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Inleiding

In opdracht van de gemeente Hof van Twente is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het

kader van de realisatie van een kindcentrum te Markelo op de locatie Fokkerstraat 2a. Op deze

locatie is in de huidige situatie een basisschool gevestigd. In afbeelding 1.1 is een overzicht

gegeven van de ocatie. Het rode kader betreft het perceel waar de nieuwe ontwikkeling plaats

zal vinden.

 
Afbeelding 1.1 Overzicht onderzoekgebied (bron: Esri Nederland en het Kadaster)

 

De locatie is gelegen langs de doorgaande N-weg; Prinses Irenestraat. De Prinses Irenestraat

maakt deel uit van een 30 km/u-zone en is derhalve niet gezoneerd in de zin van de Wet

geluidhinder. Om te beoordelen of bij de beoogde ontwikkeling sprake is van een goede

ruimtelijke ordening, dient de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai te worden

beoordeeld. Dit ter bescherming van de toekomstige gebruikers en het waarborgen van een

aanvaardbaar verblijfsklimaat.

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch onderzoek

weergegeven. In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader en de procedure beschreven. De

onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronderde verkeersgegevens

zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen en beoordeling zijn

opgenomen in hoofdstuk 4. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie en advies in

hoofdstuk 5.
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Wettelijk kader

Algemeen

Geluidzone

De Wet geluidhinder (Weh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van

de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd

aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De afstanden

worden aan weerszijden van de weg gemeten vanafde buitenste begrenzing van de buitenste

rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De

betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedte wegverkeer

 

 

 

10f2 200 250

3of4 - 400

3of meer 350

5 of meer - 600   

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom doch

voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VIl met uitzondering van het gebied binnen de

bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg’. Dit laatste

gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wgh s geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen

weggedeelten met verschillende zonebreedtes, over een afstand van een derde van de breedte

nog langs de wegas doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een

afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de

geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige

bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L4enwaarde in dB bepaald.

De Laen-waarde is het energetisch en naar de tijdsduurvan de beoordelingsperiode gemiddelde

van de volgende drie waarden:

* _ het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);

* _ het geluidniveau n de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;

e _ het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 d8.

Blad2van8
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30 km/u-wegen

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/u bedraagt,is in de zin van de Wet geluidhinder niet-

zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij het opstellen van een

bestemmingsplan of bij een omgevingsvergunning, de geluidbelasting wel inzichtelijk dient te

worden gemaakt. Er dient sprake t zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van

een bestemmingsplan.

 

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening is akoestisch onderzoek gewenst. In de

zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen.

De aftrek ex artikel 1108 Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum

snelheid van 30 km/u.

Geluidnormen

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet

geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te

worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk

en/of doelmatig zijn, dient een hogere grenswaarde te worden vastgesteld door het college van

Burgemeester en Wethouders.

Voor alle woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen waarvoor het college van

burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een

gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen en andere

(geluidgevoelige) bestemmingen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau

kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden n hoofdstuk VIlIb van de

Wet geluidhinder.

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties

bij zones. In tabel 2.2 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarde en de maximaal toelaatbare

hogere grenswaarde) opgenomen.

Tabel 2.2 Geluidnormen voor woning langs een weg

Nieuw te bouwen |

geluidgevoeligebestemming 48 E

langseenbestaandeweg |

!

53

 

Vervangende nieuwbouw binnen de bebouwde kom 68 d8;

Vervangende nieuwbouw langs autofsnel]weg binnen de bebouwde kom 63 d8.

** _ Vervangende nieuwbouw buiten de bebouwde kom 58 dB.
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Aftrek ex artikel 1108 Wet geluidhinder

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het "Reken- en meetvoorschrift geluid

2012". Op basis van dit voorschrift wordt voor wegen waarvoorde representatief te achten

snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/u of meer bedraagt, de volgende aftrek toegepast:

e 4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB;

e 3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 d

e 2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen.

 

Voor de overige wegen bedraagtde aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen dient eerst

afgerond te worden op hele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het

dichtstbijzijnde even getal.

Plansituatie

De ontwikkeling van het kindcentrum op de locatie Fokkerstraat 2a te Markelo bevindt zich in de

nabijheid van de doorgaande N-weg; Prinses Irenestraat en diens verlengde Rijssenseweg. Zo'n

150 meter ten zuiden van het toekomstige kindcentrum is de doorgaande N-weg Goorseweg

gelegen. Ter hoogte van het kindcentrum geldt op deze wegen een maximumsnelheid van 30

km/u. Deze wegen hebben derhalve in de zin van de Wet geluidhindergeen geluidzone. Vanuit

het oogpunt van een ‘goede ruimtelijke ordening’ is echter akoestisch onderzoek wel gewenst.

De beoordeling in het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’ wordt gedaan conform de

systematiek van de Wet geluidhinder.

Het kindcentrum betreft een onderwijsgebouw. Conform artikel 1.6 lid 1 uit het Besluit

Geluidhinder wordt daarom de avond- en nachtperiode buiten beschouwing gelaten bij de

beoordeling van het geluidniveau op de gevel.

Blad4vang
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Onderzoeksopzet en uitgangspunten

Onderzoeksgebied

Op de locatie aan de Fokkerstraat 2a te Markelo waar momenteel een basisschool is gevestigd

wordt een kindcentrum gerealiseerd. In dit kindcentrum worden ook weer één of meerdere

basisscholen opgenomen. Voor het kindcentrum zijn nog geen tekeningen beschikbaar. De

intentie is om het kindcentrum te realiseren binnen het bouwviak uit het huidige

bestemmingsplan. Voor de volledigheid is ook de geluidbelasting op de randen van het perceel

berekend. Een overzicht van het bestemmingsplan van de planlocatie is weergegeven in

afbeelding 3.1. Het perceel is aangegeven met lichtbruin, het bouwvlak is aangegeven met

donkerbruin. De maximale bouwhoogte binnen het bouwvlak is 8 meter.

 
Afbeelding 3.1 Planlocatie binnen bestemmingsplan

  

Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen

akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de

geluidbelastingter plaatse van het plan.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk

vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode | en de

Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de

Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM | respectievelijk SRM |I.
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De SRM I is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van

objecten, hetgeen met de SRM | niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan

ook uitgevoerd conform SRM |I. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een

sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een

grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode I! uit het 'Reken- en

meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij s gebruik gemaakt van het programma Geomilieu 4.30.

Uitgangspunten

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de nieuw te realiseren

geluidgevoelige bestemming is een berekeningsmodel opgezet waarin de relevante wegen, de

omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen.

Er zijn geen significante hoogteverschillen in het plangebied. De omgeving van de nieuw te

realiseren bebouwing betreft stedelijk gebied en is als akoestisch nagenoeg zacht te kenmerken

(bodemfactor0,8). De wegen zijn als akoestisch hard (bodemfactor0) in de berekeningen

meegenomen. Het plangebied is als akoestisch half-verhard opgenomen in het rekenmodel

(bodemfactor 0,5). De diverse gebouwen in de omgeving van het onderhavige plangebied zijn n

de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen.

Voor het kindcentrum zijn het berekeningsmodel meerdere ontvangerpunten opgenomen op

zowel de perceelgrens als het bouwvlak. Met behulp van het berekeningsmodel zijn

berekeningen uitgevoerd voor het prognosejaar 2030. De ontvangerpunten zijn zo gelegen dat ze

een representatief beeld geven van de geluidbelasting. Voor de berekeningen is uitgegaan van

een ontvangerhoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) boven

lokaal maaiveld.

De verkeergegevens zijn aangeleverd door de gemeente Hof van Twente. Het betreft gegevens

uit het milieumodel van de gemeente. In tabel 3.1 is een overzichtvan de gebruikte

verkeergegevens weergegeven.

Tabel 3.1 Gehanteerde verkeergegevens voor prognosejaar 2030

 

   

 

 

Weg Intensiteit [mvt/etm] Snelheid [km/u] Wegdekverharding

Prinses Irenestraat 2909 30 Asfalt

Goorseweg 3662 30 Asfalt

Rijssenseweg 2238 30 Asfalt 
 

Een gedetailleerd overzicht van de invoergegevens is opgenomen in bijlage 1 en figuur 1. De

aangeleverde verkeergegevens zijn opgenomen in bijlage 2.
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Resultaten

Prinses Irenestraat

Met behulp van het rekenmodel is op alle toetspunten de geluidbelasting vanwege het

wegverkeer op de Prinses Irenestraat en diens verlengde Rijssenseweg voor het jaar 2030

berekend. In tabel 4.1 zijn enkele maatgevende berekeningsresultaten weergegeven voor de

geluidbelasting in de dagperiode op de rand van het perceel en op de rand van het bouwvlak in

2030. Een volledig overzicht van de rekenresultaten i opgenomen in bijlage 3.

Tabel 4.1 Rekenresultaten geluidbelasting dagperiode exclusief aftrek ex artikel 1108 Weh.
 

 

 

 

 

 

003 Rand perceel West 15 w s1

003 Rand perceel West 45 w s2

009 Rand perceel Noord 45 N 49

o Bouwvlak West 15 w 97

011 Bouwvlak West 45 w 49

013 Bouwvlak Noord 45 N 46   
Ten gevolge van de Prinses Irenestraat bedraagt de geluidbelasting op de rand van het perceel

ten hoogste 52 d8. Op de rand van het bouwvlak bedraagt de geluidbelastingten hoogte 49 d8.

Deze geluidbelastingen zijn lager dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhindervan

48 dB (53 dB exclusief aftrek ex artikel 1108 Wgh). Binnen het huidige bestemmingsplan is het te

ontwikkelen kindcentrum te Markelo dus inpasbaar.

Goorseweg

Ten gevolge van het wegverkeer op de Goorseweg bedraagt de geluidbelasting op het

kindcentrum ten hoogste 30 dB. Dit is lager dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet

geluidhinder van 53 dB (exclusief aftrekex artikel 1108 Wgh).
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Conclusie

In opdracht van de gemeente Hof van Twente is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het

kader van de realisatie van een kindcentrum te Markelo op de locatie Fokkerstraat 2a. Op deze

locatie is in de huidige situatie een basisschool gevestigd. De locatie is gelegen langs de

doorgaande N-weg; Prinses Irenestraat. De Prinses Irenestraat maakt deel uit van een 30 km/u-

zone en is derhalve niet gezoneerd in de zin van de Wet geluidhinder. Om te beoordelen of bij de

beoogde ontwikkeling sprake is van een goede ruimtelijke ordening, dient de geluidbelasting ten

gevolge van het wegverkeerslawaai te worden beoordeeld. Dit ter bescherming van de

toekomstige gebruikers en het waarborgen van een aanvaardbaar verblijfsklimaat.

Ten gevolge van de Prinses Irenestraat bedraagt de geluidbelasting op de rand van het perceel

ten hoogste 52 dB. Op de rand van het bouwvlak bedraagt de geluidbelasting ten hoogte 49 d8.

Deze geluidbelastingen zijn lager dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder van

48 dB (53 dB exclusief aftrek ex artikel 1108 Wgh).

Ten gevolge van het wegverkeer op de Goorseweg bedraagt de geluidbelasting op het

kindcentrum ten hoogste 30 dB. Dit is lager dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet

geluidhinder van 53 dB (exclusief aftrekex artikel 1108 Wgh).

Aangezien de geluidbelastingen ten gevolge van de Prinses Irenestraat en Goorseweg binnen de

gebruikelijke normering van de Wet geluidhinder vallen, kan worden geconcludeerd dat er sprake

is van een goede ruimtelijke ordening en zijn er geen akoestische belemmeringen voor het

realiseren van het kindcentrum op de beoogde locatie.
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Bijlage 1 Invoergegevens Geomilieu



Antea Group Bijlage 1 Invoergegevens Geomilieu - Modeleigenschappen

Akoestisch onderzoek Realisatie kindcentrum te Markelo Projectnummer 419213

Rapport :

wodel:

 

1ijst van model eigenschappen

170928-Kindeentrum Markelo prognose 2030

Model eigenschap

Omschrijving

Verantwoordelijke

Rekenmethode

aangemaakt door

Laatst ingezien door

Model aangemaakt met

pagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

Samengestelde periode

Waarde

standaard maaiveldhoogte

Rekenhoogte contouren

Detailniveau toetspunt resultaten

Detailnivean resultaten grids

Berekening volgens rekenmethode

zoekafstand [m]

Max. reflectie afstana tot bron [m:

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m:

Standaard bodenfactor

zichthoek [grd]

Maximum reflectiediepte

Reflectie in woonwijkschermen

Geometrische uitbreiding

vuchtdemping

Luchtdemping [dB/km]

Meteorologische correctie

Waarde voor CO

Geomilieu V4.30

170928-kindcentrum Markelo prognose 2030

d14938

RMa-2012

414938 op 28-9-2017

414938 op 20-10-2017

Geomilies V4.30

07:00- 19:00

19:00 — 23:00

23:00 — 07:00

zden

Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10

0

3

Groepsresultaten

Groepsresultaten

RNG-2012

0,80

2

ì

Ja

Volledige 3D analyse

Contorm standaard

0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

conform' standaard

3,50

20-10-2017 12:04:07
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Model: _ 170928-Kindcentrum Markelo prognose 2030

Groep: _ (hoofdgroep}

zijst Van Megen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMM-2012

aam Omschr

01 _ Prinses Irenestraat

02 _ rijssenseneg

03  Goorseneg

03 Goorseueg

Geomilieu V4.30

Groep

Prinses Irenestraat

Rijssenseneg

Goorseneg

Goorseneg

x

230868,51

231097,56

230838,15

231161,58

11

372801,11

373087,45

472371,61

372342,89

Lengte

438,30

367,17

154,40

331,24

Ebron

0,75

0,75

0,75

0,75

Wegdek

o

mo

“o

o

Wegdek.

Referentienegdek

Referent iewegdek

Referentiewegdek

Beferentisnegdek

V(Lv D)}

30

30

30

320

v}

30

30

30

320

VELV(N)) VV(D)) VaV(a))

30 30 30

30 30 30

30 30 30

320 320 320

20-10-2017 12:06:35
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Model: _ 170928-Kindcentrum Markelo prognose 2030

Groep: _ (hoofdgroep}

zijst Van Megen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMM-2012

Bijlage 1 Invoergegevens Geomilieu - Wegen 2030

Projectnummer 419213

 

 

Maam V(MV(N)) V(2V(D}} V(2V(A)} V(2V(N)) Totaal aantal SInt(D) STnt(8) STRt(N) SLV(D) SLV(A) SLV(N) SMV(D) BMV(A) SMV(N) S2V(D) S2V(A) S2V(N) LE (D) Totaal

o1 30 30 30 30 2909,00 6453 3493 0475 94408 99,56 9645 9456 9408 2451 1436 1436 0498 102,2:
02 30 30 30 30 2238,00 6444 3469  0,99 93415 94981 95489 4980 3/9 2446 2,08 1482 164 101,30

03 30 30 30 30 3662,00 6457 3406 D,63 93,88 94,53 96432 5451 8492 331 OLE 0155 0137 103,13

03 320 320 320 320 3662,00  6,57 906 D,63 93,88  94,53 96,32  5,51  9,92 331 OLE O,55  0,37 103,13

Geomilieu V4.30 20-10-2017 12:06:35
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Akoestisch onderzoek Realisatie kindcentrum te Markelo Projectnummer 419213

wodel: _ 170928-Kindcentrum Markelo Prognose 2030

Groep: _ (hoofdgroep)

zijst Van Megen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMM-2012

aam LE (8) Totaal LE (N) Totaal

o1 99,92 92,27

02 98,55 92,59

03 100,91 92,43

03 100,91 92543

Geomilieu V4.30 20-10-2017 12:06:35
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Bijlage 1 Invoergegevens Geomilieu - Toetspunten
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Model:

Groe;

waam

001

002

003

009

010

o

012

013

 

170928-kindcentrum Markelo prognose 2030

(hoofdgroep)

zijst Van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMM-2012

Omschr.

Rand perceel M(N)

Rand perceel U(N)

Rand perceel U(2)

Rand perceel N

Bouwvlak U(N)

Bouwvlak (Z}

Bouwvlak W(Z}

Bouwvlak N

Geomilieu V4.30

x

230843,61

230843,22

230844,24

230859,73

230870,05

23085924

230864,15

230879,71

x

472630,26

472605,60

472571,46

372647,08

472613,06

372579,62

472595,25

372633,09

Maaiveld

0,00

0,00

0,00

0;00

0;00

0,00

0,00

0;00

tdef.

Relatief

Relatief

Relatief

Belatief

Relatief

Relatief

Relatief

Belatief

Hoogte A

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

woogte B

4,50

4,50

4,50

3,50

4550

4,50

4,50

3,50

Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F_ Gevel

7a

Ja

7a

73

Ja   

— — — — a

7a

73   

20-10-2017 12:07:39
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Bijlage 2 Aangeleverde verkeercijfers



z

Omschrijving

Wegopperviak

Wegopperviakcode

Totale intensiteit

Verkeersverdeling

Uurpercentage

Motoren

Personenautos

Lichte vracht

Zware vracht

Sneheid

Motoren

Personenautos

Goorseweg

referentiewegdek

1

3662

657 406

° °

93,88 94,53

sS1 492

061 085

w 20

w 0

0,63

96,32

331

037

30

30

 

Omschrijving

Wegopperviak

Wegopperviakcode

Totale intensiteit

Verkeersverdeling

Uurpercentage

Motoren

Personenautos

Lichte vracht

Zware vracht

Sneheid

Personenautos 

z

Rijssenseweg

referentiewegdek

1

2.238

644 369

0 0

9315 9481

48 337

205 182

30 30

30 30

 

0,99

95,89

164

 
 

z

Omschrijving Prinses Irenestraat

Wegopperviak referentiewegdek

Wegoppervlakcode _ 1

Totale intensiteit 2.909

Verkeersverdeling

Uurpercentage 653 393 075

Motoren 0 0 0

Personenautos 94,08  94,56 9651

Lichte vracht 456 408 251

Zware vracht 136 136  0,98

Sneheid

Motoren 30 30 30

Personenautos 30 30 30    
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Bijlage 3 Rekenresultaten



Antea Group Bijlage 3 Rekenresultaten - Prinses Irenestraat

 

Akoestisch onderzoek Realisatie kindcentrum te Markelo Projectnummer 419213

Rapport: Resultacentabel

wode1: 170928-Kindcentrum Markelo prognose 2030
Laeg totaalresultsten voor toerspunten

Groep: Prinses Trenestraat

Groepsreduetie: nee

aam

Toetspunt Onschrijving Hoogte _ Dag

001A  Rand perceel MI  1,50 5117

0018 Rand perceel H(N)  4,50 52,12

002ZA _ Rand perceel M( 1450 51,06

00228 _ Rand perceel M(N) 450 51,99

003A _ Rand perceel M(Z) 150 51,43

0035 Rand perceel W(Z} 4450 52,35

03A _ Rand perceel N 150 4769

009C5 _ Rand perceel N 4,50 49,43

010  Bouwvlak MIN) 1,50 45474

01028  Bouwvlak M(N) 3,50 4749

0114  Bouwvlak M(z) 150 4714

01128  Bouwvlak M(Z) 4,50 48491

012ZA  Bouwvlak N(Z} 1,50 4629

01228  Bowwvlak N(Z) 3950 48/11

013A Bouwvlak N 150 44,13

0138  Bouwlak N 4,50 45,86

Alle getoonde dB-waarden 2ijn A-gewogen

Geomilieu V4.30 20-10-2017 13:34:13



Antea Group

Akoestisch onderzoek Realisatie kindcentrum te Markelo

Bijlage 3 Rekenresultaten - Goorseweg

Projectnummer 419213
 

Rapport :

wodel:

Groep:

Groepsreduetie:

naam

Toetspunt

oo

0018

002ZA

0028

003A

0035

009-A

0098

010-A

0108

01A

0118

0122A

0128

013

0138

Resultatentabel

170928-Kindcentrum Markelo prognose 2030

1aeg totaalresultaten voor toetspunten

Goorseneg

e

Omschrijving

Rand percsel

Rand perceel

Rand perceel

Rand perceel

Rand perceel

Rand perceel

Rand perceel N

Rand perceel N

Bouwvlak

Bouwvlak

Bouwvlak

Bouwvlak

Bowwvlak

Bouwvlak

Bouwvlak

Bouwvlak

am

am

a}

m(z)

n(z}

u(z}

x

am

am

a}

a}

a}

aw)

Hoogte

1,50

3550

1,50

3,50

1,50

4,50

1,50

3,50

1,50

3,50

1,50

3,50

1,50

3,50

150

4,50

Dag

24,25

25,40

26,82

27,48

29,40

30,18

22,47

23,92

22,04

23,68

21,55

23,97

23,35

25,21

21,10

22,76

Alle getoonde dB-waarden 2ijn A-gewogen

Geomilieu V4.30 20-10-2017 13:35:05
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Figuur 1 Overzicht rekenmodel



Antea Group Figuur 1 - Overzicht rekenmodel

Akoestisch onderzoek Realistatie kindcentrum te Markelo Projectnummer 419213

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                 
           

        

     



Contactgegevens

Beneluxweg 125

4904 SJ OOSTERHOUT

Postbus 40

4900 AA OOSTERHOUT

T.

E. info.nl@anteagroup.com

www.anteagroup.nl


