we een reductie van 3 dB voor dunne 
geluidreducerende deklagen, dan zijn de kosten en baten voor de negen genoemde projecten als volgt: 

Tabel 10: Saldo op basis van willingness to pay 
Prio Wegvak Aantal 

woningen 
kosten per 
woning 

baten per 
woning 

Saldo per 
woning 

€ 2.087 1 Rietschans 90 € 238 € 2.325 
€ 2.062 2 Vronkenlaan 140 € 263 € 2.325 
€ 1.986 3 Achthovenerweg Noord 58 € 339 € 2.325 
€ 1.969 4 Engelendaal 889 € 356 € 2.325 
€ 1.764 5 Van der Valk Boumanweg Zuid 61 € 561 € 2.325 
€ 1.733 6 Persant Snoepweg Oost 289 € 592 € 2.325 
€ 1.566 7 Oude Spoorbaan 62 € 759 € 2.325 
€ 1.408 8 Mauritssingel 7 € 917 € 2.325 
€ 1.210 9 Achthovenerweg Zuid 33 € 1.115 € 2.325 

 
Uit de tabel wordt duidelijk, dat op alle deelprojecten de kosten van maatregelen per woning ruim boven 
onder het normbedrag (€ 2325) blijven. 
Alle bovenstaande berekeningen zijn pessimistisch (conservatief), omdat er nog veel andere woningen 
met een geluidbelasting beneden de plandrempel, zullen meeprofiteren van de maatregelen.  
 
 
 
 
 

                                            
13 Bij een geluidbelasting van 70 dB Lden en een gewenste binnenwaarde van 38 dB Lden is 32 dB geluidwering voor de 
gevel nodig.  
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Netto contante waarde:  
Het begrip netto contante waarde wordt gebruikt om bedragen die over een lange periode jaarlijks 
moeten worden betaald te kunnen vergelijken met éénmalige investeringen. Ook kunnen opbrengsten, 
die over vele jaren jaarlijks optreden, kunnen worden vergeleken met eenmalige opbrengsten. Om de 
netto contante waarde van periodieke kosten aan te geven, wordt berekend welk bedrag men – bij 
een bepaalde veronderstelde debetrente – vandaag op de bank zou moeten zetten om de jaarlijks 
optredende kosten te kunnen dekken en aan het eind precies op nul te eindigen. 
Bij de willingness to pay wordt op dezelfde manier berekend, welk bedrag er na lange tijd beschikbaar 
is als men gedurende een reeks van jaren jaarlijks een vast bedrag tegen de vastgestelde rente op de 
bank zou zetten. Omdat hierbij vooral de vroege jaren zwaar tellen (de eerste inleg staat immers het 
langst op de bank en genereert dus de meeste rente) zijn de laatste jaren meestal relatief 
onbelangrijk. Ter illustratie is in de onderstaande figuur aangegeven, hoe uit een bedrag van in totaal 
€ 775, dat in jaar 0 op de bank wordt gezet tegen een rente van 3%, jaarlijks gedurende 90 jaar een 
bedrag van € 25,- kan worden betaald om na 90 jaar precies op € 0,- te eindigen.  
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Figuur 6: Jaarlijkse bijdrage van € 25,- over 90 jaar uit een inleg (NCW = Netto Contante Waarde)  
van ca. € 775,- bij een debetrente van 3% 
 

6.2.2.2  Doelmatigheid 
 
Een andere benadering voor de kosten-batenanalyse van geluidmaatregelen is het gebruik van een 
criterium voor doelmatigheid van die maatregelen. Doelmatigheidscriteria zijn in het recente verleden 
ontwikkeld door Rijkswaterstaat, door Prorail en door de gezamenlijke provincies voor toepassing bij grote 
infraprojecten. Ook bij gemeentelijke projecten is wel gewerkt met een doelmatigheidscriterium. Dat wordt 
dan uitgedrukt als een vast bedrag per “dB-woning”14. Voor verschillende toepassingen zijn er 

                                            
14 Met dB-woning wordt hier bedoeld: het product van het aantal woningen en de bij elk van die woningen door de 
maatregel bereikte reductie van de geluidbelasting 
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verschillende bedragen in omloop, die in ordegrootte vergelijkbaar zijn. Als aanzet wordt hier gebruik 
gemaakt van het bedrag van € 1000,- per dB-woning, dat in de provincie Noord-Holland is voorgesteld. 
We gaan ervan uit, dat de reductie voor alle woningen 3 dB bedraagt. Een maatregel is dan doelmatig, als 
de kosten van die maatregel onder het normbedrag blijven. Het normbedrag is de som van alle dB-
woningen in het betreffende project. Hier worden opnieuw alleen de woningen meegenomen, waar de 
plandrempel wordt overschreden. Dat is een conservatieve schatting, omdat ook bij andere woningen een 
reductie wordt bereikt.  
 
Met gebruikmaking van dit criterium ziet de tabel er als volgt uit:  

Tabel 11: Saldo op basis van dB-woning 
Prio Wegvak Aantal 

woningen 
kosten per 
woning 

baten per 
woning 

Saldo per 
woning 

€ 2.762 1 Rietschans 90 € 238 € 3.000 
€ 2.737 2 Vronkenlaan 140 € 263 € 3.000 
€ 2.661 3 Achthovenerweg Noord 58 € 339 € 3.000 
€ 2.644 4 Engelendaal 889 € 356 € 3.000 
€ 2.439 5 Van der Valk Boumanweg Zuid 61 € 561 € 3.000 
€ 2.408 6 Persant Snoepweg Oost 289 € 592 € 3.000 
€ 2.241 7 Oude Spoorbaan 62 € 759 € 3.000 
€ 2.083 8 Mauritssingel 7 € 917 € 3.000 
€ 1.885 9 Achthovenerweg Zuid 33 € 1.115 € 3.000 

 
Uit de tabel wordt duidelijk, dat overal de kosten van maatregelen per woning ver onder het normbedrag   
(€ 3000) blijven. Op grond van dit criterium zijn de gelden overal doelmatig ingezet. De prioriteitsvolgorde 
blijft onveranderd.  
 

6.2.3  Conclusie kosten-batenanalyse 

De voorgestelde maatregelen, namelijk vervanging van het dicht asfalt beton door een dunne 
geluidreducerende deklaag op de genoemde deelprojecten zijn doelmatig. Als de vervanging van het 
wegdek plaatsvindt op het moment dat de oude deklaag aan vervanging toe is, blijven de kosten zeer 
beperkt.  
 

6.3  Planning van de maatregelen 

De belangrijkste maatregel is de aanleg van geluidarm wegdek op de weggedeelten die als knelpunt zijn 
aangewezen. De kosten zijn gebaseerd op de veronderstelling, dat het wegdek bij een reguliere, geplande 
vervanging van de deklaag zal worden aangepast. Daarom zal de planning van deze maatregelen 
aansluiten bij de onderhoudsplanning van de beschreven wegvakken.  
 
De planning is hierbij als volgt15: 
In 2015 geluidreducerend asfalt op: 
- Van der Valk Boumanweg Zuid (Tussen Persant Snoepweg en Laan van Ouderenzorg);  
- Vronkenlaan (gedeelte Leeuwerikstraat - Engelendaal); 
- Mauritssingel (gedeelte van rijksweg tot Irenestraat). 
Groot onderhoud aan de overige wegen valt buiten de planperiode (2013-2018) van het actieplan Geluid 

                                            
15 De planning van de maatregelen is gebaseerd op nota ‘Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), d.d. 12 mei 2013. 
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6.4 Beschrijving van de effecten 

6.4.1  Beperking van aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden 

Met de in paragraaf 6.1 beschreven maatregelen wordt beoogd de geluidbelasting terug te dringen bij de 
woningen met een hoge geluidbelasting. Om de effecten in kaart te brengen, is een inschatting gemaakt 
van de effecten van de maatregelen. 
De woningen in de geluidbelastingklassen 65-69 dB, 70-74 dB en > 75 dB zijn grotendeels gelegen op de 
deelprojecten. De reductie van deze maatregelen bedraagt ongeveer 3 dB. Aan de hand van deze 
uitgangspunten wordt een inschatting gemaakt dat in de hoogste geluidbelastingklassen ongeveer 30-40% 
van de woningen een klasse naar beneden zullen gaan. Dit zorgt voor een verschuiving van de woningen 
in de geluidbelastingklassen. 
 
Het aantal gehinderden zal, na het uitvoeren van alle beschreven maatregelen afnemen met 200-300. Het 
aantal ernstig gehinderden zal eveneens afnemen. De inschatting is dan het aantal ernstig gehinderden af 
zal nemen met ongeveer 100-150. 
 
Voor slaapverstoring is ook een inschatting gemaakt van de effecten van de maatregelen. Het effect op de 
slaapverstoring is kleiner en de verwachting is dat er ongeveer 50-100 minder slaapverstoorden zullen zijn 
na het uitvoeren van de beschreven maatregelen. Het aantal woningen met een geluidbelasting boven de 
plandrempel van 60 dB Lnight was echter van begin af aan klein.  
 
Gevelisolatie 
Bij de geluidkaart is niet geïnventariseerd, welke woningen eventueel in de huidige situatie al zijn voorzien 
van een gevelisolatie met een hoge geluidwering. De personen die in deze woningen wonen hebben een 
lager risico op (ernstige) geluidhinder. Bij de woningtelling is dit effect niet meegenomen, zodat de cijfers 
over het aantal (ernstig) gehinderden overdreven zijn.  
 
Ook de generieke maatregelen zullen een effect hebben, maar het is niet mogelijk het effect daarvan in 
aantallen woningen aan te geven. Ook om die reden is het aantal (ernstig) gehinderden lager dan men op 
grond van deze woningaantallen zou verwachten.  
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7  BESCHRIJVING INSPRAAKPROCES 

7.1  Kennisgeving 

Het actieplan zal conform de Algemene wet bestuurecht afdeling 3.4 gedurende zes weken ter inzage 
worden gelegd. De geluidkaart en het actieplan worden ook gepubliceerd op de site van de 
Omgevingsdienst West-Holland (www.odwh.nl). Een ieder heeft gedurende de ter inzage legging de 
gelegenheid om zienswijzen mondeling en schriftelijk in te dienen. 
  
 

7.2 Ingekomen zienswijzen 

Zienswijzen zullen hier worden opgenomen en die zienswijzen zullen allemaal worden beantwoord. 

http://www.odwh.nl/
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BIJLAGE 1 Verklaring van gebruikte begrippen 

Afkortingen  
 
Wgh   Wet geluidhinder 
Awb   Algemene wet bestuursrecht 
PbEG   Publicatieblad van de Europese Gemeenschap 
B&W   burgemeester en wethouders 
NoMo   Nota Mobiliteit 
NoMo-woning  een woning die op het moment van invoering van de nieuwe wet een geluidbelasting 

heeft van meer dan 65dB Lden ten gevolge van een hoofdverkeersweg of meer dan 
70 dB Lden ten gevolge van een rijksspoorweg 

MBP   Milieu beleidsplan 
GVVP   gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 
I en M   Infrastructuur en Milieu 
ISV   Investeringsbudget Stedeljike Vernieuwing 
 
 
Grootheden en eenheden  
 
deciBel 
Geluid is een trilling van lucht, die vanaf een geluidbron naar ons oor wordt overgedragen. De sterkte 
waarmee geluid op ons oor valt bepaalt, hoe hard het geluid op ons overkomt. Die sterkte wordt 
aangeduid als het geluidniveau en wordt uitgedrukt in deciBel, afgekort als dB. Voor een gezond mens ligt 
het allerzachtste geluid dat hij of zij nog net kan horen bij 0 dB, en het allerhardste geluid in de buurt van 
de 120 dB. Omdat mensen hele hoge tonen (zoals van een hondenfluitje) en hele lage tonen (zoals van 
een olifant) niet kunnen horen, wordt er bij de meting van geluid een filter gebruikt, dat zich net zo 
gedraagt als het menselijk oor (de hoge en lage tonen worden weggefilterd). Dat filter wordt het A-filter 
genoemd en het geluidniveau wordt dan aangegeven in dB.  
 
Effecten op de mens 
Bij geluidniveaus van 80 dB en meer kan op de lange duur gehoorschade ontstaan. Er gaan dan dingen in 
het oor onherstelbaar kapot en daardoor word je een beetje doof (lawaaidoofheid). Die effecten treden pas 
na jaren op. Gebruik van koptelefoons met harde muziek en het vaak bezoeken van live concerten leiden 
tot die lawaaidoofheid. In de woonomgeving treden die effecten meestal niet op. Daar zijn de 
geluidniveaus lager, meestal tussen 50 en 70 dB. Het effect is dan geluidhinder en slaapverstoring.  
 
Geluidhinder is een verzamelnaam voor effecten zoals ergernis, stress, hoge bloeddruk, hart- en 
vaatziekten en stofwisselingsproblemen die allemaal kunnen ontstaan door langdurige blootstelling aan 
lawaai in de woonomgeving.  
 
Slaapverstoring is een verzamelnaam voor effecten zoals beïnvloeding van de diepe slaap (zonder dat je 
wakker wordt), waardoor je ’s morgens minder uitgerust opstaat. Die verstoring van de diepe slaap leidt er 
soms alleen maar toe dat mensen zich in de slaap bewegen. Ernstiger zijn ontwaakreacties, waarbij je 
door geluid echt wakker wordt en weer in slaap moet komen. Beide leiden net als geluidhinder tot ergernis, 
stress en andere gezondheidsklachten.  
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Binnen of buiten 
De ernst van de effecten is natuurlijk ook afhankelijk van waar je bent. Als je buiten de woning bent (in de 
tuin of op straat) zijn geluiden van buiten beter te horen (en harder) dan wanneer je binnen in de woning 
bent. Het is de gewoonte om de sterkte van geluid bijna altijd aan te geven buiten de woning. Alleen als er 
maatregelen aan de gevel worden genomen (zoals dubbel glas of suskasten) dan wordt ook wel eens 
uitgerekend wat er binnen de woning overblijft aan geluid. Zo’n pakket maatregelen aan de gevel wordt 
aangeduid met de verzamelnaam gevelisolatie.  
 
Niet altijd evenveel geluid 
De sterkte van geluid op het oor is erg afhankelijk van de soort van geluidbron, maar ook van de afstand 
tot die geluidbron. Als je heel ver van een opstijgend vliegtuig af staat, klinkt het misschien even hard als 
een koelventilator van een slagerij die vlakbij staat. En het maakt veel verschil of zo’n geluidbron altijd 
aanstaat (zoals de ventilator) of alleen maar kort te horen is (zoals het opstijgende vliegtuig).Tenslotte 
spelen ook de weersomstandigheden nog een grote rol. Als de wind van de bron naar je toe waait zijn de 
geluiden veel sterker te horen dan wanneer de wind in de omgekeerde richting waait.  
 
Of een bepaalde bron tot geluidhinder zal leiden is daarom moeilijk te voorspellen. Je moet er dan 
rekening mee houden of die bron altijd aanstaat of maar even te horen is, hoe ver die bron van je 
verwijderd is, hoe de wind staat, en ook een beetje of het overdag, ’s avonds of ’s nachts is. Daarom zijn 
er grootheden bedacht, die met al die effecten rekening houden.  
 
Het equivalente geluidniveau is een soort gemiddelde van alle geluiden en pauzes over een lange tijd. 
Voor de voorspelling van geluidhinder wordt meestal een soort gemiddelde over een heel jaar uitgerekend. 
Je weet dan zeker, dat alle optredende geluiden zijn meegenomen, en dat er ongeveer evenveel dagen 
waren waarbij de wind van de bron naar je toe waaide als dagen dat de wind andersom stond.  
 
Straffactoren 
Hetzelfde geluid met dezelfde sterkte is ’s nachts hinderlijker dan overdag. Dat komt aan de ene kant 
omdat het ’s nachts stiller is, zodat het geluid meer opvalt, aan de andere kant zijn de effecten ook 
ernstiger. ’s Nachts treedt slaapverstoring op, overdag zijn de meeste mensen aan het werk en merken de 
geluiden niet zo op. In wettelijke regels, die het geluid beperken, wordt daar rekening mee gehouden door 
toepassing van straffactoren: ’s avonds wordt er bij het geluid 5 dB opgeteld en ’s nachts 10 dB. 
 
Etmaalwaarde  
De etmaalwaarde is de oude Nederlandse maat voor omgevingslawaai. Het is een gemiddeld niveau 
(equivalent, zie boven) en de straffactoren worden toegepast. De etmaalwaarde is de hoogste van de 
volgende drie waarden:  

• Het equivalente niveau over de dagperiode (7.00 – 19.00 uur), eigenlijk: gemiddeld over alle 
dagperiodes in een heel jaar,  

• Het equivalenten niveau over de avondperiode (19.00 – 23.00 uur), eigenlijk gemiddeld over alle 
avondperiodes in een heel jaar, en vermeerderd met 5 dB,  

• Het equivalente niveau over de nachtperiode (23.00 – 7.00 uur), eigenlijk: gemiddeld over alle 
nachtperiodes in een heel jaar, vermeerderd met 10 dB.  

Met de wetswijziging van 1 januari 2007 is de Europese standaardmaat Lden ingevoerd in het Nederlandse 
systeem. Maar voor sommige onderdelen (vergunningen van bedrijven) blijft de Letm de geluidmaat.  
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Day-evening-night level en night level 
Met de term day-evening-night level wordt de nieuwe geharmoniseerde Europese dosismaat voor geluid 
aangeduid. De afkorting is Lden. De Lden is net als de etmaalwaarde samengesteld uit de equivalente 
niveaus over de drie periodes van het etmaal (dag, avond, nacht), waarbij voor die periodes ook dezelfde 
straffactoren worden toegepast. Maar waar de etmaalwaarde de hoogste van de drie is, is de Lden het 
gemiddelde van de drie, waarbij de lengte van de etmaalperiode in uren als een weging telt. Voor de 
nachtperiode is er afzonderlijk nog het nachtniveau Lnight. Dit is het equivalente niveau over de 
nachtperiode zonder toepassing van de straffactor van 10 dB.  
 
Aftrek ex art. 110 resp. art. 3.5 RMV 2012 
Omdat lange tijd verwacht werd, dat het autoverkeer op den duur stiller zou worden, mag in Nederland op 
de berekende geluidniveaus een aftrek worden toegepast. Voor wegen met snelheden onder de 70 km/u 
bedroeg die aftrek 5 dB. Als de grenswaarde bijvoorbeeld 50 dB bedraagt, en de berekende waarde is 55 
dB, dan wordt er volgens deze systematiek aan de grenswaarde voldaan. De aftrek is niet in alle gevallen 
van toepassing. In de geluidkaarten is geen aftrek toegepast. De berekende niveaus kunnen daarom niet 
onmiddellijk met (oude) grenswaarden worden vergeleken. Ook al niet omdat de oude grenswaarden in 
Letm en de nieuwe geluidniveaus op de kaart in Lden zijn aangegeven. In het nieuwe Reken- en 
meetvoorschrift 2012 is in artikel 3.5 een aftrek aangegeven, die op de wegdekcorrectie moet worden 
toegepast. Ook deze aftrek moet bij de kartering niet in rekening worden gebracht.  
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BIJLAGE 2 Dosis-effectrelatie 

Dosis-effectrelatie 
Met behulp van een dosis-effect relatie kan het aantal gehinderden in een geluidklasse worden berekend. 
De dosis-effectrelatie is voor iedere geluidklasse bekend en het gemiddelde percentage gehinderden, 
ernstig gehinderden en slaapverstoorden kan hiermee worden berekend. 
 
Opbouw dosis effect 
Tijdens een onderzoek naar geluid en hinder wordt aan de aan het geluid blootgestelde bewoners een 
vragenlijst voorgelegd. In de resultaten van dergelijke vragenlijsten wordt bij bewoners met een lage 
geluidbelasting minder gehinderden gevonden. Bij hogere geluidbelastingen wordt een hoger percentage 
gehinderden gevonden. Door deze resultaten in een grafiek te zetten wordt een dosis-effectrelatie 
verkregen. 
 
Wanneer een geluidbelasting bekend is kan in de grafiek een bijbehorend percentage worden afgelezen 
zoals te zien in onderstaande figuur. Dit percentage is het aantal personen, van de totaal blootgestelden in 
de betreffende geluidklasse, dat hinder zal ondervinden ten gevolge van het lawaai. Voor ernstig 
gehinderden en slaapverstoorden zijn soortgelijke grafieken te vormen. 
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Figuur 1: dosis-effectrelatie voor hinder ten gevolge van verschillende bronnen van geluid. 
 
Verschillende soorten bronnen van lawaai (verkeer, trein, luchtvaart en industrie) worden niet allen als 
even hinderlijk ervaren. Het constante geluid van wegverkeer wordt op een andere manier beoordeeld dan 
treinverkeer dat enkele malen per uur een piek in de geluidbelasting veroorzaakt.  
Hierdoor verschillen de percentages in geluidklassen voor de verschillende bronnen van geluid. 
  



 

BIJLAGE 3 Begeleidende brief en nota GGD Hollands Midden 
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Geluid en gezondheid 

De impact op de gezondheid als gevolg van omgevingsgeluid is een groeiend probleem. Blootstelling 

aan (ongewenst) geluid kan uiteenlopende effecten op de gezondheid hebben. Hierbij kan 

onderscheid gemaakt worden tussen welzijnseffecten, zoals hinder en slaapverstoring, en klinische 

gezondheidseffecten, zoals hart- en vaatziekten en gehoorschade. Daarnaast heeft lawaai ook een 

negatieve invloed op de leerprestaties van kinderen. Omgevingsgeluid moet dan ook niet alleen 

gezien worden als een bron van hinder, maar ook als een zorg voor de publieke gezondheid.  

 
Hinder 

Hinder is een belangrijk gezondheidseffect van geluid. Hinder beïnvloedt het lichamelijk en geestelijk 

welbevinden. Mensen die hinder hebben van geluid ervaren vele verschillende effecten, zoals 

kwaadheid, teleurstelling, ontevredenheid, hulpeloosheid, depressie, angst of agitatie. Verder kunnen 

ze ook stress gerelateerde symptomen hebben zoals vermoeidheid en buikklachten. Hinder kan al 

optreden vanaf geluidniveau’s van 42 dB(A) Lden. De mate van hinder wordt niet alleen bepaald door 

de geluidsbelasting maar ook door niet-akoestische factoren, zoals het type geluid en de persoonlijke 

houding ten opzichte van het geluid (bijvoorbeeld beheersbaarheid, angst voor het geluid, verwachting 

ten aanzien van de toekomst). Het is daarom niet duidelijk aan te geven wanneer geluid verandert in 

lawaai. Ook de ernst van de hinder kan verschillen. Het is wel zo dat hoe hoger de geluidsbelasting 

hoe meer mensen gehinderd zullen zijn en bovendien zal ook de ernst van de hinder toenemen.  

 
Slaapverstoring 

In 2004 heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over de invloed van geluid op de slaap en 

gezondheid. Hierin wordt geconcludeerd dat nachtelijk geluid de slaapkwaliteit en het algemeen 

welbevinden nadelig beïnvloedt. Lawaai tijdens de slaap verstoort de herstelfunctie van de slaap. Dit 

kan leiden tot vermoeidheid en verminderde prestaties overdag. Onbedoelde beïnvloeding van de 

slaap door geluid is een serieus probleem. Er zijn aanwijzingen dat slapeloosheid, hoge bloeddruk en 

hartziekten samenhangen met nachtelijk geluid.  

 
Hart- vaatziekten en hoge bloeddruk 

Langdurige blootstelling aan geluid kan leiden tot hart- en vaatziekten. Het gaat dan vooral om 

effecten als hoge bloeddruk en hartinfarct. Er is een toenemend bewijs voor een verband tussen 

blootstelling aan geluid en het optreden van hoge bloeddruk en hartinfarct. Hoewel de gevonden 

relaties zwak zijn lijkt een verband toch steeds duidelijker aantoonbaar.  

 
Leerprestaties kinderen 

Er zijn aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan transportgeluid een negatief effect heeft op de 

leerprestaties van kinderen. Het gaat dan vooral om effecten op begrijpend lezen, aandacht, lange 

termijn geheugen en probleemoplossend vermogen. De meeste onderzoeken die zijn uitgevoerd naar 

het effect van geluid op het cognitief functioneren van kinderen is gedaan bij het geluid van 

vliegverkeer. Het blijkt bijvoorbeeld dat de leesprestatie van basisschool kinderen rondom vliegvelden 

gemiddeld lager is bij hogere geluidniveaus.  

 
Gehoorschade 

Gehoorschade is een gezondheidseffect dat een direct gevolg kan zijn van een te hoge 

geluidsbelasting. Gehoorschade kan optreden vanaf een geluidsbelasting van 70 dB Lden. Acute 

gehoorschade kan optreden vanaf 100 dB(A). De geluidsbelasting door wegverkeer, railverkeer, 

luchtverkeer en industrie voor omwonenden is over het algemeen niet van dien aard dat 

gehoorschade een reëel risico is. 
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Stilte en gezondheid 

Stilte wordt in Nederland steeds schaarser. Zelfs in officiële stiltegebieden klinkt steeds vaker 

ongepast lawaai, vooral van vlieg- en wegverkeer, terwijl mensen wel steeds meer behoefte krijgen 

aan plekken waar nog rust heerst. Bij voorkeur zijn zulke gebieden dicht bij huis te vinden, dus ook in 

een stad. Uit onderzoek blijkt dat indien een geluidbelaste locatie wordt gecompenseerd met de 

aanwezigheid van stille plekken in de nabijheid, het percentage mensen dat hinder van de 

geluidsbelasting ondervindt, afneemt. Stille groene gebieden kunnen helpen om te herstellen van 

stress. Bovendien nodigt zo’n omgeving uit tot verblijf buiten en activiteiten die de gezondheid van 

mensen kunnen bevorderen, zoals lopen en fietsen.  

 

 

 

Grens en kwaliteitswaarden 

De gezondheidseffectscreening (GES) is een instrument ontwikkeld voor GGD’en, waarmee vooraf 

inzicht kan worden verkregen in verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid 

van bewoners, waaronder geluid. In Tabel 1 is een kwalitatieve beoordeling gegeven van de 

verschillende geluidniveau’s zoals in de GES omschreven. [1] Het niveau van 63 dB Lden kan gezien 

worden als een grenswaarde (Tabel 1). Dit niveau en hoger  moet zoveel mogelijk voorkomen worden. 

Het niveau van 48 dB Lden kan worden gezien als een streefwaarde voor leefbaarheid en bevordering 

van gezondheid (kwaliteitswaarde). Deze twee niveaus scheiden drie gebieden: 

- Boven 63 dB Lden: vermijden 

- Tussen 48 en 63 dB Lden: afwegen 

- Beneden 48 dB Lden: bevorderen 

 

Het aanhouden van een grenswaarde en kwaliteitswaarde kan nuttig zijn bij het respectievelijk 

beschermen en bevorderen van de gezondheid van mensen. De keerzijde is dat het kan leiden tot 

normopvulling, als de belasting beneden de grenswaarde niet als problematisch wordt gezien en als 

aan de kwaliteitswaarde weinig belang wordt gehecht. In dat geval is het beter het ‘standstill’ beginsel 

aan te houden. Dit beginsel houdt in dat voor niemand de geluidsbelasting mag toenemen, maar wel 

mag afnemen.  

Echte  rust wordt bereikt bij 42 dB Lden of lager. Dit geluidniveau zou in landelijke en 

recreatiegebieden als grens gesteld kunnen worden, en kan in woongebieden als grens voor 

slaapverstoring worden gehanteerd. 

Tabel 1 ‘Kwalificatie’ geluidniveau’s uit Gezonheidseffectscreening (GES), Gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming, versie 1.6 juni 

2012 (Geluidsbelasting aan de gevel). 

Geluidbelasting* 
Lden dB 

Ernstig 
gehinderden (%) 

Geluidbelasting 
Lnight dB 

Ernstig slaapverstoorden 
(%) 

GES score  “kwalificatie” 

<43 0 <34 <2 0  Zeer goed 

43-47 0-3 34-38 2 1  Goed 

48-52 3-5 39-43 2-3 2  Redelijk 

53-57 5-9 44-48 3-5 4  Matig 

58-62 9-14 49-53 5-7 5  Zeer matig 

63-67 14-21 54-58 7-11 6  Onvoldoende  

68-72 21-31 59-63 11-14 7  Ruim onvoldoende 

≥73 ≥31 ≥64 ≥14 8  Zeer slecht 

*zonder aftrek artikel 110g Wgh 

1. Gezondheidseffectscreening-Gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming. Handboek voor een 

gezonde inrichting van de leefomgeving. GGD Nederland, versie 1.6 juni 2012 



 

BIJLAGE 4 Overzicht mogelijke maatregelen 

Optimalisatie van de verkeerscirculatie  
Hiermee wordt beoogd, de belangrijkste verkeersstromen op enkele hoofdassen te concentreren, 
waardoor wegen in andere delen van de gemeente worden ontlast. Een eerste globale analyse van de 
knelpunten leidt tot de – voorlopige – conclusie, dat een verdere concentratie van het verkeer op de 
oostelijke tak van de “ruit om Leiderdorp” (te weten: N445 en N446) het verkeer op de Mauritssingel en 
Engelendaal nog verder zou kunnen ontlasten. De effecten van deze maatregelen kunnen tot maximaal 2 
dB groot zijn. Er is een synergie met de maatregelen voor luchtkwaliteit.  
 
Largas (LAngzaam Rijden GAat Sneller)  
Met de term Largas wordt een wijze van verkeersregeling en wegprofiel aangeduid, die ertoe leidt dat er 
een betere doorstroming van het verkeer ontstaat met minder optrekkend en remmend verkeer. De 
maatregel is vooral bedoeld ter verbetering van de luchtkwaliteit. Voor geluid is er een locaal effect als de 
kruispunttoeslag in de berekening achterwege kan worden gelaten, wat een effect oplevert van maximaal 
2 dB op zeer dicht bij het kruispunt gelegen woningen. 
 
Groene golf 
Voor de groene golf gelden vrijwel dezelfde opmerkingen als voor Largas. De maatregel is bedoeld om de 
doorstroming van het verkeer te bevorderen. Belangrijkste effect voor de geluidbelasting is vermijden van 
de kruispunttoeslag van maximaal ca. 2 dB.  
 
Bevorderen OV en ketenmobiliteit 
Het openbaar vervoer in Leiderdorp wordt verzorgd door Arriva in het kader van een vervoersconcessie 
met Holland Rijnland, Rijnstreek en Midden-Holland. Het vervoer wordt verzorgd met bussen en lijntaxi’s. 
Bij het verlenen van nieuwe concessies kan de gemeente trachten de dienstverlening zodanig te doen 
verbeteren, dat er per saldo minder autoverkeer optreedt. De gemeente Leiderdorp zal daartoe zijn invloed 
in de deelnemende gemeenten moeten uitoefenen. Een raming van de mogelijke effecten vergt een 
zorgvuldige analyse van de vervoersstromen binnen de gemeente.  
 
Bevorderen fietsverkeer 
Door de aanleg van fietsstroken en fietspaden, maar ook door (bewaakte) stallingsmogelijkheden 
bevordert de gemeente het gebruik van de fiets. Effecten op de totale verkeersbewegingen binnen de 
gemeente zijn waarschijnlijk gering.  
 
Bevorderen voertuigdelen 
Door promotie, voorbeeldgedrag en subsidie kan de gemeente het delen van voertuigen (car sharing en 
car pooling) zowel in het autobezit als in het autogebruik bevorderen.  
 
Transferia en P+R 
In Leiden zijn al enkele transferia in gebruik. Deze hebben ook een effect op het gebruik van voertuigen in 
Leiderdorp.  
 
Uitsluiten van vrachtverkeer 
Door vrachtverkeer uit te sluiten kan een reductie bereikt worden. De hoogte van deze reductie is uiteraard 
afhankelijk van het percentage vrachtverkeer dat in de uitgangssituatie in de verkeersstroom aanwezig is.  
Uitsluiten van vrachtverkeer kan worden uitgevoerd in het kader van een totaalconcept, waarbij 
venstertijden voor de distributie worden vastgesteld, zodat vrachtauto’s voor de bevoorrading van winkels 
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in bepaalde vastgestelde tijden wel gebruik mogen maken van routes die de rest van het etmaal gesloten 
zijn. Eventueel kunnen hieraan voorschriften worden verbonden, zodat alleen bepaalde typen vrachtauto’s 
(schone, stille) van deze venstertijden gebruik kunnen maken. In dat kader moeten ook uitzonderingen 
worden geregeld voor bijvoorbeeld vuilnisauto’s en andere dienstverleners.  
Voor het overige vrachtverkeer, hier aangeduid als niet-bestemmingsverkeer, moet een alternatieve 
routering worden vastgesteld, waarbij het effect zal zijn dat op die route een toename van de 
geluidbelasting te verwachten is. Het effect op de zwaarbelaste straten kan ca. 1 à 2 dB(A) bedragen. 
Deze maatregelen kunnen worden ingevoerd in het kader van een in te stellen milieuzonering, die 
eventueel kan aansluiten bij de ontwikkelingen in Leiden. Overigens kunnen deze maatregelen ook los van 
de milieuzonering worden ingevoerd.  
 
Eigen wagenpark en wagenpark derden (OV, straatonderhoud, etc) 
Voor het eigen wagenpark van de gemeente – dienstauto’s, vrachtauto’s van afvalverwijdering en 
reiniging, eventueel ook groepsvervoer – kan de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen. Hier wordt dan 
gekozen voor stille, eventueel elektrisch of hybride aangedreven voertuigen. Ook kan de gemeente een 
vrijwillige verklaring uitgeven dat stille banden zullen worden ingezet. Van dit instrument gaat een 
voorbeeldfunctie uit, het effect op de geluidbelasting is in de regel te verwaarlozen. 
 
Parkeerbeleid 
Door middel van een aangepast parkeerbeleid kan de gemeente zowel voertuigbewegingen als ook het 
gebruik van bepaalde voertuigtypen ontmoedigen. Door bij nieuwe woningen en kantoren zeer beperkt 
nieuwe parkeerplaatsen toe te staan, wordt het gebruik van de auto als primair vervoermiddel vooral voor 
het woon-werk verkeer ontmoedigd. In de tarieven voor betaald parkeren kan gedifferentieerd worden 
waardoor bepaalde typen vervoer (geen bestemmingsverkeer; niet stil; niet schoon) ontmoedigd worden. 
Er is synergie met maatregelen voor luchtkwaliteit. Het effect op de geluidbelastingen is beperkt.  
 
Snelheidsbeperking 
Beperking van de – gemiddelde – voertuigsnelheid is een maatregelen die voor geluid effectief is, maar 
waarvan de effecten beperkt zijn. Voor luchtkwaliteit biedt de maatregel soms verbetering, soms 
verslechtering. In het geval van een gedeelte van de Mauritssingel en Van der ValkBoumanweg is een 
reductie van 50 km/u naar 30 km/u worden ingevoerd. Het effect wordt geschat op 1 à 2 dB. 
 
Stille wegdekken 
Dunne geluidreducerende deklagen hebben in veel stedelijk gebied toepassing gevonden als een stil 
alternatief voor dicht asfalt beton of steen mastiek asfalt. Bij een gemiddelde snelheid tot 50 km/u wordt 
met dunne geluidreducerende deklagen (DGD) een reductie van 3 tot 4 dB bereikt.  
Stille wegdekken worden dan uit kostenoverwegingen aangebracht op het moment dat de bestaande 
verharding aan een nieuwe toplaag toe is. De extra kosten van DGD blijven dan beperkt. Wel is de 
levensduur van DGD iets minder lang dan van gewoon asfalt. DGD wordt toegepast op wegvakken waar 
niet te veel zogenaamd wringend verkeer aanwezig is. Dat is het geval buiten de opstelstroken voor 
stoplichten en buiten kruisingen en rotondes.  
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