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Beter Bereikbaar Wageningen 

INFORMATIEBIJEENKOMST GELUID 

Donderdag 9 februari 2023 
 

Gestelde vragen en beantwoording 

 
1 

 

Vraag 

Zijn er geluidexperts aanwezig bij deze bijeenkomst? 

Antwoord  

Ja, die zijn aanwezig. 

  

2 Vraag 

Hoe ziet het proces er verder uit?  

Antwoord  

1. De mogelijke geluidsverlagende maatregen zijn nu bekend en onderzocht. De provincie doet een 

voorstel voor een pakket aan maatregelen. Met dat pakket blijven er nog woningen/gebouwen over 

die een hogere geluidsbelasting op de gevel houden.  

2. Het college van Burgemeester &Wethouders (B&W) van Wageningen neemt voor de 

geluidstoename op de Rooseveltweg en de Nijenoord Allee (gemeentelijke wegen) een besluit over 

het toestaan van deze hogere geluidswaarden. De provincie doet dat voor de Mansholtlaan 

(provinciale weg). Dit heet een besluit Hogere Waarde. Eerst is dat een ‘ontwerp besluit’. Iedereen 

mag daarop een zienswijze (reactie) indienen in een periode van 6 weken. Het is nu nog niet 

bekend wanneer dat is. We laten dat op verschillende manieren en op tijd aan de bewoners weten. 

3. Na het ontwerp besluit worden de zienswijzen beoordeeld. Daarna volgt het definitieve Hogere 

Waarde besluit. 

4. Na het definitieve besluit kunt u nog beroep aantekenen bij de rechter. In dit geval gaat dat via de 

Raad van State. 

 

De procedure van de Hogere Waarde loopt wat periode betreft gelijk op met de procedure van het 

inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) voor dit project.  

  

3 Vraag 

Wordt de Nijenoord Allee verbreed en is rekening gehouden met de hoeveelheid verkeer? 

Antwoord  

De kruispunten Nijenoord Allee-Mansholtlaan en Nijenoord Allee-Rooseveltweg worden aangepast. 

Dit betekent dat ze groter worden. Bij de Churchillweg komt de onderdoorgang. Deze onderdoorgang is 

breder en vraagt meer ruimte vanwege de op- en afritten met de Churchillweg en Bornsesteeg. 

 

We hebben in het verkeersmodel, waarmee de toekomstige verkeersaantallen berekend worden, 

rekening gehouden met deze wegaanpassing en wat dit betekent voor het toekomstige verkeer. De 

Nijenoord Allee zelf wordt niet verbreed. Deze blijft 2x1 rijstrook. 

  

4 Vraag 

Hoeveel mensen krijgen een brief over een toename van 1,5 decibel (dB) voor en na het realiseren van 

de westelijke ontsluiting? Dus, wat is het verschil in het aantal woningen/gebouwen als het gaat om 

hogere geluidswaarde met en zonder de westelijke ontsluiting? 

Antwoord 

We hebben nu ongeveer 150 brieven verstuurd. Deze woningen/gebouwen  krijgen, als we geen 

geluidsverlagende maatregelen aanleggen, te maken met een toename van 1,5 dB of meer.  

 

Het verschil in het aantal woningen/gebouwen dat meer dan 1,5 dB toename heeft als de westelijke 

ontsluiting wordt gerealiseerd, is klein. Dat komt omdat het, ten opzichte van de hele verkeerstroom, 

een relatief klein aantal voertuigen betreft dat gebruik maakt van de westelijke ontsluiting. Voor de 
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verkeersafwikkeling maakt dit wel degelijk een verschil, maar voor geluid minder. Doordat we nu 

uitgaan van een situatie met meer verkeer op de Nijenoord Allee baseren we ons op een worst case 

scenario. 

  

5 Vraag 

Wat betekent 1,5 dB extra, hoeveel is een dB, hoe klinkt dat en wat is de foutmarge? 

Antwoord  

Een toename van 2 dB is net hoorbaar, daaronder dus niet. Hoe dit klinkt is moeilijk aan te geven. Als 

voorbeeld: een rustige ruimte in de bibliotheek zorgt voor 35 dB.  

We rekenen met het wettelijke reken- en meetvoorschrift. In de beschrijving van het reken- en 

meetvoorschrift wordt niet gesproken over een foutmarge. Binnen de rekenmethode en de vergelijking 

tussen de situatie zoals het nu is en de situatie in de toekomst zit geen foutmarge.  

  

6 Vraag  

Zijn de bewoners van de studentenflats ook uitgenodigd? Worden studentenkamers gezien als 

afzonderlijk adres? 

Antwoord  

De bewoners van de studentenflats zijn niet uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Idealis is eigenaar van 

de studentenflats en behartigt de belangen van de bewoners. Wij hebben al langere tijd contact met 

Idealis over dit onderwerp. Dit geldt ook voor andere eigenaren en bewoners die niet langs de 

Nijenoord Allee of Rooseveltweg wonen. 

Eén studentenflat wordt in de aantallen gerekend als één adres (met dus meerdere kamers). 

  

7 Vraag 

Is dit de start van de procedure en dus een voldongen feit? 

Antwoord  

Nee, het voorstel voor de getoonde maatregelen is van de provincie. Het college van B&W van de 

gemeente Wageningen gaat dit voorstel bespreken en hierover in gesprek. Daarna start de procedure. 

  

8 Vraag 

Wat gebeurt er als de gemeente niet instemt met het verlenen van de Hogere Waarde? 

Antwoord  

Half februari 2023 hebben de wethouder van de gemeente Wageningen en de gedeputeerde van de 

provincie Gelderland overleg met elkaar. Zij bespreken wat er moet gebeuren. De verwachting is dat 

het college van B&W in gesprek gaat met omwonenden en de Raad. De mogelijkheid bestaat dat een 

andere keuze wordt gemaakt voor de geluidsverlagende maatregelen.  

 

Als er, ondanks de geluidsverlagende maatregelen, een hogere geluidsbelasting op bepaalde 

woningen/gebouw blijft, zal er een hogere waarde-besluit nodig zijn om dit toe te staan. Als de 

gemeente besluit dit hogere waarde besluit niet te nemen, kan de provincie dat overnemen. Dit is 

vooralsnog niet de bedoeling, we werken toe naar een besluit waar het college van B&W achter staat. 

  

9 Vraag 

Begrijp ik het goed dat er nu een hogere waarde besluit voor 100 woningen/gebouwen wordt 

voorgesteld en dat dit aantal nog kan veranderen?  

Antwoord  

We wachten af of en welke aanvullende geluidsmaatregelen de gemeente wenst, boven op het 

provinciale voorstel. Afhankelijk daarvan worden, indien noodzakelijk, nieuwe geluidsberekeningen 

gemaakt en daaruit volgen dan de woningen/gebouwen waarvoor (alsnog) een hogere waarde besluit 

genomen moet worden. Het is mogelijk dat dit dan minder woningen/gebouwen betreft. 

  

10 Vraag 

Wat is nu het geluidsniveau, de geluidsbelasting op de woningen/gebouwen? 

Antwoord  
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Voor elke woning is het geluidsniveau zoals het nu is, berekend. Dat gebeurt per woonlaag. Dit is terug 

te zien in de bijlage bij het akoestisch onderzoek. 

  

11 

 

Vraag 

Volgens de Atlas Leefomgeving zijn nu al plaatsen waar de geluidsbelasting 63 dB is. Hoe zit dat? 

Antwoord  

De Atlas Leefomgeving geeft een globaal beeld. In het akoestisch onderzoek zijn voor elke woning op 

elke verdieping rekenpunten opgenomen. Voor elk punt is op basis van de wettelijke rekenmethode 

berekend hoeveel dB er nu op de gevel is. In de bijlage van het akoestisch onderzoek is in een tabel per 

adres opgenomen hoeveel dB het nu is en straks zal zijn.  

  

12 Vraag 

Wat betekent ‘doelmatigheid’? Wat mag leefkwaliteit kosten? 

Antwoord 

De verhouding tussen de kosten en het effect van een maatregel noem je ‘doelmatigheid’.Of de kosten 

opwegen tegen het effect van de maatregel is een afweging die de politiek maakt. In het geval van de 

geluidsmaatregelen maakt het college van B&W deze afweging voor de gemeentelijke wegen en het 

college van Gedeputeerde Staten voor provinciale wegen. 

 

  

13 Vraag 

Mogen bewoners ook beslissen wat doelmatigheid is? 

Antwoord 

Nee, het is aan de politiek (zie antwoord hiervoor). Bewoners kunnen wel hun mening (zienswijze) 

geven in de procedure die nodig is voor de geluidsmaatregelen en hogere waarden. 

  

14 Vraag 

We zien graag een andere oplossing voor de weg. 

Antwoord  

We hebben hier begrip voor. De afgelopen jaren zijn in het project verschillende oplossingen 

onderzocht. Op basis van milieueffecten, adviezen uit de omgeving (gemeente, belangenorganisaties) 

en de kosten hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland voor deze oplossing gekozen die wij nu 

verder uitwerken en in procedure brengen. 

  

15 Vraag 

Worden de geluidsberekeningen gemaakt in de tuin? Kan ik nog in de tuin zitten? 

Antwoord 

De berekeningen zijn gedaan op de gevel van woningen, dus niet in de tuin. De berekening op 1,5 meter 

hoogte is wel te vergelijken met het geluidsniveau in de tuin. 

  

16 Vraag 

Wordt er naar andere steden gekeken met soortgelijke problematieken? Wat leren we van andere 

gemeenten? 

Antwoord 

Het bedenken van geluidswerende maatregelen gebeurt in samenspraak met geluidsexperts van 

provincie, gemeente en het adviesbureau. Zij nemen daarbij hun kennis uit andere projecten, 

uitkomsten van onderzoeken en ontwikkelingen in het vakgebied mee. Er is niet specifiek contact met 

gemeenten over een soortgelijk project.  

  

17 Vraag 

Waar treedt specifiek de toename van 4 dB op? Hoe kijken jullie naar de huidige situatie? 

Antwoord 

Het geluidsniveau nu is per woning berekend. Het gaat hierbij om het gemiddelde geluidsniveau 

gedurende de hele dag, over een geheel jaar beschouwd. In de berekeningen wordt ook rekening 

gehouden met correcties per dagdeel. Geluid 's nachts bijvoorbeeld wordt anders beoordeeld dan 
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overdag. Er wordt dus niet onderzocht wat het bijvoorbeeld in de spits is. De Wet geluidhinder schrijft 

voor hoe dit onderzocht moet worden. 

 

Straks is per woning bekend hoeveel de toename precies zal zijn.   

  

18 Vraag 

Hoe hoog worden de geluidschermen? 

Antwoord 

Bij de variant waarbij we uitgaan van de ophoging van schermen wordt gerekend met een 5 meter hoog 

scherm. 

  

19 Vraag 

Wordt het rapport openbaar gemaakt? 

Antwoord 

Ja, het akoestisch onderzoek wordt op dit moment afgerond en we maken het binnenkort openbaar. 

We informeren u wanneer dit gebeurt. 

  

20 Vraag 

Hoe lang duurt het gemeentelijk traject en wanneer wordt verwacht meer te weten over een hogere 

waarde besluit? 

Antwoord 

Dit is nog moeilijk te zeggen. De verwachting is dat dit enkele maanden duurt, 2 à 3. 

  

21 Vraag 

Worden we meegenomen in de stappen die nu gezet worden? 

Antwoord 

Als het college van B&W en Gedeputeerde Staten een besluit nemen, is dit openbaar. Besluiten en de 

zienswijze periode publiceren we in o.a. kranten, op de projectwebsite en gemeentepagina. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat u geïnformeerd wordt over de voortgang.  

  

22 Vraag 

Wordt de geluidsbelasting gemeten bij de huizen, bijvoorbeeld tijdens de spits? 

Antwoord 

Er wordt niet gemeten. De wettelijke methode om akoestisch onderzoek te doen in dit soort situaties is 

het berekenen van geluid. Op die manier kan het vergeleken worden met een toekomstig jaar. We 

onderzoeken namelijk het verschil tussen geluidsniveau nu en 10 jaar nadat het project is gerealiseerd.  

 

De berekening gaat om het gemiddelde geluidsniveau gedurende de hele dag, over een geheel jaar 

beschouwd. In de berekeningen wordt ook rekening gehouden met correcties per dagdeel. Geluid 's 

nachts bijvoorbeeld wordt anders beoordeeld dan overdag. Er wordt dus niet onderzocht wat het in de 

spits is. De Wet geluidhinder schrijft voor hoe dit onderzocht moet worden. 

  

23 Vraag 

Zijn er spitsberekeningen? 

Antwoord 

Nee, zie het antwoord hiervoor. 

  

24 Vraag 

Waarom kan je niet meten? 

Antwoord 

Meten kan wel, maar we moeten toetsen aan de Wet geluidshinder. Die wet schrijft voor dat de 

beoordeling en afweging via berekeningen gaat. Overigens is het model waarmee we rekenen 

gebaseerd op vele metingen. 

  

25 Vraag 
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Wat zijn de maten van een wishwall? 

Antwoord 

De wishwall is 1,10 meter hoog en 1,05 meter breed. 

  

26 Vraag 

Deze maatregelen hebben invloed op de waarde van de huizen en daarmee ook op de WOZ waarde, wat 

gaat gemeente hieraan doen? Kan er planschade ingediend worden? 

Antwoord 

De impact op de waarde van de huizen en de WOZ waarde hangt af van veel factoren. Hoe de gemeente 

in de toekomst omgaat met de bepaling van de WOZ waarde is nu nog niet bekend en dat kan nu ook 

nog niet. 

 

Een verzoek om planschade kan ingediend worden als het inpassingsplan onherroepelijk is. Een 

onafhankelijke instantie zal op dat moment de situatie van het oude bestemmingsplan en het nieuwe 

inpassingsplan vergelijken. Deze instantie komt dan tot een oordeel. 

Het inpassingsplan is onherroepelijk zes weken nadat Provinciale Staten het inpassingsplan hebben 

vastgesteld en niemand naar de rechter (in dit geval de Raad van State) gaat. Is dat wel het geval, dan 

is het pas onherroepelijk na de uitspraak van de rechter.  

  

27 Vraag 

Is er ruimte voor geluidschermen? 

Antwoord 

Ja, we hebben bij het bepalen van de geluidsmaatregelen gekeken naar het wegontwerp. De 

voorgestelde geluidsmaatregelen passen daarin. We hebben ook gekeken naar 

verkeersveildigheidsaspecten, bijvoorbeeld in de directe omgeving van kruisingen. 

  

28 Vraag 

Wat als er geen maatregelen meer voldoen? 

Antwoord 

Als blijkt dat er voor een woning meer dan 1,5 dB boven de toegestane waarde overblijft en deze 

toename via de hogere waarde-procedure toegestaan wordt, dan volgt er een onderzoek binnen in de 

woning. Het geluidsniveau in de verblijfsruimten wordt dan berekend. Het geluidsniveau in de woning 

is namelijk wettelijk maximaal 33 dB. Via dit onderzoek moet blijken of dat gehaald wordt in de 

woning. Als dat niet zo is, dan moeten er maatregelen aan de woning plaatsvinden. Denk daarbij aan 

glasisolatie of dakbeschot-maatregelen. Deze maatregelen worden betaald door de provincie en ze 

moeten uitgevoerd zijn voordat de weg opengesteld wordt. 

 

Een bewoner kan overigens aangeven dat hij/zij deze maatregelen niet wil. Het is dan niet mogelijk om 

op een later moment alsnog gebruik te maken van deze regeling. 

  

29 Vraag 

Is er rekening gehouden met afremmend en optrekkend verkeer bij de verkeerslichten bij Hoevestein? 

Antwoord 

Ja, hiermee is rekening gehouden. In het geluidsmodel wordt bij verkeerslichten een zogenaamde 

toeslag toegevoegd. Het wordt dus wat opgehoogd.  

  

30 Vraag 

Wat is er qua ontwikkelingen meegenomen en is alles wel actueel, zijn alle ontwikkelingen wel 

meegenomen? 

Antwoord 

Ja, het plan is juist bedoeld voor de toekomst om verkeersproblemen op te lossen. Qua ontwikkelingen 

is bijvoorbeeld uitgegaan van de ontwikkeling van Born Oost en ook verschillende woningbouwlocaties 

die al toegestaan zijn, maar nog niet gebouwd. 

  

31 Vraag 
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De aanbeveling wordt gedaan om de fietsoversteek en de toekomstige verkeerslichten bij Hoevestein te 

laten vervallen, zodat er daar geen optrekkend en afremmend verkeer is. Dat zorgt namelijk voor veel 

meer geluid. 

Antwoord 

We begrijpen deze suggestie. Door de hoge fietsaantallen en de fietsbestemmingen aan de noord- en 

zuidkant van de Nijenoord Allee is dit niet gewenst. De werking van de verkeerslichten bij de 

fietsoversteek Hoevestein wordt zo goed mogelijk afgestemd op de verkeerslichten bij 't Gesprek. 

Hierdoor kan het auto- en fietsverkeer vlot doorstromen. 

  

32 Vraag 

Met welke vorm wordt het geluidscherm verhoogd, kun je ook een hoek maken met het scherm? 

Antwoord 

Er is nu gerekend met een gewoon recht geluidsscherm. Andere vormen zijn mogelijk, maar zitten nu 

dus niet in het onderzoek. 

  

33 Vraag 

Komen bij Asia Plaza meerdere geluidswallen achter elkaar? 

Antwoord 

Daar waar een auto of fietsers in- en uit moeten kunnen rijden, kunnen geen geluidsschermen 

geplaatst worden. Hier ziet u op de kaart dan ook een opening. 

Er komen bij Asia Plaza geen meerdere geluidswallen achter elkaar. 

  

34 Vraag 

Wordt er een verslag gemaakt van deze bijeenkomst? 

Antwoord 

De vragen worden met de beantwoording later op de projectwebsite en op ABR in Beeld gepubliceerd. 

  

35 Vraag 

Hoe zit het met fijnstof? 

Antwoord 

Het effect op de luchtkwaliteit is onderzocht. Het onderzoek naar andere milieuthema’s komt aan bod 

op de informatiebijeenkomst als het ontwerp inpassingsplan is vastgesteld. 

  

36 Vraag 

Is er overwogen om gehele Nijenoord Allee verdiept aan te leggen? 

Antwoord 

Dat is vaker genoemd en voorgesteld. De kosten voor een volledige verdieping zijn erg hoog. Daarom is 

daar niet voor gekozen. 

  

37 Vraag 

Is er rekening gehouden met elektrische voertuigen? 

Antwoord 

In verkeersmodellen wordt rekening gehouden met dit soort trends. Het geluid van auto’s op wegen 

waar 30 kilometer per uur of meer mag worden gereden, wordt voornamelijk veroorzaakt door de 

wrijving tussen de banden en de weg. Het maakt daarbij niet uit welke type voertuig dat is: elektrisch 

of fossiel.  

  

 

https://www.gelderland.nl/projecten/beter-bereikbaar-wageningen
https://www.abrinbeeld.nl/map

