
 

 

onderwerp 
akoestisch onderzoek 
woningen Kieftendijk 
Haaksbergen 

opdrachtnummer 
10-147ind 

bestand 
10-147b1.doc 

bladzijde 
pagina 1 van 2 

Econsultancy bv 
t.a.v. dhr. Sebastiaan Schut 
Fabriekstraat 19 C 
7005 AP  DOETINCHEM 

Zutphen, 10 september 2010 

Geachte heer Schut, 

Naar aanleiding van uw verzoek en in overleg met de gemeente Berkelland 
hebben we een beknopt akoestisch onderzoek uitgevoerd m.b.t. de invloed van 
de woningbouwlocatie aan de Haaksbergseweg 87a / Kieftendijk te Neede op de 
geluidruimte van het bestaande loonbedrijf aan de Kieftendijk, als aangegeven in 
tekening 1. 
 
De gemeente Berkelland heeft vastgesteld dat de afstand tussen de grens van 
deze inrichting en de woningen minder dan 50 m bedraagt, d.w.z. de minimaal 
aan te houden afstand volgens de publicatie Bedrijven en milieuzonering van het 
VNG. De vraag is nu of het bedrijf deze (geluid)ruimte inderdaad moet/kan 
benutten en of de woningbouw het bedrijf (akoestisch) belemmert.  
 
Daartoe is een eenvoudig rekenmodel opgesteld, met daarin enkele fictieve 
bronnen, zodanig dat op de bestaande woningen juist aan de eisen uit het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) kan worden 
voldaan, als gegeven in onderstaande tabel. 
 
TABEL I.2 Grenswaarden in dB(A) woningen  

periode Tijden LAr,LT LAmax 

dag 

avond 

nacht 

07:00-19:00 uur 

19:00-23:00 uur 

23:00-07:00 uur 

50 

45 

40 

70 

65 

60 

Etmaal 50 - 

.  
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De geluidbelasting op de omgeving is vastgesteld op basis van 
modelberekeningen conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 
(VROM, 1999).  
 
Uitgegaan is van gegevens, als gebruikelijk bij dergelijke (loon)bedrijven: 

 Een fictieve bron (in het gebouw van de inrichting) met een bronvermogen van 
97 dB(A) overdag en 5 en 10 dB(A) lager in de avond en nacht. 

 Rijbewegingen van zware voertuigen over de entree: 40 overdag, 10 in de 
avond en 5 in de nacht, rijsnelheid 10 km/uur. 

 
De geluidcontouren op 5 m hoogte op basis van deze uitgangspunten zijn 
gegeven in bijgaande figuur 1.  De modelgegevens zijn bijgevoegd. 
 
De piekniveaus op de meest nabijgelegen nieuwe woning (punt 10) liggen niet 
boven de 70/65/60 dB(A) in de dag/avond/nacht. 
 
Uit de berekeningen blijkt dat: 
1. Op basis van de gehanteerde geluidemissiegegevens de geluidbelasting op 

de bestaande woning aan de zuidzijde juist aan de eisen voldoet. 
2. De geluidbelasting op de nieuw te bouwen woningen ruimschoots onder de 

grenswaarden ligt. 
3. Deze woningen dus geen belemmering vormen voor activiteiten bij het bedrijf. 
 
Ook wanneer activiteiten – in de toekomst – dichter bij de nieuw te bouwen 
woningen gaan plaatsvinden (nu weiland) zullen woningen aan de zuidzijde van 
de Kieftendijk veelal maatgevend blijven voor de beperking van de geluidemissie. 
 
In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest, 

Met vriendelijke groet, 

ir. Peter van der Boom 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: Tekening 1, situatie bedrijf 

Figuur 1, situatie-overzicht, rekenmodel en geluidcontouren 
   Gegevens invoer rekenmodel 
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