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Samenvatting 
Gemeente Nijmegen moet iedere 5 jaar een nieuw actieplan een nieuw actieplan Geluid opstellen. Dit 
actieplan is gebaseerd op de geluidbelastingkaarten die in 2017 zijn vastgesteld. Uit deze geluidkaarten 
blijkt dat wegverkeer voor de meeste geluidhinder zorgt. Dit past in het landelijke beeld van de 
afgelopen 25 jaar, waarin wegverkeer zorgt voor de meeste hinder, gevolgd door geluidsoverlast door 
buren en het vliegverkeer. Andere bronnen van geluidsoverlast zijn industrie en railverkeer. 
 
Dit actieplan beperkt zich zoals door de EU voorgeschreven tot hinder veroorzaakt door wegverkeer, 
railverkeer en industrielawaai door bedrijfsterreinen.  Andere bronnen van geluidsoverlast zoals, 
burenlawaai, geluid van evenementen en bouwlawaai blijven dus buiten beschouwing. 
 
Het Actieplan geluid 2018-2023 beschrijft het beleid dat de gemeente Nijmegen voert om 
geluidsbelasting door de gemeentelijke wegen en de industrieterreinen te beheersen. Het beheersen 
van het lawaai van de landelijke infrastructuur (snelwegen en spoor) is een taak van het ministerie van 
I&W. De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het beheersen van de overlast door provinciale 
wegen langs en door Nijmegen. 
 
Op basis van de geluidkaarten is berekend dat in 2016 ca. 7700 personen ernstige hinder ondervonden 
van wegverkeer. Ongeveer 600 personen hadden ernstige hinder van het spoor en ca. 330 personen 
ondervonden ernstige hinder van de industrieterreinen.  
Door de ruimtelijke ontwikkelingen  in Nijmegen Centrum, het Waalfront en de ontwikkelingen in 
Nijmegen Noord is het aantal woningen en scholen met een hoge geluidsbelasting toegenomen ten 
opzichte van 2011. Hierdoor is ook het aantal potentieel (ernstig) gehinderden in Nijmegen ten opzichte 
van het peiljaar 2011 toegenomen. 
Een kanttekening daarbij is dat de Richtlijn omgevingslawaai zich richt op de geluidsbelasting op de 
gevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Er wordt dus geen rekening gehouden 
met de geluidsisolatie en met de aanwezigheid van een geluidsluwe zijde ter compensatie van de hoge 
geluidsbelasting. Wij verwachten dat in werkelijkheid het percentage (ernstig) gehinderden in Nijmegen 
wat lager zal liggen. De afgelopen 25 jaar hebben wij namelijk geluidsisolatieprojecten uitgevoerd bij 
oudere woningen langs de drukken invalswegen van Nijmegen. Bij nieuwbouwprojecten vanaf 
halverwege de 80er jaren is bij de bouw al rekening gehouden met de hogere geluidsbelastingen.  
 
Gemeente Nijmegen houdt ieder 2 jaar peilingen onder de bevolking. Uit de laatste  peilingen van 2017 
blijkt dat ca. 26,8 % van de huishoudens geluidsoverlast ervaart door  wegverkeer. Dit percentage is de 
afgelopen 6 jaar vrij stabiel.   
 
In Nijmegen wordt op verschillende fronten gewerkt aan de verbetering van de leefomgeving en we 
stimuleren fietsgebruik door de aanleg van goede fietsverbindingen.  We hebben een goed openbaar 
vervoerssysteem maar we willen nog schonere en stillere bussen. We maken nog meer 30 km gebieden 
en onderzoeken de mogelijkheid om een milieuzone in te stellen. Allemaal maatregelen die bijdragen 
aan minder of schoner autoverkeer. Minder verkeer zorgt ook voor minder lawaai. 
De afgelopen 5 jaar hebben we bij groot wegonderhoud, waar mogelijk, stiller asfalt neergelegd. Dit 
beleid zetten we onverminderd voort.     
 
De afgelopen 30 jaar hebben we slecht geïsoleerde woningen met geluidsbelastingen van 65 dB(A) en 
meer voorzien van extra geluidsisolatie.  In 2014 zijn we begonnen met de voorbereiding van 
geluidisolatieprojecten met  woningen met een geluidsbelasting van 60 t/m 64 dB(A).  In 2019 starten 
we met het aanbrengen van extra geluidwerende voorzieningen. We verwachten dat we bij ca. 350 
woningen extra voorzieningen zullen treffen.  
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 Inleiding 1.
Beheerders van belangrijke infrastructuur en gemeenten binnen agglomeraties stellen iedere 5 jaar een 
geluidsbelastingkaart en een actieplan op. Deze verplichting komt voort uit de Europese Richtlijn 
omgevingslawaai. Deze richtlijn is in 2004 in de Wet geluidhinder verwerkt en in 2012 omgezet naar de 
Wet milieubeheer. Gemeente Nijmegen heeft in 2012 de eerste geluidsbelastingkaarten gemaakt en in  
2013 haar eerste actieplan vastgesteld. Op 27 juni 2017 zijn de nieuwe geluidsbelastingkaarten 
vastgesteld. Deze geluidsbelastingkaarten vormen de basis voor dit actieplan. 
Doel van de richtlijn is het vaststellen, beheersen en zo nodig en gewenst verlagen van de 
geluidsniveaus in de leefomgeving. De richtlijn is alleen van toepassing op de geluidsbronnen: 
wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en industrieterreinen.  
 
De Richtlijn omgevingslawaai kent de volgende instrumenten: 
• Een inventarisatie van het omgevingslawaai gepresenteerd in geluidsbelastingkaarten; 
• Een actieplan met maatregelen vaststellen om overlast door omgevingslawaai te voorkomen 

of te beperken; 
• Burgers voorlichten over omgevingslawaai. 
 
Het actieplan is een beleidsdocument dat de beperking van de geluidsbelasting en de voorgenomen 
maatregelen voor de komende 5 jaar beschrijft. De geluidsbelastingkaarten van 2017 dienen als 
uitgangspunt. Het actieplan is dus een beleidsstuk en een uitwerkingsplan.  
Om het actieplan op te kunnen stellen moeten de geluidskaarten worden geanalyseerd en 
plandrempels worden vastgesteld. Plandrempels worden alleen vastgesteld voor de geluidbronnen die 
door de gemeente worden beheerd. Voor Nijmegen zijn dat de gemeentelijke wegen en de gezoneerde 
industrieterreinen.  
Na vaststelling van de plandrempels kunnen de hotspots worden bepaald. Hotspots zijn gebieden waar 
veel geluidsgevoelige bestemmingen met een geluidsbelasting boven de plandrempel liggen. Tot slot 
moet worden nagegaan met welke maatregelen de geluidsbelasting bij de hotspots kan worden 
verlaagd.  
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 Beschrijving gemeente Nijmegen 2.
Nijmegen is de oudste stad van Nederland en heeft ca. 175.000 inwoners. Deze Gelderse stad aan de 
Waal ligt in het oosten van Nederland, vlak bij de Duitse grens. 
 

 
 
De Stad wordt ontsloten via de rijkswegen A73, A15, A325 en de provinciale wegen N324, N325, N326 en 
de N844. Door de stad loopt de spoorlijn van Arnhem naar Den Bosch en de spoorlijn Nijmegen-Venlo. 
 
Nijmegen heeft 4 gezoneerde industrieterreinen: 
- Nijmegen West-Weurt; 
- Oosterhout; 
- De Hamer: 
- Winkelsteeg. 
 
Verder heeft Nijmegen nog 2 grote bedrijfsterreinen die strikt genomen buiten de scope van dit 
actieplan vallen maar die we toch hebben meegenomen. Dit zijn bedrijventerrein Bijsterhuizen en het 
spoorwegemplacement in het centrum van de stad. 

2.1 Ontwikkelingen 
Er wordt weer flink gebouwd in Nijmegen. Ten noorden van de Waal zijn sinds 2013 honderden 
woningen opgeleverd en het tempo zal de komend jaren worden opgeschroefd. Ook in het Waalfront 
ten zuiden van de Waal zit de vaart er goed in. Deze voormalige industriezone zal de komende jaren 
worden getransformeerd in een stedelijke woon-werkgebied.  
De komende 5 jaar verwachten we dat er in heel Nijmegen zo’n 5000 woningen bijkomen. Ten noorden 
van de Waal zijn dat er 3500 en in het Waalfront 800. In het overige deel van de stad  komen er ongeveer 
700 woningen bij in deze periode.  
Een deel van deze 700 woningen zal rond het stationsgebied in Nijmegen worden gebouwd. Mede naar 
aanleiding van het Programma Hoogfrequent Spoor verwachten wij dat de stationsomgeving zowel ten 
oosten als ten westen van het spoor ingrijpend zal worden gewijzigd.  
 
De Oversteek is in 2013 geopend. Deze extra oeververbinding over de Waal is een belangrijke schakel in 
de S100, de doorstroomroute voor gemotoriseerd verkeer door de stad.   
 
Inmiddels is ook het project Ruimte voor de Rivier is afgerond. Om de bewoners te beschermen tegen 
hoogwater is de dijk bij Nijmegen-Lent 350 meter landinwaarts gelegd en is een 4 kilometer lange 
nevengeul gegraven. Hierdoor is een eiland ontstaan in de Waal. Door de hele ingreep is midden in de 
stad een prachtig recreatiegebied ontstaan waar ruimte is water, natuur en stedelijke activiteiten.  
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Situatie 2011 vóór de dijkteruglegging                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situatie 2017 met Spiegelwaal en de Oversteek 
 
Andere ontwikkelingen zijn: 
- Aanleg snelfietsroutes; 
- Hoogwaardig openbaar vervoer Stadsregio; 
 
Door deze ruimtelijke ontwikkelingen neemt het aantal woningen met een hoge geluidsbelasting toe. 
Daarmee neemt ook het aantal (ernstig) gehinderden in Nijmegen ten opzichte van de huidige situatie 
peiljaar 2011 toe. Deze nieuwe woningen zullen echter voor het binnenniveau goed geluid geïsoleerd 
worden en hebben meestal een geluidsluwe zijde ter compensatie van de hoge geluidsbelasting op de 
buitengevel. 
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 Wettelijk kader geluidhinderbestrijding 3.
In dit hoofdstuk komen de wettelijke en beleidsmatige kaders voor de aanpak van geluid van 
gemeentelijke wegen en inrichtingen aan de orde. Niet alleen de wettelijke basis van het actieplan zelf 
wordt beschreven, ook de regels en het beleid die rechtstreeks raken aan de aanpak van geluid van 
gemeentelijke wegen en industrieterreinen komen kort aan bod.  

3.1 Richtlijn omgevingslawaai en Wet milieubeheer 
De wettelijke regels die van toepassing zijn op de geluidsoverlast door (spoor)wegen, industrieterreinen 
en luchtvaart zijn gebaseerd op de Richtlijn Omgevingslawaai, uitgevaardigd door de Europese Unie in 
2002. In Nederland is deze richtlijn in eerste instantie vertaald in de Wet geluidhinder en sinds 2012 zijn 
de regels ondergebracht in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer.  
De regels richten zich op het vaststellen, beheersen en waar nodig verlagen van geluidsniveaus in de 
leefomgeving, onder meer veroorzaakt door wegverkeer. Het gaat dan om omgevingslawaai waaraan 
mensen in ‘bestaande’ situaties zijn blootgesteld. In het geval van nieuwe ontwikkelingen die een 
wijziging in de geluidssituatie veroorzaken zijn er andere regels van toepassing. 
In de EU-Richtlijn Omgevingslawaai nemen de geluidsbelastingkaarten en actieplannen een centrale 
plaats in. De plannen en kaarten dienen te worden opgesteld voor zogenaamde agglomeraties 
(gebieden met een bepaald aantal inwoners) en voor belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens. 
De richtlijn heeft als doel “geluidsgevoelige objecten” te beschermen. Dit zijn woningen en andere 
geluidsgevoelige gebouwen en terreinen zoals scholen en ziekenhuizen. De richtlijn beoogt tot slot stille 
gebieden te beschermen en maakt een onderscheid tussen stille gebieden op het platteland en stille 
gebieden in een agglomeratie.  
Voor de beheersing van omgevingslawaai moet de gemeente Nijmegen als wegbeheerder volgens de 
Richtlijn Omgevingslawaai een ‘relevante grenswaarde’ opstellen en daar consequenties aan 
verbinden. In de Wet milieubeheer wordt dit de plandrempel genoemd. Op grond van overschrijding 
van deze plandrempel kunnen probleemsituaties of ‘hotspots’ worden bepaald. Daarop moeten 
maatregelen worden overwogen of genomen.  

3.2 Wet geluidhinder 
De Wet geluidhinder stelt grenzen aan de geluidsbelasting veroorzaakt door weg- en railverkeer en 
industrieterreinen. De geluidsnormen van de Wet geluidhinder zijn alleen van toepassing binnen de in 
deze wet vastgestelde geluidszones. Geluidszones zijn aandachtsgebieden langs een geluidsbron. 
Toetsing aan de geluidsnormen vindt alleen plaats bij ruimtelijke plannen, waarmee een nieuwe 
geluidsbron of een nieuwe geluidsgevoelige bestemming (wonen, onderwijs, zorg etc.) mogelijk wordt 
gemaakt. Een uitzondering op deze regel is de wijziging van een weg. Bij de wijziging van een weg moet 
worden onderzocht of deze wijziging leidt tot een toename van de geluidsbelasting bij geluidsgevoelige 
bestemmingen. Als het geluid te veel toeneemt moet worden onderzocht of geluid reducerende 
maatregelen kunnen worden getroffen.  
De Wet geluidhinder kent voorkeurswaarden voor de verschillende geluidsbronnen. Binnen een 
bepaald marge kunnen hogere geluidsbelastingen worden toegestaan. Deze hogere geluidsbelastingen 
worden vastgelegd in een hogere waardenbesluit. Gemeente Nijmegen heeft in haar Beleidsregels 
Hogere Waarden Wet Geluidhinder 2013 vastgelegd in welke gevallen een hogere waarde kan worden 
verleend.  

3.3 Regels voor geluid van bedrijven en industrieterreinen 
Regels voor bedrijven zijn ondergebracht in de Wet geluidhinder en de Wet Milieubeheer. De Wet 
Geluidhinder ziet toe op de geluidsproductie van gezoneerde industrieterreinen, waarbij de 
geluidsproductie van alle op dat gezoneerde terrein aanwezige bedrijven wordt opgeteld en 
gemonitord. De Wet milieubeheer regelt de geluidsproductie per bedrijf door middel van voorschriften. 
Dit actieplan gaat niet over individuele bedrijven maar over de impact van bedrijventerreinen. 
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  Evaluatie vorig actieplan 4.
  

4.1 Stille wegdekken 
In het Actieplan Geluid 2013-2018 is opgenomen dat bij wegdekvervanging op de 50 km wegen 
standaard een stiller wegdektype wordt toegepast als dat technisch en financieel mogelijk is. Hiermee 
halen we zonder extra kosten een geluidreductie van ca. 1,5 dB ten opzichte van standaard asfalt. In de 
volgende plaatjes is te zien waar we in 2012 stillere wegdekken hadden liggen en hoe de situatie in 2017 
was. 
 
Stille wegdekken in 2012                     Stille wegdekken 2017 

 
 
Legenda: 
 

SMA NL8  (-0,5 dB)                                                                                                                                                        
SMA NL5  (–1,5 dB) 
Dunne deklaag A (-3 dB) 
Dunne deklaag B (-4 dB) 
ZOAB (-2,5 dB) 
2-laags ZOAB (-5 dB) 

 
Noot: 
De geluidreductie is de gemiddelde geluidreductie tijdens de levensduur van het wegdek. De werkelijk 
te behalen reductie hangt sterk af van de rijsnelheid en de verhouding tussen lichte en zware 
voertuigen. 
 
De afgelopen 5 jaar is het aantal vierkante meters stil wegdek flink toegenomen. Dit is voor een 
belangrijk deel te danken aan de aanleg en opening van de Oversteek (2e brug over de Waal) en de 
herinrichting van knooppunt Neerbosch.  
Op het zuidelijke deel van de Sint Annastraat en de Berg en Dalseweg is het stille asfalt dat  tijdens een 
pilotproject was aangelegd minder geschikt dan verwacht. Het wegdek bleek door de open structuur 
sneller te slijten dan verwacht. Daarom is een nieuwe, slijtvastere deklaag aangebracht die minder 
geluid reduceert  dan de oude. 
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4.2 Gesubsidieerde gevelisolatie 
In 2014 hebben we ruim 1 miljoen euro van het Rijk ontvangen voor de voorbereiding van 
geluidsisolatieprojecten bij oudere woningen. Bij 1338 woningen zal worden onderzocht of zij in 
aanmerking komen voor gesubsidieerde geluidsisolatie. Alle woningen moeten individueel worden 
bezocht en de huidige bouwkundige staat met worden vastgelegd. Dit is een zeer tijdrovende klus en 
daarom is in 2016 besloten om extra capaciteit in te huren. We verwachten in 2019 te kunnen starten 
met het aanbrengen van de geluidsisolerende voorzieningen. In het totaal zullen ca. 350 woningen 
worden voorzien van extra geluidwering. De andere woningen zijn al voldoende geïsoleerd of de 
eigenaren hebben geen behoefte aan extra geluidwering.  

4.3 Uitvoering Wet geluidhinder en gemeentelijk geluidbeleid 
De Wet geluidhinder schrijft voor welke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan de normen van 
deze wet. Dit doen we uiteraard zorgvuldig en we hebben sinds 2007 ook gemeentelijk beleid waarin we 
extra eisen stellen aan de ligging van geluid belaste woningen en hun indeling. Hierdoor hebben de  
meeste woningen met een hoge geluidsbelasting  naast voldoende geluidsisolatie ook een geluidsluwe 
zijde. Aan deze zijde liggen dan meestal ook de buitenruimte en een slaapkamer. Hiermee proberen we 
de hoge geluidsbelasting op de gevel te compenseren. 
De laatste jaren zijn de globale bestemmingsplannen in opmars.  Deze plannen zijn flexibeler waardoor 
beter op marktontwikkelingen kan worden ingespeeld. Het nadeel is dat er geen uitgewerkte 
stedenbouwkundige plannen onder liggen waardoor de voorgeschreven toetsing aan de Wet 
geluidhinder lastiger is.  Dit ondervangen we door voorwaarden te verbinden aan de woningen 
waarvoor we  hogere geluidsbelastingen toestaan.  Bij de uitwerking van de plannen moet de 
ontwikkelaar aantonen dat de woningen voldoen aan de gestelde eisen.  

4.4 Geluidschermen en -wallen 
In stedelijk gebied zijn geluidschermen en –wallen vaak lastig in te passen en daarom worden ze niet 
veel toegepast. Toch zijn er in Nijmegen schermen geplaatst langs diverse wegen. Ook langs een groot 
deel van de spoorlijn Nijmegen-Arnhem zijn ten noorden van de Waal geluidschermen geplaatst.  
De geluidschermen zijn weergegeven in het onderstaande plaatje. 
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4.5 Ander gemeentelijk beleid 
De onderstaande ontwikkelingen dragen bij aan het verminderen van de overlast door verkeer. De winst 
laat zich lastig kwantificeren in decibellen, maar we vinden het wel belangrijk om ze te noemen.   

4.5.1 Stimuleren fietsgebruik 
Nijmegen heeft in de afgelopen 5 jaar flink geïnvesteerd in de aanleg van vrij liggende fietspaden en zijn 
bestaande fietsroutes verbeterd. Mede hierdoor is het aantal Nijmegenaren dat met de fiets naar het 
werk en de binnenstad  gaat gestegen tot 65%. 

4.5.2 Stimuleren duurzame mobiliteit 
Op het gebied van duurzame mobiliteit werken de gemeente Arnhem en Nijmegen en de provincie 
Gelderland  samen. In de regio Nijmegen-Arnhem rijden al jaren aardgasbussen. Hoewel deze bussen 
stiller zijn dan de dieselbussen die ze vervingen, bleek de eerste generatie een vervelende bromtoon te 
produceren bij stationair draaien en optrekken. Bij de 2e generatie aardgasbussen bleek dit probleem 
zich gelukkig veel minder voor te doen.  
 
Het elektrisch rijden is de afgelopen jaren gegroeid in Nijmegen. Gemeente Nijmegen heeft een aantal 
laadpalen geplaatst op strategische punten en verder zijn er op verzoek van gebruikers laadpalen 
geplaatst.  Op dit moment zijn er 56 laadpalen aanwezig en er loopt een aanbesteding om dit aantal te 
vergroten. 
 
Gemeente Nijmegen stimuleert het gebruik van LNG (vloeibaar aardgas) bij zwaar weg- en 
watertransport. Dit levert niet alleen schoner vervoer op maar het is ook stiller. Om vervuiling en 
geluidoverlast door dieselaggregaten te verminderen zijn walstroompunten gemaakt voor afgemeerde 
schepen. 

4.5.3 Duurzame schone stadsdistributie 
In 2017 is onderzoek gedaan naar het aantal vrachtwagenbewegingen in en naar de binnenstad. 
Onderzocht is of de bevoorrading efficiënter kan waardoor er minder voertuigbewegingen nodig zijn.  
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4.6 Vergelijking geluidhinder 2011-2016 
In de onderstaande tabellen staan de hinder- en slaapverstoringscijfers van 2011 en 2016 naast elkaar.  
 
Verkeerslawaai totaal 
 
Geluidsbelasting 
Lden in dB 

Aantal gehinderden Aantal ernstig gehinderden 
2011 2016 Verschil 2011 2016 Verschil 

55-59 5.195 5.302 107 1.979 2.020 41 
60-64 6.332 7.420 1.088 2.744 3.215 471 
65-69 4.458 4.757 299 2.174 2.321 147 
70-74 123 270 147 68 150 82 
>74 0 0 0 0 0 0 
Totaal 16.108 17.750 1.642 6.965 7.706 741 
 
Geluidsbelasting 
Lnight in dB 

Aantal slaapverstoorden 
2011 2016 Verschil 

50-54 1480 1707 227 
55-59 1120 1209 89 
60-64 74 101 27 
65-69 - - - 
>70 - - - 
Totaal 2674 3017 343 
 
Uit de bovenstaande cijfers blijkt dat het aantal (ernstig) gehinderden door wegverkeer met ca. 10% is 
toegenomen. Dit heeft een aantal oorzaken. Het aantal inwoners van Nijmegen is  6% toegenomen ten 
opzichte van 2011 en  veel nieuwbouwlocaties staan langs de hoofdwegenstructuur van Nijmegen. De 
nieuwe woningen direct langs deze wegen zijn goed geïsoleerd maar tellen wel mee in de hinderscores. 
Verder wordt de geluidreductie van stil wegdek sinds 2012 gemiddeld over de levensduur van het 
wegdek. Eerder werd met de geluidreductie na aanleg gerekend. De feitelijke geluidsbelasting is dus 
niet veranderd maar er wordt nu gerekend met een lagere, meer realistische gemiddelde 
geluidreductie.  
 
Spoorweglawaai totaal 
 
Geluidsbelasting 
Lden in dB 

Aantal gehinderden Aantal ernstig gehinderden 
2011 2016 Verschil 2011 2016 Verschil 

55-59 409 374 -35 102 93 -9 
60-64 163 495 332 52 156 104 
65-69 305 747 442 120 294 174 
70-74 6 165 159 2 74 72 
>74 0 0 0 0 0 0 
Totaal 883 1.781 898 276 617 341 
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Geluidsbelasting 
Lnight in dB 

Aantal slaapverstoorden 
2011 2016 Verschil 

50-54 52 65 13 
55-59 52 67 15 
60-64 13 160 147 
65-69 - 16 16 
>70 - - - 
Totaal 117 307 190 
 
In Nijmegen zijn de afgelopen jaren een aantal grote woningbouwlocaties dicht langs het spoor 
gebouwd (bijv. Handelskade en studentenwoningen boven Doornroosje). Hierdoor neemt het aantal 
woningen met een hoge geluidsbelasting door het spoor toe. Ook hier is geen rekening gehouden met 
de geluidwering van de gevel en tellen de woningen volledig mee in de hinderscores. 
 
Industrielawaai totaal 
 
Geluidsbelasting 
Lden in dB 

Aantal gehinderden Aantal ernstig gehinderden 
2011 2016 Verschil 2011 2016 Verschil 

55-59 34 255 221 14 108 94 
60-64 0 467 467 0 227 227 
65-69 0 0 0 0 0 0 
70-74 0 0 0 0 0 0 
>74 0 0 0 0 0 0 
Totaal 34 721 687 14 334 320 
 
Geluidsbelasting 
Lnight in dB 

Aantal slaapverstoorden 
2011 2016 Verschil 

50-54 0 95 95 
55-59 0 1 1 
60-64 0 - - 
65-69 - - - 
>70 - - - 
Totaal 0 96 96 
 
Het aantal gehinderden  en ernstig gehinderden door industrielawaai is volgens de bovenstaande cijfers 
toegenomen. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door  een aantal nieuwbouwprojecten op relatief 
korte afstand van de industrieterreinen. Het gaat bijvoorbeeld om de  studentenflat bij  het station, de 
nieuwe  appartementen aan de Tollensstraat  en woningbouw in Koningsdaal. 
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In de onderstaande staafdiagrammen  is  de  toename van het aantal gehinderden en slaapverstoorden 
nog eens naast elkaar gezet. 
 
 

 

 
 

4.7 Resultaten burgerpeilingen 
Gemeente Nijmegen houdt ieder twee jaar peilingen onder de bevolking. Uit deze peilingen blijkt dat de  
ervaren geluidsoverlast  door wegverkeer de afgelopen jaren vrij stabiel is.  In de onderstaande tabel 
zijn de percentages van de afgelopen drie peilingen weergegeven. 
 
 

Percentage huishoudens dat 
geluidsoverlast ervaart door wegverkeer 

Jaar vaak soms totaal 

2013 7,5% 21,2% 28,8% 

2015 6,4% 18,7% 25,1% 

2017 8,2% 18,5% 26,8% 
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 Geluidsbelastingkaart  2017 en tabellen 5.
Bureau Leefomgevingskwaliteit van de gemeente heeft de geluidsbelastingkaarten opgesteld.  De 24 
kaarten zijn opgesteld voor het peiljaar 2016. Het gaat om de volgende kaarten: 
- Geluidscontouren en wegverkeer etmaal- en nachtperiode; 
- Stille gebieden wegverkeer etmaal- en nachtperiode;  
- Geluidscontouren railverkeer etmaal- en nachtperiode; 
- Stille gebieden railverkeer etmaal- en nachtperiode;  
- Geluidsbelasting industrielawaai etmaal- en nachtperiode. 
 
Verder zijn er tabellen gemaakt waarin het aantal woningen en gehinderden per geluidsbelastingklasse 
is weergegeven voor het peiljaar 2016.  
 
De geluidsbelastingkaarten en de tabellen zijn op 26 juni 2017 vastgesteld,   gepubliceerd en  
vervolgens aan het ministerie van I&M verzonden. De geluidsbelastingkaarten zijn digitaal te 
raadplegen op http://kaart.nijmegen.nl/milieu/ 
 
Aantal woningen en bewoners dat (ernstige) hinder ondervindt van verkeers- of industrielawaai 
als de geluidsbelasting per etmaal 55 dB of meer is. 
 

 
Geluidbron 

Aantal 
woningen Bewoners 

(afgerond) 
gehinderden Ernstig gehinderden 

Stedelijke 
wegen 

28.032 61.700 17.658 7.670 

Provinciale 
wegen 

66 100 33 13 

Rijkswegen 56 100 27 11 
Railverkeer 4.000 8.800 1.781 617 
Industrie 1.051 2.300 721 334 

 
Kanttekening bij deze hindercijfers: 
De Europese richtlijn omgevingslawaai richt zich op de geluidsbelasting op de gevels van 
geluidsgevoelige bestemmingen. Het aantal (ernstig) gehinderden is conform de Europese richtlijn 
vastgesteld aan de hand van een gemiddeld aantal bewoners per woning en de geluidsbelasting op de 
gevel. Deze methode houdt geen rekening met factoren die de hinder kunnen beïnvloeden. Zo worden 
de geluidsisolatie van de woning en de aanwezigheid van een geluidsluwe zijde niet meegewogen in de 
hinderbeleving. Zo is 34% van de woningen met een geluidsbelasting van 55 dB of meer door stedelijke 
wegen voorzien van voldoende geluidsisolatie. Deze geluidsisolatie is direct bij de bouw aangebracht of 
later bij gesubsidieerde geluidisolatieprojecten. Van de woningen met een hoge geluidsbelasting door 
railverkeer is ruim 61% bij de bouw voorzien van voldoende geluidsisolatie en voor industrielawaai is 
dat 68 %. 
Ook de individuele gewoonten als het sluiten van ramen, het zich verplaatsen naar de stille kant van het 
huis of bijvoorbeeld binnen blijven in de zomer hebben invloed op de mate van hinder. 
Verder spelen ook niet akoestische factoren, zoals het vertrouwen van burgers in de lokale overheid en 
de aanwezigheid van groen in de buurt een rol bij de hinderbeleving. Dit verklaart waarom in specifieke 
situaties soms grote afwijkingen van de algemene dosis-effect-relaties worden gevonden. 
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 Geluid en gezondheid  6.
De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en leven heeft invloed op hun gezondheid. Deze 
invloed kan direct zijn, bijvoorbeeld door de kwaliteit van lucht, een drukke weg met een hoog risico op 
verkeersongevallen of slechte fietsmogelijkheden in een buurt. Maar de omgeving kan ook indirect van 
invloed zijn op de gezondheid, bijvoorbeeld door stress van geluidhinder of ontevredenheid over de 
buurt. Vaak wordt aandacht besteed aan bovenstaande ‘negatieve’ omgevingsfactoren, terwijl de 
omgeving ook een positieve invloed kan hebben op de gezondheid of gezondheidsbevorderend kan 
werken.  

6.1 Wegverkeergeluid en kwaliteit leefomgeving  
Van alle milieufactoren bepaalt wegverkeerslawaai voor het belangrijkste deel de tevredenheid van 
mensen over hun woonomgeving. Behalve de hoogte van de geluidsbelasting zijn ook andere factoren 
van belang voor de beleving. Het gaat bijvoorbeeld om de vermijdbaarheid, de tijdsduur en om de 
omgeving waarin zich het geluid voordoet.  
De aanwezigheid van geluidluwe plekken in en om de woning leidt er toe dat mensen bij eenzelfde 
geluidsbelasting minder hinder ondervinden van verkeerslawaai.  
 
Uit Zweeds onderzoek blijkt dat bewoners van woningen met een hoge geluidsbelasting door 
verkeerslawaai minder hinder in en rond de woning ervaren als er stille plekken in de buurt zijn. Bij 
woningen met een hoge geluidsbelasting vermindert het aantal gehinderden als de woning een tuin of 
balkon heeft aan de geluidsluwe zijde.  

6.2 Wegverkeergeluid en gezondheid 
Geluid behoort tot één van de drie belangrijkste omgevingsfactoren die een nadelig effect hebben op de 
gezondheid van mensen. De belangrijkste gezondheidseffecten zijn (ernstige) hinder en 
slaapverstoring. Deze effecten kunnen via stressprocessen leiden tot andere aandoeningen zoals 
verhoging van de bloedsuikerspiegel, de bloeddruk en het ontwikkelen van hart en vaatziekten. Hinder 
komt al bij lage geluidsbelastingen voor en neemt toe als de geluidsbelasting toeneemt.  
Van de milieufactoren veroorzaakt geluid na ‘fijnstof’ de meeste gezondheidsproblemen in de fysieke 
leefomgeving. Aan de effecten van verkeerslawaai op de gezondheid worden volgens GGD jaarlijks 
tientallen tot honderden doden toegeschreven.  
 
GGD Nederland heeft op basis van diverse gezondheidsonderzoeken een gezondheids-effectscreening 
(GES) gemaakt. GES is een beleidsinstrument waarmee beleidsvoornemens kunnen worden gescreend 
op gezondheidseffecten. Deze effecten worden onder andere vertaald in milieugezondheids-
kwalificaties en ze zijn gebaseerd op de laatste stand van de beleidsmatige normering en recente 
wetenschappelijke dosisrespons relaties. De kwalificaties zijn in consensus vastgesteld door een 
begeleidingscommissie, waarin vertegenwoordigers van het Ministeries van I&W en VWS, GGD GHOR 
Nederland, GGD’en, het RIVM en de Provincies zitting hebben. GES is dus geen strikt wetenschappelijke 
methode, maar een model waarin een afweging is gemaakt tussen maatschappelijke 
aanvaardbaarheid, praktische realiteit en bestuurlijke bruikbaarheid. Het handboek GES is beschikbaar 
via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/gezondheidseffectscreening 
 
De onderstaande tabellen zijn overgenomen uit de GES versie 1.8 van januari 2018. Deze tabellen geven 
het percentage ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden weer bij een bepaalde geluidsbelasting 
op de gevels van woningen. De geluidsbelastingen waarbij een causaal verband bestaat met het 
ontstaan van hart en vaatziekten krijgen de kwalificatie onvoldoende voor milieugezondheid.  Deze 
relatie is vooral aangetoond voor wegverkeerslawaai en industrielawaai, voor raillawaai is deze minder 
duidelijk. Zolang hierover niet meer informatie beschikbaar is, hanteren we dezelfde 
milieugezondheidskwalificatie als voor wegverkeer.  
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Weg- en Railverkeer 
 
Geluidsbelasting op 

de gevel 
Ernstig 

gehinderden  
in % 

Ernstig 
slaapverstoorden in 

% 

 
Milieugezondheidskwalificatie 

Lden in dB 
43-47 0-3 2 Goed 
48-52 3-5 2-3 Redelijk 
53-57 5-9 3-5 Matig 
58-62 9-14 5-7 Zeer matig 
63-67 14-21 7-11 Onvoldoende 
68-72 21-31 11-14 Ruim onvoldoende 
> 73 > 31 > 14 Zeer onvoldoende 

 
Industrieterreinen 
 
Geluidsbelasting op 

de gevel 
Ernstig 

gehinderden  
in % 

Ernstig 
slaapverstoorden in 

% 

 
Milieugezondheidskwalificatie 

Lden in dB 
43-47 2-4 2-3 Goed 
48-52 4-7 3-4 Vrij matig 
53-62 7-18 4-9 Zeer matig 
63-67 18-25 9-13 Onvoldoende 
> 68 > 25 > 13 Zeer onvoldoende 

 
 
Hieronder staat een uitsnede van de  geluidsbelastingkaart wegverkeer 2017 waarbij de geluidgevoelige 
bestemmingen zijn ingekleurd volgens de GES methode. 
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De geluidsbelastingkaart van alle wegen ingekleurd volgens de Ges methode. 
Deze kaart is digitaal in te bekijken via http://kaart.nijmegen.nl/milieu/ 
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 Plandrempels 7.
Gemeenten kunnen zelf bepalen bij welke geluidsbelasting zij het nodig vinden om beleid te 
ontwikkelen. Dit doen ze door een plandrempel vast te stellen voor de geluidbronnen die ze beheren. 
Voor de gemeente Nijmegen zijn dat de gemeentelijke wegen en de gezoneerde industrieterreinen. 
Deze plandrempels worden uitgedrukt in geluidsniveaus (dB’s) en kunnen afgeleid zijn van de normen 
uit de Wgh, maar dat hoeft niet.  De plandrempel is dus geen nieuwe norm, maar geeft aan vanaf welke 
geluidsbelasting wij het wenselijk achten om deze te verlagen. Gemeente Nijmegen kiest ervoor om de 
plandrempel te koppelen aan gezondheidsrisico’s. De plandrempel heeft vooral een signalerende 
functie.  
 
Zoals te zien is in de tabel in paragraaf 5 is het geluid van de gemeentelijke wegen veruit de grootste 
geluidhinderbron in Nijmegen. Op basis van de gezondheidseffecten stellen we de plandrempel voor 
wegverkeerslawaai op 63 dB. Bij deze plandrempel is er sprake van 9 tot 14 procent ernstig gehinderden 
en 5 tot 7 procent ernstig slaapverstoorden. Deze drempel komt overeen met de plandrempel die de 
provincie Gelderland hanteert voor de provinciale wegen. Het ministerie van I&W heeft de plandrempels 
ongewijzigd vastgesteld op 65 dB voor rijkswegen en 70 dB voor de landelijke spoorwegen. 
 
Gemeente Nijmegen legt de plandrempel voor industrielawaai bij het wettelijke maximum van 55 dB(A) 
etmaalwaarde,  wat overeenkomt met 53 dB Lden in de GES-tabel. In Nijmegen ondervinden 54 
woningen een geluidsbelasting boven deze plandrempel.  
 
Overzicht plandrempels 
 
Geluidbron Rijkswegen 

(Ministerie I&W) 
Provincie 
Gelderland 

Railverkeer 
(Ministerie I&W) 

Gemeente 
Nijmegen 

Wegverkeer 65 dB Lden 63 dB Lden - 63 dB Lden 
Railverkeer - - 70 dB Lden - 
Industrielawaai - - - 53 B Lden 
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 Hotspots 8.
Op basis van de geluidkaarten 2017 en de plandrempels kunnen hotspots worden vastgesteld. Hotspots 
zijn gebieden waar veel woningen met een geluidsbelasting boven de plandrempel  liggen.   
 
 
 
 

 
 
 
Hotspots verkeerslawaai: Geluidgevoelige bestemmingen met een geluidsbelasting van 63 dB en hoger 
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Hotspots industrielawaai: Geluidgevoelige bestemmingen met een geluidsbelastingvan  53 dB en hoger 
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 Mogelijkheden om de geluidsbelasting te verlagen 9.
Gemeente Nijmegen is verantwoordelijk voor het beperken en beheersen van het geluid door het 
verkeer op de gemeentelijke wegen en het geluid veroorzaakt door de bedrijven op de 
industrieterreinen. In deze paragraaf gaan we in op de mogelijkheden om de geluidsbelasting door deze 
geluidbronnen te verlagen. 

9.1 Wegverkeerslawaai 
Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om de geluidsbelasting door wegverkeer te verlagen. Deze 
maatregelen worden in deze paragraaf behandeld. In de onderstaande tabel staat een overzicht van de 
maatregelen met daarachter het effect op de gemiddelde geluidsbelasting.  
 
Maatregel Effect op de gemiddelde geluidsbelasting 
Verminderen verkeersintensiteit  0/+ 
Verlagen gemiddelde rijsnelheid 0/+ 
Verlagen aandeel zwaar verkeer + 
Doorstroming verbeteren 0 
Milieuzone  0/+ 
Geluidschermen ++ 
Stil wegdek  +/++ 
Stille voertuigen 0/+ 
Ruimtelijke ordening ++ 
Handhaving 0/+ 
++ zeer gunstig, + gunstig, 0 neutraal 

9.1.1 Verminderen verkeersintensiteit 
Minder gemotoriseerd verkeer leidt tot minder geluidsoverlast.  Vanwege het logaritmische karakter 
van de decibel (dB), de eenheid waarin wij de geluidsbelasting uitdrukken,  heeft een verlaging van de 
verkeersintensiteit met 20% een effect van slechts 1 dB.  Als het verkeersaanbod halveert dan daalt de  
geluidsbelasting 3 dB. 

9.1.2 Verlagen gemiddelde rijsnelheid 
Het verlagen van de gemiddelde rijsnelheid van 70 naar 50 km/h kan leiden tot een afname van ca. 3,5 
dB. De verlaging van 50 naar 30 km/h zorgt zelfs voor een verlaging van ca. 5,5 dB. Een belangrijke 
kanttekening hierbij is dat dit effect kleiner wordt naarmate het aandeel vrachtverkeer groter wordt. 

9.1.3 Verlagen aandeel zwaar verkeer 
Het verlagen van het aandeel zwaar verkeer heeft een direct effect op de gemiddelde geluidsemissie. 
Hoe lager het aandeel vrachtverkeer, hoe groter het effect.  

9.1.4 Doorstroming verbeteren 
Het verbeteren van de doorstroming van het verkeer heeft nauwelijks effect op de gemiddelde 
geluidsbelasting maar wel op de hinderbeleving. Een gelijkmatigere snelheid en minder optrekken en 
afremmen leidt tot minder hinder. Betere doorstroming kan helaas ook leiden tot meer verkeer. 
Maatregelen om de doorstroming te  verbeteren zijn het optimaliseren van de afstelling van 
verkeerslichten, het instellen van een groene golf of het inrichten van de weg volgens het Largas 
(langzaam rijden gaat sneller) principe. 



 
Map =  Brieven en huisstijldocumenten /  sjab =  Nota, beleids- of projectplan  

 

 

 21 

  

9.1.5 Milieuzone  
Het aanwijzen van milieuzones wint terrein. Meestal worden ze ingesteld om vervuilende voertuigen te 
weren. Dit heeft meestal ook een gunstig effect op de hinderbeleving omdat schonere, moderne 
voertuigen over het algemeen stiller zijn.  Het is ook mogelijk om voertuigen te weren op basis van hun 
geluidsproductie. Een sympathiekere optie is om stille voertuigen privileges te geven. Dit zou kunnen 
worden toegepast bij de bevoorrading van het stadscentrum.  
 

9.1.6 Geluid afschermen 
Geluidschermen en -wallen zijn erg effectief om de geluidsbelasting te verlagen. Ze zijn vooral geschikt 
op plekken met weinig zijstraten en inritten. Iedere onderbreking in een geluidscherm of geluidwal 
veroorzaakt een geluidslek en vermindert de geluid afschermende werking. Geluidwallen zijn bij gelijke 
hoogte en plaats 2 dB minder effectief dan geluidschermen. Hoe dichter ze langs de geluidbron worden 
geplaatst, hoe meer geluid ze tegenhouden.  
In stedelijk gebied worden geluidschermen en –wallen slechts sporadisch toegepast omdat ze lastig in 
te passen zijn.  
 

 
Laag geluidscherm langs de Neerbosscheweg   De diffractor  
 
Een nieuw ontwikkeling die wellicht beter is in te passen is de diffractor. Deze constructie buigt het 
geluid af naar boven waardoor de geluidsbelasting bij achterliggende woningen afneemt. De diffractor 
is nog niet opgenomen in het reken en meetvoorschrift Geluid en er mag formeel nog geen geluid 
reducerende werking aan worden toegekend.  De leverancier werkt hieraan.  

9.1.7 Stil wegdek 
De geluidsreductie van een wegdek wordt bepaald ten opzichte van dicht asfaltbeton (DAB). Gewone 
klinkers maken juist meer lawaai dan dicht asfaltbeton en andere asfalttypen zijn vergelijkbaar of stiller. 
Het nadeel van stiller asfalt is dat het sneller slijt en minder geschikt is op wegvakken waar veel wordt 
geremd of opgetrokken en op kruisingen. Op dit moment geldt dat hoe hoger de geluidsreductie, des te 
sneller is het wegdek aan vervanging toe. Enkel- en dubbellaags zeer open asfaltbeton (ZOAB) zijn 
vanwege hun open structuur en geringe weerstand tegen wringing niet geschikt in stedelijk gebied. 
 
We hebben in Nijmegen al flink wat ervaring opgedaan met stille wegdekken. Zo hebben we in de 
periode van 2002 -2004 met 4 wegvakken meegedaan aan een gesubsidieerde pilot, waarbij we dunne 
deklagen hebben toegepast en de duurzaamheid en de geluidsreductie periodiek hebben gemonitord.  
Dunne deklagen zijn asfaltmengsels met een dunne toplaag van 10 tot 30 mm en een fijne 
oppervlaktetextuur. De meeste dunne deklagen hebben ongeveer 10 tot 15% holle ruimten. Hoe groter 
het percentage holle ruimten, hoe hoger de geluidsreductie (ca. 4 dB bij 50 km/uur). Dit gaat echter wel 
ten koste van de levensduur.  
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Tegenwoordig is er ook steen mastiek asfalt (SMA) te krijgen met geluidsreducties tot ca. 2 dB bij 50 
km/uur. Het voordeel van sma is dat de levensduur vergelijkbaar is met dab en dat het (meestal) 
geschikt is om op kruisingen toe te passen.  

9.1.8 Stille voertuigen 
Stille banden zijn in alle soorten en maten te krijgen. Vanaf 1 oktober 2012 zijn de veiligheids- en 
geluidsproductienormen voor autobanden aangescherpt. Bandenfabrikanten zijn verplicht om een 
label toe te kennen aan hun banden. De meetmethode en classificatie voor deze labeling worden 
vastgelegd. Hiermee kunnen consumenten bij de aanschaf van een band direct zien of deze goed 
presteert voor geluid. Nieuwe auto’s moeten uiteraard worden geleverd met banden die voldoen aan de 
meest recente eis.  
 
Vooral het vrachtverkeer is de laatste jaren stiller geworden door de aanscherping van emissie-eisen. 
Elektrische of hybride voertuigen worden langzaam populairder en zorgen voor minder verkeerslawaai, 
zeker in stedelijk gebied bij snelheden tot 50 km/uur. Daarna beginnen banden- en windgeruis het 
geluidniveau te overheersen.  
 
Hoewel ze niet zijn opgenomen in de verkeersmodellen en de geluidskaarten, vormen scooters volgens 
de stadsmonitor een steeds terugkerende bron van ergernis bij de burgers in Nijmegen. Elektrische 
scooters zijn veel stiller en stootten veel minder schadelijk stoffen uit.  

9.1.9 Ruimtelijke ordening 
Er zijn ook maatregelen die de geluidsbelasting op de gevel niet verlagen.  Deze maatregelen vallen 
strikt genomen niet onder de Richtlijn omgevingslawaai, maar dragen wel bij aan de vermindering van 
geluidhinder en slaapverstoring.  
 
Door de gevels van woningen voldoende geluidwerend uit te voeren kan de hinderbeleving worden 
verbeterd. Bij nieuwbouw gebeurt dit meestal automatisch omdat het Bouwbesluit hieraan eisen stelt. 
Bij bestaande woningen kan het geluidsniveau in de woning worden verlaagd door geluidswerende 
voorzieningen aan te brengen. 
 
Verder kan bij het woningontwerp rekening worden gehouden met het aanwezige verkeerslawaai. Met 
een goed ontwerp kunnen relatief stille tuinen en achtergevels worden gecreëerd. Door de slaapkamers 
aan de stille achtergevels te leggen neemt de kans op slaapverstoring af. 

9.1.10 Handhaving 
Te hard rijden, asociaal rijgedrag en het rijden met lawaaiige voertuigen veroorzaken onnodige 
geluidsoverlast. De handhaving is in handen van het Openbaar Ministerie (OM). De politie bepaalt zelf of 
zij prioriteit geeft aan de handhaving van de maximum snelheid en controles van voertuigen. 
De gemeente heeft wel periodiek verkeersoverleg  met de politie waarin de handhaving aan de orde 
komt.  
 

9.2 Industrielawaai 
Het geluid van gezoneerde industrieterreinen is een optelling van het geluid dat alle bedrijven samen 
produceren. Om de geluidsbelasting te verlagen moet per bedrijf worden bekeken hoeveel geluid ze 
mogen produceren volgens de vergunning. Bij periodieke controles en bij klachten wordt hierop 
gecontroleerd door de omgevingsdienst. Als een bedrijf een nieuwe milieuvergunning nodig heeft wordt 
gekeken of  er stiller technieken beschikbaar zijn.  
 
Het doel van een gezoneerd bedrijventerrein is om bedrijven geluidruimte te geven om hun werk te 
kunnen doen. Het terugdringen van de geluiduitstoot is maatwerk daarom zijn geen generieke 
maatregelen onderzocht bij het opstellen van dit actieplan. 
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 Kosten en baten 10.
In dit hoofdstuk gaan we zeer globaal in op de in op de kosten en de baten van maatregelen om de 
geluidsbelasting te verlagen. Het ministerie van I&W  stelt dat een goede kosten-batenanalyse nodig is 
om prioriteiten te kunnen stellen. De beschikbare middelen moeten immers daar worden ingezet waar 
ze het meest opleveren.  
Deze redenering klopt, maar we willen wel een kanttekening plaatsen: 
In het vorige hoofdstuk hebben we de meest voor de hand liggende geluid reducerende maatregelen 
besproken. Met deze maatregelen kunnen aardige reducties worden bereikt, maar het is met de huidige 
stand van de techniek volstrekt onmogelijk om de geluidsbelasting op alle hotspots in Nijmegen te 
verlagen tot onder de plandrempel van 63 dB. 
  
Met het bovenstaande in het achterhoofd hebben we de kosten van de meest kansrijke geluid 
reducerende maatregelen uitgewerkt. Het gaat om maatregelen die wij als gemeente kunnen toepassen 
en die direct invloed hebben op de geluidsbelasting. Daarna hebben we uitgewerkt wat de maatregelen 
kosten per 100 strekkende meter.  
 
 
Maatregel 

 
Geschatte 
Kosten  
excl. BTW 

 
Afschrijvings-
termijn 

Meerkosten 
over 30 jaar 
t.o.v. 
standaard 
asfalt 

 
Te behalen geluidreductie 

Geluidschermen € 500,- per 
m2 

30 jaar € 500,- per 
m2 

Van 1 tot 15 dB afhankelijk 
van plaats, hoogte, lengte 

SMA 08 en SMA 05 
(extra kosten t.o.v. standard 
asfalt als aanleg wordt 
gecombineerd met regulier 
onderhoud) 

 
€ 0 

 
15 jaar 

 
€ 0 

 
0,5 tot 1,5 dB 

Dunne deklaag  
(extra kosten t.o.v. standard 
asfalt als aanleg wordt 
gecombineerd met regulier 
onderhoud) 

 
€ 35,- per m2 

 
8-10 jaar 

 
€ 105,- per 

m2 
(bij een 

levensduur van 
10 jaar) 

 
2,5 tot 4 dB 

 
Geluidsschermen 
Een geluidsscherm van 100 m lang en 2 m hoog kost 100 x 2 x 500= € 100.000 excl. BTW. 
 
SMA 08 en SMA 05 
In combinatie met het reguliere wegonderhoud kost deze maatregel niets extra.  
 
Dunne deklaag 
Als we uitgaan van een wegbreedte van 7m en een lengte van 100m dan bedragen de meerkosten voor 
aanleg en vervanging tov dicht asfaltbeton 7 x 100 x 105= € 73.500,-  
De jaarlijkse extra kosten bedragen dan 73.500:30= € 2.450 excl. BTW per 100 strekkende meter. 
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 Maatregelen Actieplan 11.
Het verkeer op de gemeentelijke wegen vormt met afstand de grootste geluidhinderbron in Nijmegen. 
We stellen hiervoor een plandrempel vast van 63 dB. Daarmee geven we aan dat geluidsbelastingen 
boven deze waarde om gezondheidsredenen ongewenst zijn.  
De woningen met een geluidsbelasting boven de plandrempel liggen voornamelijk  langs de 
hoofdwegenstructuur van Nijmegen. Deze wegen hebben een belangrijke verkeersfunctie en het ligt 
niet voor de hand om deze wegen af te sluiten of af te waarderen met als doel om de geluidsbelasting te 
verlagen.  
 
Wegdekken 
Om de geluidsbelasting enigszins te verlagen zetten we het huidige asfaltbeleid voort. Bij groot 
onderhoud aan de hoofdwegenstructuur vervangen we standaard asfalt door een stiller type  
(bijvoorbeeld SMA NL5) dat ca. 1,5 dB stiller is.  Hierbij bekijken we per geval of het toepassen van stiller 
wegdek zinvol en technisch en financieel verantwoord is.  Dit beleid geldt ook voor de wegvakken met 
woningen die een geluidsbelasting onder de drempelwaarde hebben. Zo proberen we het 
geluidsniveau door verkeer in de hele stad te verlagen.  De kosten van deze maatregelen worden 
betaald uit de reguliere begroting voor wegbeheer. 
 
We hebben inmiddels ook de nodige ervaring opgedaan met dunne deklagen. Dit wegdektype heeft een 
hogere geluidreductie dan SMA NL5 maar heeft een kortere levensduur en is niet geschikt voor wegen 
met veel kruisingen en scherpe bochten. We passen deze wegdekken bij voorkeur toe op langere rechte 
wegen zoals de Prins Mauritssingel, de Oversteek en de Energieweg. 
De juiste keuze voor een bepaald wegdektype blijft maatwerk en moet per project worden afgewogen. 
 

 
 
Wegvakken waarbij de komende 5 jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd 
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30 km 
Een andere maatregel om de geluidsbelasting te verlagen  is het instellen van 30 km zones. In Nijmegen 
hebben we al heel veel van deze gebieden en de komende jaren worden de straten in het centrum 
(binnen de singels) ingericht als 30 km gebied.  De kosten van deze maatregelen worden betaald uit de 
reguliere begroting voor wegbeheer. 
 

 
 
Het centrumgebied dat als 30 km gebied zal worden ingericht. 
 
Geluidisolatie 
Ondanks deze maatregelen zal de geluidsbelasting op de gevels van de woningen niet spectaculair 
dalen. De enige manier om de geluidsoverlast voor bewoners te beperken is dan om de woningen 
voldoende te isoleren tegen het verkeerslawaai. Woningen met een hoge geluidsbelasting waarvoor de 
bouwvergunning vóór 1985 is verleend komen mogelijk in aanmerking voor extra geluidwerende 
voorzieningen op kosten van het Rijk.  
Gemeente Nijmegen voert al jaren saneringsprojecten uit en de woningen met de hoogste 
geluidsbelastingen zijn inmiddels gesaneerd. De komende jaren gaan we hiermee door en we zijn bezig 
met projecten onder andere langs de Groenestraat, Muntweg, Hatertseweg, Prins Bernhardstraat en de 
Tweede Oude Heselaan. Het gaat  om ruim 1300 woningen waarvan zal worden onderzocht of extra 
geluidwerende voorzieningen nodig zijn. We verwachten dat bij ca. 25% van deze woningen  extra 
voorzieningen zullen worden aangebracht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft 
ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeente Nijmegen voor het voorbereiden en begeleiden 
van geluidsaneringsprojecten. Bij 1338 woningen zal worden onderzocht of zij in aanmerking komen 
voor extra geluidsisolatie. Op basis van uitgewerkte saneringsplannen  stelt het ministerie van I&W geld 
beschikbaar voor het uitvoeren van de maatregelen. 
 
De Omgevingswet wordt zoals het er nu uitziet in 2021 ingevoerd. Hoewel nog veel onduidelijk is 
verwachten we dat de gesubsidieerde geluidsanering in aangepaste vorm zal worden voortgezet.  Wel 
zal de drempelwaarde  om voor subsidie in aanmerking te komen worden verhoogd naar 70 dB 
wegverkeerslawaai.  Tot 1 februari 2020 kunnen nog subsidieaanvragen worden ingediend waarvoor 
het huidige regiem geldt. 
 
Geluidschermen en diffractoren 
Langs de Neerbosscheweg gaan we het geluidscherm langs het Gazianttepplein verlengen en ter hoogte 
van de Sonatestraat en Aubadestraat gaan we voor het eerst diffractoren toepassen.  Deze diffractors 
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zullen op een constructie worden geplaatst waardoor de totale hoogte ca. 1 m bedraagt en het geluid 
afschermende effect toeneemt. In de berm langs  een deel van de Energieweg zullen diffractoren op 
maaiveldniveau worden geplaatst.  Voor deze maatregelen heeft de gemeenteraad 1 miljoen euro 
beschikbaar gesteld op basis van de motie West Krijgt Groene Buffer. 
 

 
 
De gestippelde lijn geeft de locatie weer waar de bestaande geluidschermen worden verlengd. De 
doorgetrokken lijnen geven de locaties voor de diffractoren weer. 
 
Gemeentelijk geluidbeleid en de Wet geluidhinder 
De komende jaren worden met name ten noorden van de Waal en langs de zuidoever van de Waal grote 
aantallen woningen gebouwd. Voor een deel van deze gebieden zijn al globale bestemmingsplannen 
vastgesteld. Bij de stedenbouwkundige uitwerking van geluid belaste  locaties moeten stedenbouwers 
en projectontwikkelaars rekening houden met de aanvullende eisen die zijn vastgelegd in de hogere 
waarden besluiten .  
Op geluid belaste locaties staan we alleen nieuwe woningen toe als aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan.  Nieuwe woningen met een hogere geluidsbelasting moeten bijvoorbeeld andere woningen 
afschermen of een gat opvullen in een bestaande rij.  Ook kan de ligging ten opzichte van openbaar 
vervoer knooppunten of de vervanging van bestaande woningen een reden zijn om hogere 
geluidsbelastingen toe te staan. Verder moeten woningen met een hogere geluidsbelasting een 
geluidluwe zijde hebben en stellen we eisen aan de ligging en de indeling van de woning.  Dit beleid ligt 
vast in de  Beleidsregels hogere waarden Wet geluidhinder 2013. De meerkosten voor het bouwen op 
geluid belaste locaties zijn voor rekening van de ontwikkelaar. 
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Duurzame stad 
Nijmegen wil een duurzame stad zijn en er zijn verschillende initiatieven om de leefbaarheid van de stad 
te vergroten. Schoon openbaar vervoer, het stimuleren van fietsgebruik, schone stadsdistributie, het 
instellen van een milieuzone en het stimuleren van elektrisch vervoer, het zijn initiatieven die ook 
kunnen bijdragen aan minder geluidsoverlast  door het verkeer op de Nijmeegse wegen.  
Deze initiatieven worden betaald uit de verschillende programmabegrotingen. 

 
 

 Vooruitblik naar 2023 12.
 
Nijmegen is een groeigemeente en de komende jaren wordt het aantal woningen flink uitgebreid. Een 
deel van deze woningen zal langs de hoofdontsluitingswegen en rond OV knooppunten worden 
gebouwd. Het aantal woningen met een relatief hoge geluidsbelasting zal hierdoor toenemen. Ondanks 
de compenserende maatregelen zoals voldoende isolatie, een geluidluwe zijde en indelingseisen zal 
hierdoor zal ook het aantal gehinderden toenemen. Dit ligt opgesloten in de voorgeschreven 
systematiek om het aantal gehinderden te bepalen. De geluidbelasting op de gevel is maatgevend.  
 
Met de toename van het aantal vierkante meters stiller wegdek en door de ontwikkelingen op het 
gebied van elektrisch vervoer en schoner openbaar vervoer verwachten we dat het geluidsniveau lokaal 
1 tot 3 dB kan dalen. Daarbij verwachten we ook een positief effect als gevolg van de milieuzone die 
wellicht zal worden ingesteld. Schonere voertuigen zijn over het algemeen nieuwer en stiller. 
Helaas zullen we het geluid verlagende effect van deze maatregelen nauwelijks terugzien in de 
geluidkaarten die we over 5 jaar weer gaan maken. De voorgeschreven rapportagemethode is dermate 
grof dat geluidreducties van een paar dB nauwelijks zichtbaar worden.  Uit de stadspeilingen van 2023 
zal moeten blijken of alle maatregelen samen leiden tot minder geluidhinder door verkeer. 


