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Leidse Ring Noord – toelichting geluid 
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Leyhof / Oude Spoorbaan 

LRN (juni 2018) 

RVMK3.1.1 

Actualisatie Kaderbesluit 

2020 2035 

LRN 

Verschil 

OS1 16.500 21.400 + 30% 

OS2 18.700 23.600 + 26% 

Sch 5.100 6.200 + 22% 
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Deelgebieden Leyhof / Oude Spoorbaan 
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Geluid (quickscan RVMK3.1.1 juni 2018) 

Gebied  2020REF 2035 LRN 2035 LRN 
(met maatregelen) 

Verschil 

tov 

2020 

I 46 dB 50-51 dB (+3) 46 dB 0 

II 51-52 dB 56-57 dB (+5) 50-51 dB -1 

III 51-52 dB 53-57 dB (+5) 50-53 dB +1/-1 

IV 51-52 dB 55-56 dB (+4) 48-50 dB -3/-2 

V 45-53 dB 49-57 dB (+4) 45-50 dB 0/-3 

MAATREGELEN 

QUICKSCAN 

VOORLOPIG 

Variant 3B: maaiveldligging en 70 km/uur Inclusief 2-5 dB aftrek art. 110g Wgh 

Stil asfalt (DGD-B), rotonde DAB 

Schermen tot +0.25m NAP Schermen tot +1m NAP 
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Geluidnormen wegverkeer 

Wet geluidhinder (art. 99 – 100b) 

 

• Bij wijzigingen aan een weg wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie ‘1 jaar voor 

uitvoering wijziging’ en ‘10 jaar na realisatie’. Voor Leidse Ring Noord zijn dit (vooralsnog) de 

peiljaren 2020 en 2035. 

 

• Bij deze vergelijking mag het geluidsniveau (afgerond) maximaal 1 dB toenemen. Als de toename 

2 dB of meer is moeten maatregelen afgewogen worden. Toename > 5 dB is niet toegestaan. 

 

• Als maatregelen niet ‘doelmatig’ zijn of er zijn bezwaren van stedenbouwkundige, 

landschappelijke, technische of verkeerskundige aard kan ontheffing aangevraagd worden. Dit 

noemen we een hogere waarde. Maximaal vast te stellen waarde: 63 dB (na aftrek). 

 

• Bij het vaststellen van een hogere waarde voor een woning zit de verplichting om de 

geluidsisolatie van de woning te controleren en maatregelen te treffen als het niveau binnen de 

woning > 33 dB Lden (zonder aftrek) is.  
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Toetsingskader Leidse Ring Noord (Kaderbesluit 2015) 

1.Toetsen aan / voldoen aan Wet geluidhinder 

Toename geluidsbelasting kleiner/groter dan 2 dB 

Als 2 dB of groter dan maatregelen 

- bij 50 km/h 5 dB aftrek van berekende waarde 

- bij 80 km/h 2 dB aftrek van berekende waarde 

 

2.Aantal geluidbelaste woningen hoger dan 65 dB terugdringen 

Toets of geluidsbelasting groter is dan 65 dB 

- hierbij wordt geen aftrek toegepast 

 

3.Geluid zoveel mogelijk gelijk houden aan huidige situatie 

 Bij toename dan onderzoek naar mogelijke extra maatregelen 
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9  Wij staan voor u klaar! 


