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1 Introductie 

Gemeente Tilburg heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een Consortium voor de 
gebiedsontwikkeling van de wijk Stappegoor (ten noorden van de A58 te Tilburg). Onderdeel hiervan is 
de vervanging van een bestaand geluidsscherm en de realisatie van een nieuw geluidsscherm. De 
aanleg van het nieuwe scherm is gestart medio 2017 en bevindt zich momenteel in de afrondende fase 
waarna het, conform overeenkomst, wordt overgenomen door gemeente Tilburg. 
 

Sinds eind 2018 ontvangt gemeente Tilburg klachten van omwonenden, met name uit Goirle (ten zuiden 
van de A58), maar ook van bewoners uit Tilburg, ten noorden van het geluidsscherm. 
 
Gemeente Tilburg heeft Royal HaskoningDHV gevraagd een analyse uit te voeren op het gebied van 
akoestiek, uitvoeringstechniek en contractverantwoordelijkheden met als doel inzicht te bieden in 
oorzaak, beheersmaatregelen en verantwoordelijkheden welke in deze notitie worden beschreven. 

2 Akoestiek 

2.1 Analyse akoestisch model 

Gestart is met een analyse van de oorspronkelijke uitgangspunten van het akoestische rekenmodel in 
relatie tot de actuele, feitelijke situatie. Deze analyse is in zijn volledigheid en publieksvriendelijk 
weergegeven in een iReport dat hiervoor is samengesteld. 
 
link naar iReport Stappegoor 

 
Indien hiervoor inlog-gegevens noodzakelijk zijn, kunnen onderstaande inlogdata worden gebruikt: 
Accountnaam: Guest_GemTilburg 

Wachtwoord: RHDHV2019 
 
Vooralsnog is het iReport enkel benaderbaar met bovenstaande inloggegevens. Op verzoek van 
gemeente Tilburg kan het iReport, na aanpassing van enkele instellingen, publiek toegankelijk worden 
gmaakt.  

https://rhk.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=38c52e15fb334677a86de1330a49a201
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2.2 Gevoeligheid bij afwijkingen absorptie schanskorf 

Kritisch onderdeel van het akoestische model is de absorptiewaarde van het schanskorf-gedeelte. In het 
iReport zijn 2 varianten doorgerekend: 

• Een absorptiewaarde à 0,80: als ware de schanskorf akoestisch absorberend conform 
akoestische normen en richtlijnen; 

• Reflecterend als ‘worst-case-benadering’ (rekening houdende met een afname van 1dB per 
reflectie zoals van toepassing bij reflecterende geluidschermen). 

 
Uit vergelijking van deze akoestische doorrekeningen volgt een akoestisch verschil tot ca. 1,3 dB. 
 
Er is geen representatief onderzoek gevonden waaruit generieke absorptiewaardes voor schanskorven 
zijn vastgesteld. Ook [2] geeft geen indicatie of vuistregels voor de absorptie-waarde van schanskorven 
(par. 1.4: “de mate waarin een geluidbeperkende constructie als geluidsabsorberend mag worden 
beschouwd, is afhankelijk van de materiaalsoort en laagdikte van de constructie, de mate van vlakheid 
van het oppervlak en de orientatie van het absorberende oppervlak ten opzichte van andere 
(reflecterende) objecten”; par. 1.4.2: “de geluidsabsorptie van een geluidbeperkende constructie dient te 
worden vastgesteld door meting in een nagalmkamer cf. NEN-EN 1793-1”). 
 

Navraag door Royal HaskoningDHV bij TNO (als extern, onafhankelijk insitutuut) heeft (nog) niet 

geresulteerd in aanvullende informatie over (generieke) absorptiewaardes voor schanskorven. Het 

uitvoeren van in-situ-metingen zou mogelijk uitsluitsel kunnen geven over de absorberende prestaties 

van de schanskorf te Stappegoor. 

2.3 Klachten van omwonenden 

Gedurende het uitvoeren van het akoestisch onderzoek is een lijst van bekende klachten ontvangen (zie 
Bijlage 2). In deze bijlage is aangegeven welke van deze klachten zich binnen het akoestische 
onderzoeksgebied bevinden. Daar waar dat niet het geval is, worden geen conclusies getrokken 
(aangezien dit niet onderbouwd kan worden middels het akoestische model). 
 
De uitkomsten van het akoestisch onderzoek zijn vergeleken met de klachten die over geluidoverlast zijn 
binnengekomen. Hierbij is gebleken dat de klachten niet kunnen worden verklaard met de uitkomsten 
van de akoestische berekeningen. De berekende verschillen zijn zodanig klein dat deze verschillen 
normaal gesproken met het menselijk oor niet worden waargenomen. 
 
Hieruit kan overigens niet de conclusie getrokken worden dat betrokken omwonenden geen geluidhinder 
ervaren. De beleving van geluidhinder wordt immers niet bepaald door de rekenkundige uitkomsten van 
akoestische berekeningen, maar is afhankelijk van omstandigheden (weer, zoals wind en bv. regen, 
tijdelijke verkeersdrukte, andere omgevingsgeluiden) en ten dele ook subjectief: geluid wordt door 
verschillende mensen ook verschillend ervaren. 

2.4 Conclusie 

In het iReport zijn per wijk en per ‘variant’ de resultaten uit de akoestische berekeningen te beschouwen. 
Op wijk-niveau zijn de volgende deel-conclusies te trekken: 
 
De berekende akoestische effecten in het oostelijke deel van Goirle zijn beperkt. 

Aandachtspunt hierin is het eventuele reflecterende karakter van de schanskorf: in het meest ongunstige 

geval (de schanskorf is niet absorberend, maar reflecterend) wordt aan de noordzijde van de 

geluidwalwoningen een geluidtoename berekend tot max. 1,3dB. Deze geluidstoename wordt echter niet 

al zodanig ervaren door de betreffende bewoners: aan deze zijde is geen toegankelijke buitenruimte voor 

de betreffende bewoners. Aan de binnenzijde is een geluidtoename niet uit te sluiten. De hoogte van een 

eventuele geluidtoename binnenin de woningen is niet beschouwd in dit onderzoek. Naar verwachting is 
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de geluidtoename binnen dusdanig beperkt dat deze niet met het menselijk oor wordt ervaren; deze 

woningen zijn geluidwerend ontworpen en hebben waarschijnlijk een bovengemiddeld 

geluidsreducerende kwaliteit. Er is aanvullend onderzoek nodig om deze verwachting te kunnen 

bevestigen. 

Aan de zuidzijde van deze woningen bedraagt de berekende geluidtoename, bij enkele woningen en bij 

een reflecterende schanskorf (‘worst-case’), maximaal 1,1 dB. Dit begint relevant te worden, aangezien 

een dergelijke toename door het menselijke oor ervaren kan worden. 

 

De akoestische effecten in westelijke gedeelte van Goirle, inclusief de omgeving Tilburgseweg, worden 

hoofdzakelijk bepaald door het Rhenus-gebouw. De mate van geluidsabsorptie van de schanskorf heeft 

hierop geen relevant akoestische effect. 

 
Er worden geen nadelige akoestische effecten berekend voor de wijk Stappegoor ten noorden van het 
nieuwe scherm. Het al dan niet reflecterend zijn van de schanskorf heeft hierop geen effect. 
 
Ondanks alle akoestische modelleringstechnieken worden akoestische effecten ook beinvloed door niet-
te-modelleren situaties zoals weersinvloeden, wisselende verkeersdruktes, andere omgevingsgeluiden. 
Bovendien wordt geluid persoonlijk en subjectief ervaren: een geluidtoenamen wordt door verschillende 
mensen ook verschillend ervaren. 

3 Uitvoeringswijze 

3.1 As built 

Het nieuwe geluidscherm bestaat uit 2 verschillende delen : 

1. Een vertikaal scherm ter plaatse van het viaduct over de Goirleseweg (Gemeente Tilburg) 

bestaande uit stalen stijlen, gevuld met: 

a. Transparante geluidscassettes (‘glaspanelen’) ter plaatse van de daadwerkelijke 

overspanning van het viaduct; 

b. Geluidsabsorberende elementen in het directe verlengde en aan beide zijden van de 

transparante geluidscassettes. 

2. Een grondwal bestaande uit: 

a. Onderin: immobilisaat met gras-afwerking op het talud (helling 1 op 2 -> 27°; 

b. Daarboven: immobilisaat met schanskorven (helling 10 op 1 -> 84°); 

c. En bovenaan: een prefab T-vormig betonelement, afgewerkt met schanskorven (ook 

helling 10 op 1 -> 84°). 

De uitvoering van deel 2c. wijkt af van [6]. Tijdens de uitvoering is, met name om veiligheidstechnische 

redenen, besloten de bovenste 3 m immobilisaat te vervangen door een prefab T-vormig betonelement 

als constructieve basis voor het aanbrengen van de schanskorven. Dit is beschreven en vastgelegd als 

‘Voorstel tot Wijziging’ [7], inclusief bijbehorend Plan van Aanpak [8] en constructief getoetst door 

Gemeente Tilburg , inclusief bijbehorende nadere toestemming [8, bijlage 4]. 
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Figuur 1 Doorsnede wal 

3.2 Normen en Richtlijnen 

Voor de akoestische werking van geluidsschermen zijn 2 akoestische uitvoeringsaspecten van belang, 

nader beschreven in de Richtlijn geluidbeperkende constructies langs wegen GCW-2012 [2]: 

1. De geluidsisolatie; 

2. De geluidsabsorptie. 

In onderstaande paragrafen wordt per schermdeel specifiek ingegaan op de gestelde en aantoonbare 

specificaties. 

3.2.1 Geluidisolatie 

Deze paragraaf beschouwt de geluidsisolatie van het nieuwe scherm. 

 

Generiek 

Conform [2], par. 1.3 “wordt de geluidisolatie van geluidbeperkende constructies voornamelijk bepaald 

door: 

• Het eigen gewicht van de constructie; 

• Het materiaal van de constructie; 

• De uitvoering van dilatatievoegen, spleten en aansluitingen; 

• De aanwezigheid van deuren, luiken en andere elementen. 

 

In de praktijk levert een gesloten constructie met een gewicht van ca. 10 kg/m2 een geluidsisolatie van 

15 dB of meer op. De geluidsisolatie is dan voldoende voor een afschermend effect van 5 dB. Als een 

groter afschermend effect moet worden bereikt, zal veelal een zwaardere constructie nodig zijn. Een 

geluidsisolatie van 25 dB zal voor de meeste situaties voldoende zijn.” 

 

“De geluidsisolatie van een geluidbeperkende constructie DLR moet minimaal 10 dB groter zijn dan te 

bereiken schermwerking ∆LSW.”  

 

In berekeningen van akoestische modellen wordt een plafond voor de schermwerking ∆LSW voor 

geluidbeperkende constructies van 20 dB aangehouden. Indien DLR van schermdelen ≥30 dB (= 20 + 

10) bedraagt (en de aansluitingen, voegen en spleten vorgvuldig zijn gedetailleerd en uitgevoerd) wordt 

voldaan aan het plafond in de akoestische modellen. 
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Schermdeel 1a 

De transparante geluidscassettes zijn uitgevoerd in glas (2x half gehard glas 8-8-3 mm) [9], voorzien van 

een aluminium kader, geleverd door Bayards – Van Campen. 

Conform [10] bedraagt de DLR hiervan 28 dB. 

 

Schermdeel 1b 

De geluidsabsorberende elementen bestaan uit prefab betonnen elememten, geleverd door Durisol, type 

Resia-Mont Blanc, dubbelzijdige cannalures, geluidsabsorberend houtvezelbeton [12]. 

Conform [12] bedraagt de DLR hiervan ≥48 dB. 

 

Schermdelen 2a en 2b 

Conform [2, par 1.3]: 

“Bij geluidswallen kan de bepaling van de geluidisolatie achterwege blijven, omdat het 

oppervlaktegewicht meer is dan 100 kg/m2. Als waarde voor de geluidisolatie voor geluidswallen geldt 

ten minste 30 dB. 

Bij schanskorven gevuld met stenen moet altijd de geluidsisolatie worden gemeten. In de vulling kunnen 

namelijk grote openingen voorkomen, die leiden tot een geringere geluidsisolatie. Indien schanskorven 

zijn voorzien van een dichte kern die het geluid volgens de vereisten isoleert, kan een meting 

achterwege blijven.” 

 

De kern van de schermdelen 2a en 2b zijn voorzien van een (zeer) dichte immobilisaat-vulling. Deze 

vulling is dusdanig massief dat, zonder twijfel en zonder rekenkundige analyse, ruimschoots voldaan 

wordt aan de geluidsisolatie-eis. 

 

Schermdeel 2c 

De dichte kern van het prefab T-vormig betonelement heeft een betonnen kern met een varierende dikte 

van 105 mm (ter plaatse van de top) tot 250 mm (ter plaatse van de voet). Uitgaande van de minimale 

dikte bedraagt de massa minimaal 250 kg/m2, ruim >100 kg/m2 en daarmee een DLR > 30 dB. 

 

Conclusie 

Alle schermdelen, met uitzondering van schermdeel 1a, voldoen (ruimschoots) aan de DLR > 30 dB. 

De DLR van schermdeel 1a is >25 dB, waarmee dit schermdeel in categorie B3 valt [2, tabel 1]. Op grond 

hiervan is te concluderen dat het het scherm voldoet aan de vereiste geluidsisolerende waarden. 

3.2.2 Geluidsabsorptie 

Het geluidscherm is grotendeels ‘absorberend gemodelleerd’ in het akoestische model. Deze paragraaf 

beschouwt in hoeverre daaraan voldaan wordt.  

 

Generiek 

In de Vraagspecificatie [14], artikel 11 zijn de absorberende delen van het beoogde scherm beschreven 

inclusief bijbehorende positionering (obv hectometrering A59). Als objecteis (1110.1) is gesteld dat “het 

scherm tweezijdig absorberend (a=0,80) dient te worden uitgevoerd ter voorkoming van hinderlijke 

reflecties naar de bestaande bebouwing aan de overzijde (o.a. plan Boschkens)”. 

 

Conform [2], par. 1.4.3 “wordt voor geluidsabsorberende schermen in een geluidonderzoek normaliter 

een een vaste waarde van 80% aangehouden voor de mate van geluidsabsorptie. 

Als vuistregel moet bij 80% absorptie van de volgende specificaties worden uitgegaan: 

• In een situatie met schermen aan slechts een zijde van de weg een waarde van DLα van 

minimaal 8 dB; 
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• In een situatie met schermen aan twee zijden van de weg een waarde van DLα van minimaal 10 

dB; 

• Bij een combinatie van tweezijdige schermen met een wegdek van tweelaags zoab een waarde 

van DLα van minimaal 12 dB. 

 

“De mate van geluidsabsorptie is in 6 categorien gedefinieerd: 

Categorie DLα (dB) 

A0 Niet bepaald 
A1 < 4 
A2 4 – 7 
A3 8 – 11 
A4 12 – 15 
A5 ➢ 15” 

 

Op grond van bovenstaande vuistregels en tabel wordt geen uitsluitsel gegeven of de situatie in 

Stappegoor gezien dient te worden als situatie met schermen aan 1 óf 2 zijden van de weg (er is immers 

sprake van ‘geluidswalwoningen’ aan de zijde van Goirle, zij het iets verder van de weg). Feit is dat er 

aan zuidzijde wel ‘iets’ aanwezig is: een DLα van 8 dB is dan ook een absoluut minumum; om ‘veilig’ te 

zitten, heeft een DLα-waarde richting 10 dB de voorkeur. 

(Er is in de huidige situatie geen sprake van tweelaags-ZOAB) 

 

Schermdeel 1a 

De transparante geluidscassettes, uitgevoerd in glas, zijn als reflecterend in het akoestisch model 

gemodelleerd en komt daarmee overeen met de feitelijke situatie. 

 

Schermdeel 1b 

De geluidsabsorptie van de geluidsabsorberende elementen bedraagt DLα = 17 dB [11]. 

 

Schermdelen 2a, 2b en 2c 

De geluidsabsorptie-waarde van de schermdelen dient a=0,80 te bedragen, conform vraagspecificatie 

[14]. Dit is van toepassing voor het geheel van de schermdelen 2a, 2b en 2c. 

 

In [4], par. 2.6.6 is gesteld dat “contractueel een absorptie gevraagd wordt van 8dB, conform tabel 3 uit 

de GCW2012 met categorie voor mate van geluidsabsorptie: A3 (conform NEN-EN-1793-1: 8db tot 

11dB). Conform de productspecificatie van standaard schanskorven wordt voldaan aan categorie A2 (tot 

7dB).” 

De vraagspecificatie [14] vraagt echter niet om een absorptie van 8dB, maar geeft aan “dat het scherm 

tweezijdig absorberend (a=0,80) dient te worden uitgevoerd”. Op basis van bovenbeschreven vuistregels 

en tabel komt dit niet met elkaar overeen. De Ontwerpnota [4] van uitvoerende partij wijkt op dit punt dus 

af van de Vraagspecificatie [14]. 

 

Voor schermdeel 2a (immobilisaat, afgedekt met gras-afwerking op talud) is in een mail [15] aangegeven 

“dat de onderste 3,5 meter een grondwal betreft welke als 100% absorberend wordt gekenmerkt”. Deze 

stelling is vanuit akoestisch oogpunt juist en staat niet ter discussie (een wal is altijd absorberend indien 

afgewerkt met aarde). 

(Overigens: in het akoestische rekenmodel volgens standaard-rekenmethode 2 van het RMG2012 kan 

geen onderscheid worden gemaakt in verschillende absorptiewaarden op meerdere hoogtes. In het 

akoestische model is de absorptiewaarde van de schanskorven over de gehele hoogte gerekend. De 

onderste 3,5 meter is hiermee enigszins conservatief in het akoestische model opgenomen). 
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Voor de schermdelen 2b en 2c wordt in ontvangen documentatie [13] door uitvoerende partij gesteld dat 

met de betreffende documentatie de A2-categorie van schanskorven onderbouwd wordt. Dit heeft echter 

betrekking op een product dat niet ter plaatse van Stappegoor is toegepast en is daarmee niet relevant. 

Op grond hiervan is naar aanvullende bewijs gevraagd bij Akertech (telefonische contact 25.04.2019, per 

mail bevestigd). 

 

Nadien is een mail [15] van Akertech ontvangen waarin een vergelijk wordt gemaakt met een 

vergelijkbare toepassing van schanskorven in een geluidswal: “ter plaatse van de A2 bij Utrecht is een 

schanskorvenconstructie als 80% absorberend opgenomen in het geluidsregister. Onze constructie komt 

overeen met deze constructie op de onderste 3,5 meter na.” 

 

Wij zijn van mening dat informatie uit het geluidsregister van een andere situatie/locatie niet als 

‘generieke verificatie’ kan dienen; het is immers aan een uitvoerende partij om aan te tonen of een 

geleverd product voldoet (normaliter middels productbladen of andere (aantoonbare) toetsingen).  

 

Vanuit akoestisch oogpunt is het mogelijk om reflecterende geluidsvoorzieningen als absoberend te 

modelleren, mits de betreffende geluidsvoorzieningen onder een hoek van 75% ten opzichte van het 

maaiveld geplaatst worden (= “15° uit het lood, achterover-hellend (dus de hemelsbrede afstand van de 

bovenzijde van het scherm tot de weg is groter tot de hemelsbrede afstand van de onderzijde van het 

scherm tot de weg”). De schanskorven te Stappegoor hebben een helling van 84° (zie par. 3.1) en 

kunnen enkel op grond hiervan dus niet als absorberend worden aangemerkt; de schanskorf staat 

onvoldoende achterover-hellend om op grond hiervan als absorberend te mogen worden gemodelleerd. 

 

Op grond van bovenstaande documenten en onderbouwingen constateren wij nog geen ‘geverifieerde 

bewijs’ te hebben gezien dat de schermdelen 2b en 2c op dit punt voldoen aan de vraagspecificatie. 

 

Literatuuronderzoek op dit punt leidt naar een onderzoek naar ‘het potentieel van steenkorven als 

individuele geluidsreducerende maatregel [17]. Dit onderzoek concludeert: 

- Steenkorven beïnvloeden de voortplanting van geluid; 

- Een steenkorf met lavastenen en een dikte van 30 cm reduceert het meeste geluid (aanvulling: 

van de onderzochte opstellingen); 

- Een steenkorf gevuld met keien reflecteert meer geluid en absorbeert minder geluid; 

- Een steenkort met lavastenen en een dikte van 20 cm heeft een efficientie er tussenin. 

De onderzoeksvraag van dit onderzoek is “Beïnvloedt een lage steenkorf de voortplating van geluid, 

onder gecontroleerde labo-omstandigheden?”, waarbij specifiek is gekeken naar de invloed van de dikte 

van de steenkorf en de soort steen. 

De onderzoeken zijn uitgevoerd op steenkorven met een hoogte van 1,6 meter. De hoogte van het 

situatie te Stappegoor is significant hoger (12 meter) met als mogelijke consequentie dat er ook op 

grotere hoogte reflectie plaatsvindt naar tegenoverliggende woningen. Let wel: dit is een veronderstelling 

en is niet gefundeerd op basis van onderzoek. 

Er zijn derhalve 2 redenen om de conclusies uit het onderzoek [17] als niet direct van toepassing te 

verklaren op het nieuwe scherm te Stappegoor: 

- De steenvulling van het nieuwe scherm te Stappegoor is een combinatie van betonpuin (gradatie 

60/120 ter plaatse van onderste deel van de schanskorf) en Waalse kalksteen (gradatie 60/90 

aan de bovenzijde van de schanskorf) [5]. Niet duidelijk is hoe de resultaten van [17] zich hiertoe 

verhouden; 

- De hoogte van het nieuwe scherm is substantieel hoger dan het scherm in het onderzoek [17]. 

Niet duidelijk is of en hoe de conclusies uit [17] zich verhouden tot de gerealiseerde situatie te 

Stappegoor.  
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Kortweg: de resultaten uit dit onderzoek worden vooralsnog onvoldoende relevant geacht voor het 

nieuwe scherm te Stappegoor.  

 

Conclusie 

Schermdelen 1a, 1b en 2a voldoen aan de vraagspecificatie en akoestische modellering. 

Van de schermdelen 2b en 2c is er onvoldoende aantoonbare informatie om de absorberende prestaties 

van de schanskorven vast te stellen. 

(ter verduidelijking: er wordt niet geconstateerd dat de absorptiewaarde van de schanskorven niet 

voldoet; er wordt geconstateerd dat de informatie ontbreekt om vast te stellen dat de absorptiewaarde 

voldoet aan de vraagspecificatie.) 

4 Beheersmaatregelen 

Onderdeel van het advies betreft een advies over mogelijkheden ter verbetering van de absorptie van de 
huidige situatie. 
 
Meest effectief ter (eventuele) verbetering van de absorberende waarde van de schanskorfdelen 
(schermdelen 2b en 2c). De mogelijkheden/opties incusief aandachtspunten hierbij zijn: 
 

Nr. Opties Aandachtspunt 

a. Aanbrengen reflecterende materiaal/beplating 
tegen schanskorf 

Heeft geen absorberend effect ivm hellingshoek 
schanskorf (84° > 75°) 

b. Aanbrengen (gecertificeerd) absorbend 
materiaal/beplating tegen schanskorf 

• Visueel afwijkend van vergunde situatie; 

• Bij montage aan wapeningsnet: wapeningsnet is 
niet berekend op een dergelijke extra belasting; 

• Bij montage ‘in de wal’ (bv. ‘in’ het immobilisaat): 
de betrouwbaarheid van de verankering in het 
immobilisaat (zie ook onderstaand detail). 

c. Vervangen van vulling schanskorven door 
(gecertificeerd) absorberend materiaal 

• Visueel afwijkend van vergunde situatie; 

• Naar verwachting zeer arbeidsintensief én 
kostbaar. 

d. Aanbrengen extra absorptie tpv grondwal (bv. 
toevoegen lage schermen met (gecertificeerd) 
absorberend materiaal  

• Schanskorven worden (te) beperkt afgedekt en 
blijven daarmee enigszins reflecterend; 

• Geen goedkope maatregel. 

e. Aanbrengen diffractor (zie 
https://www.wegenwiki.nl/Diffractor) 

• Beïnvloedt enkel de afschermende werking, maar 
heeft geen gevolgen voor reflecties van de 
schanskorf. 

f. Aanbrengen aanvullende afscherming aan de 
zuidkant van de weg 

• Hoogte te bepalen op basis van nader uit te 
voeren akoestisch onderzoek 

• Het plaatsen/verhogen van een scherm aan 
zijdzijde van de weg kan de toename in Goirle 
compenseren; 

• Hierbij dient ook rekening gehouden te worden 
met eventueel toenemende geluidsreflectie 
richting Tilburg. 

g. Aanbrengen mos (oid) op tegen steenvulling • Visueel afwijkend van vergunde situatie; 

• Geen bewezen effect, niet rekenkundig te 
onderbouwen en evt. pas na langere tijd merkbaar 
(ivm groeitijd). 

https://www.wegenwiki.nl/Diffractor
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Figuur 2 Detail montage schanskorf-immobilisaat 

 
Los van bovenstaande opties (en voor de volledigheid) wordt opgemerkt dat Rijkswaterstaat overweegt 

om de A59 op afzienbare termijn mogelijk aan te passen. 

Mogelijk wordt hierbij het aanbrengen van tweelaags ZOAB overwogen. Hiermee zou een verlaging van 

de bestaande geluidbelasting van ca. 2 dB worden bereikt. Doel hiervan is te blijven voldoen aan de 

plaatselijk geldende geluidproductieplafonds en ruimte te creeren voor de toekomst (meer geluidemissie 

vanwege hogere wegverkeer-intensiteit, hogere snelheid of een andere wegligging). Het aanbrengen van 

tweelaags ZOAB leidt niet tot een blijvende geluidreductie (tenzij het tweelaags ZOAB in het 

geluidregister wordt opgenomen). 

5 Contractverantwoordelijkheden 

5.1 Verplichtingen opdrachtnemer 

Cf. [1], artikel 8.8.2 worden “de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van de geluidwerende 

voorzieningen uitgevoerd voor rekening en risico van het Consortium met inachtneming van de planning 

(...) en het bepaalde in 6 en verder van de Aanvullende Overeenkomst”. 

Daarnaast is Consortium verantwoordelijk om e.e.a. conform Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte te 

laten ontwerpen en uit te voeren (zie bv. [1], artikel 6.1 en 6.2). 

 

In dit kader zijn in onderstaande tabel beknopt de ontwerp-ontwikkelingen met betrekking tot het 

geluidscherm (indicatief) in de loop van de tijd weergegeven. Gemeente Tilburg is hierbij op 2 manieren 

betrokken, echter met verschillende verantwoordelijkheden: enerzijds als publieksrechtelijk 

rechtspersoon in de samenwerking met Consorprivate, anderzijds als vergunningsverlenende instantie 

(voor onder andere het geluidscherm). Dit zijn echter gescheiden rollen en verantwoordelijkheden: De 

‘Rechtspersoon Gemeente Tilburg’ is niet verantwoordelijk voor actviteiten van de ‘Vergunningverlener 

Gemeente Tilburg’ en vice versa. 
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Gemeente Tilburg - 

Rechtspersoon 

Gemeente Tilburg - 

Vergunningverlener 

Toelichting 

Overeenkomst 

Gemeente Tilburg-

Consortium 

Ontwikkeling 

Stappegoor [1] 

 Er zijn geen ‘harde eisen‘ mbt 

vormgeving van het scherm, Comsortium 

is verantwoordelijk voor het ontwerp en 

het verkrijgen van de vergunning. 

 Behandeling Vergunningaanvraag/ 

vooroverleg ontwerp geluidscherm 

door Consortium (gebaseerd op 

toepassing geluidsabsorberende 

panelen) 

Commissie Ruimtelijk Kwaliteit is niet 

akkoord met het voorgestelde ontwerp. 

Voorgesteld wordt om het scherm 

(gedeeltelijk) uit te voeren als schanskorf 

  Aanpassing ontwerp geluidscherm door 

Consortium als (gedeeltelijke) schanskorf 

 Behandeling en vergunningverlening 

van vergunningaanvraag op basis 

van (gedeeltelijke) schanskorf 

 

  Realisatie scherm door Consortium 

(2017-2019) 

 

Zowel vanuit Gemeente Tilburg (publieksrechtelijk rechtspersoon) als vanuit Akertech (als adviseur 

betrokken namens Consortium) is aangegeven dat het afkeuren van het 1e schermontwerp (periode ...) 

en de aanpassing tot een (gedeeltelijke) schanskorf, inclusief de daarbij behorende additionele kosten 

voor Consortium, tot onderlinge discussie hebben geleid tussen Gemeente Tilburg en Consortium. 

 

Door Consortium is in de vergunningaanvraag aangegeven dat “de structuur van de schanskorf in 

beginsel absorberend is door de verschillende reflectierichtingen” [4, par. 2.6.6]. Geconstateerd wordt 

dat Gemeente Tilburg-“Vergunningverlener hier geen nadere voorwaarden hierover heeft gesteld bij het 

verlenen van de vergunning [16]. 

Het Consortium is de partij die stelt dat “de schanskorf in beginsel absorberend is”. Het feit dat 

Gemeente Tilburg-Vergunningverlener hier geen nadere voorwaarden aan stelt, heeft niet tot gevolg dat 

Consortium hiermee ‘vrij’ is in de uitvoeringswijze van de schanskorven. 

Consortium dient het scherm uit te voeren overeenkomstig de voorwaarden zoals gesteld in de 

Uitvoeringsovereenkomst [1]. 

 

De verantwoordelijk voor de akoestische prestaties van het geluidscherm behoort toe aan het 

Consortium. Het feit dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een bijdrage heeft geleverd aan de 

overwegingen om een schanskorf-scherm toe te passen, betekent niet dat de rechtspersoon Gemeente 

Tilburg (mede-)verantwoordelijk is voor de akoestische prestaties van het gerealiseerde geluidscherm. 

Daarnaast heeft Consortium bij de vergunningaanvraag aangegeven dat “de schanskorf in beginsel 

absorberend is”. 

6 Conclusie 

Op basis van het akoestische onderzoek worden de volgende conclusies getrokken: 

- Het gemiddelde van de akoestische effecten is beperkt in het oostelijke deel van Goirle (ter 

plaatse van de geluidwalwoningen en ten zuiden daarvan). 
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Aandachtspunt hierin is de mate van reflectie van de schanskorf: er is geen aantoonbare 

informatie beschikbaar op basis waarvan de daadwerkelijke absorptie-/reflectie-waarde van de 

schanskorven vastgesteld is. Als het nieuwe geluidscherm reflecterend is (‘worst-case’), wordt 

aan de noordzijde van de geluidwalwoningen een geluidtoename berekend tot max. 1,3dB. Deze 

geluidstoename is echter niet relevant aangezien deze toename niet als zodanig ervaren wordt 

(er is daar geen buitenruimte). Een geluidtoename aan de binnenzijde van de 

geluidwalwoningen is niet uit te sluiten, maar deze toename wordt te beperkt geacht om door het 

menselijk oor te worden waargenomen. 

Aan de zuidzijde van deze woningen bedraagt de berekende geluidtoename, bij enkele 

woningen en bij een reflecterende schanskorf (‘worst-case’), maximaal 1,1 dB. Dit begint 

relevant te worden, aangezien een dergelijke toename door het menselijke oor ervaren kan 

worden. 

- Er is sprake van een gemiddelde geluidtoename in het westelijke deel van Goirle (ten westen 

van de Tilburgseweg, de wijk Boschkens): deze toename wordt met name bepaald door de 

aanwezigheid van het Rhenus-gebouw. Het nieuwe scherm heeft geen nadelig effect op de 

geluidstoename, zelfs niet wanneer het scherm reflecterend zou zijn (‘worst-case’); 

- Er zijn, gemiddeld, geen nadelige effecten effecten berekend in de wijk Stappegoor te Tilburg, 

ten noorden van het nieuwe scherm. 

 

Er is geen bewijs dat het nieuwe scherm voldoet aan de absorberende eisen (cf. Omgevingsvergunning 

en privaatrechterlijke overeenkomst tussen Consortium en Gemeente Tilburg): de informatie waarin dat 

aantoonbaar bevestigd wordt, is (nog) niet ontvangen van het Consortium. 

Geadviseerd wordt om middels ‘in situ-metingen’ de absorberende prestaties van de schanskorven vast 

te laten stellen. Op grond daarvan kan geverifieerd worden of Consortium aan haar vergunnings- en 

contractverplichtingen heeft voldaan.  

 

Op basis van het akoestisch onderzoek wordt geconstateerd dat er maar een beperkte aanleiding is om 

te veronderstellen dat het nieuwe scherm de ‘bron’ is van de toegenomen geluidsklachten zoals deze 

door bewoners worden ervaren en gemeld. Op basis van het akoestische model wordt geconsludeerd 

dat de realisatie van het nieuwe distributiecentrum van Rhenus een grotere geluidstoename in het 

onderzoeksgebied tot gevolg heeft dan het nieuwe geluidscherm van de wijk Stappegoor te Tilburg.  

 

De geluidtoename ten gevolge van het nieuwe scherm is, afhankelijk van de absorberende kwaliteit van 

het scherm, lokaal (ten zuiden van geluidwalwoningen te Goirle) beperkt waarneembaar (max. 1,1 dB). 

De mate van reflectie heeft geen relevant effect in andere delen van het onderzoeksgebied. 

 
 

 

 
Nijmegen, d.d. 24-9-2019    Getoetst 
 
 
 
 
Ir. J.P.D.M. (Jeroen) van Beers    ir. D. Alsem  J.D. Derksen 
 
 
Bijlagen: 

1. Bronnenlijst 
2. Lijst klachten omwonenden 
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Bijlage 1: Documentenlijst 

 

Nr. Document Opsteller Referentie 

1 Uitvoeringsovereenkomst Consortium 
Stappegoor BV 
en Gemeente 
Tilburg 

Definitieve versie 26 juni 2014 

2 Richtlijnen 
geluidbeperkende 
constructies langs wegen 
(GCW-2012) 

CROW ISBN 978 90 6628 597 2 

3 iReport Royal 
HaskoningDHV 

link naar iReport Stappegoor 

 

4 Ontwerpnota Grondwal 
UO-fase 

Mourik Groot-
Amers bv 

P18151614-ONN-0193-v5.0 DEFINITIEF 

5 Tekening Aanzichten 
Uitvoeringsontwerp 

Iv-Infra b.v. INFR160105-006-6.0 UO Aanzichten-006 

6 Tekeningen 
Dwarsprofielen 
Uitvoeringsontwerp 

Iv-Infra b.v. INFR160105-011-8.0 UO Dwarsprofielen-blad 1 t/m 
blad 3 
 

7 Formulier Voorstel tot 
Wijziging 

Mourik VTW-108 

8 Plan van Aanpak T-wand Mourik P18151614-PLA-0521, d.d. 15-06-2018 
9 Werkplan realisatie 

geluidsscherm 
Mourik P18151614-PLA-0539, d.d. 30-05-2018 

10 Assessment production 
noise reducing devices: 
Van Campen 

Intron 
Certificatie 

D000800/R20090241/JMo/J d.d. 25 september 2009 

11 Overzicht scherm, 
uitvoeringsontwerp 

Holland 
Scherm 

5538-GSTS-UO-102, versie 1, d.d. 06-02.2018 

12 GS Mont Blanc Durisol - 
13 Productbrochure 

Betafence 
Betafence - 

14 Vraagspecificatie 
geluidsvoorziening 
Stappegoor, plan 
Willemsbuiten 

Akertech 2009225A VS 1.0, d.d. 28 september 2015 

15 FW: UO onderzoek Akertech d.d. 29.04.2019, 12:29 uur 
16 Besluit verlening 

omgevingsvergunning 
Gemeente 
Tilburg 

Z-HZ_WABO-2017-04467, d.d. 14 maart 2018 

17 Het potentieel van 
steenkorven als 
individuele 
geluidsreducerende 
maatregel 

Masterproef 
Ine van 
Ginderachter, 
Universiteit 
Gent 

Link: 
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/352/398/RUG01-
002352398_2017_0001_AC.pdf 

 

https://rhk.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=38c52e15fb334677a86de1330a49a201
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/352/398/RUG01-002352398_2017_0001_AC.pdf
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/352/398/RUG01-002352398_2017_0001_AC.pdf
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Bijlage 2: Lijst klachten omwonenden 

 

Datum klacht Straat Wijk Plaats Bron Behandeling onderzoek 

11 maart 2019 Vogezenlaan 31 Groenewoud Tilburg Gem. 
Tilburg 

Niet verklaarbaar, modelmatig afname 
berekend (buiten onderzoeksgebied, 
maar in model, kort vergelijk gemaakt 
tussen referentie en A0 + Rhenus) 

15 februari 2019 Mostheuvelstraat 81 Landbouwbuurt Tilburg Gem. 
Tilburg 

(Ver) buiten onderzoeksgebied 

07 februari 2019 Capucijnenstraat 96 Oud Zuid Tilburg Gem. 
Tilburg 

Buiten onderzoeksgebied 

18 januari 2019 Fanny Blankers 
Koenhof 1 

Stappegoor Tilburg Gem. 
Tilburg 

Beantwoord met memo door gem. 
Tilburg 

22 november 
2018 

Boschring Boschkens west Goirle Petitie In akoestisch model onderzocht 

21 november 
2018 

Sporenring 204 Geluidwalwoningen Goirle Petitie In akoestisch model onderzocht 

21 november 
2018 

Sporenring Geluidwalwoningen Goirle Petitie In akoestisch model onderzocht 

20 november 
2018 

Boschring 52 Boschkens west Goirle Petitie In akoestisch model onderzocht 

20 november 
2018 

Sporenring Geluidwalwoningen Goirle Petitie In akoestisch model onderzocht 

20 november 
2018 

 Groote Akkers Goirle Petitie In akoestisch model onderzocht 

20 november 
2018 

Boschkamer Boschkens west Goirle Petitie In akoestisch model onderzocht 

19 november 
2018 

Sporenring Geluidwalwoningen Goirle Petitie In akoestisch model onderzocht 

19 november 
2018 

Middeleeuwen Boschkens oost Goirle Petitie In akoestisch model onderzocht 
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19 november 
2018 

Boschkamer Boschkens west Goirle Petitie In akoestisch model onderzocht 

19 november 
2018 

 Goirle noord Goirle Petitie In akoestisch model onderzocht 

19 november 
2018 

Boschkamer Boschkens west Goirle Petitie In akoestisch model onderzocht 

 


