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Kennisnemen van 
Voorlopige conclusie concept-rapport effecten geluidswal 
 
 
Inleiding 
Naar aanleiding van klachten van inwoners vroegen wij de gemeente Tilburg onderzoek te laten doen 
naar de geluidsbelasting op de omgeving van de A58 na de komst van de geluidswal.  
Dit uitgebreide onderzoek naar het effect van de akoestiek van de geluidswal in Tilburg en de 
bestaande geluidswerende voorzieningen in Goirle langs de A58 is inmiddels uitgevoerd door een 
onafhankelijk bureau. 
 
Informatie 
De voorlopige conclusie uit de concept-rapportage is dat geen sprake is van een overschreden norm 
met betrekking tot geluid in de gemeenten Goirle en Tilburg als gevolg van de komst van de 
geluidswal langs Stappegoor. Het komt er dus op neer dat de in dit onderzoek berekende toenames 
geen sluitende verklaring geven voor de ontvangen klachten: de toenames zijn relatief klein en met 
het oor niet waarneembaar. 
 
In lijn met eerdere berekeningen  
Deze conclusies zijn in lijn met een eerder door ons gevraagde berekening naar de geluidsbelasting 
van het geluidsscherm. Hiervan was de conclusie dat een scherm zoals aangegeven op de 
bouwtekeningen niet leidt tot een waarneembare verhoging van de geluidsbelasting aan de zijde van 
de gemeente Goirle. Op basis hiervan zagen wij geen aanleiding tot het maken van bezwaar tegen de 
komst van het scherm.   
 
Onderzoek 
Mogelijke oorzaken, zoals geluidsweerkaatsing tussen beide geluidsschermen, zijn onderzocht door 
een onafhankelijk bureau voor akoestiek. De combinatie van ontwikkelingen langs de A58 laat wel 
een lichte, maar geen duidelijk waarneembare stijging en geen overschrijding van de vooraf 
vastgestelde geluidsnormen zien.  
De wethouders Berend de Vries (gemeente Tilburg) en Bert Schellekens (gemeente Goirle) laten in 
een gezamenlijke reactie weten: "We nemen de klachten van bewoners serieus en begrijpen dat, 
ondanks dat er geen overschrijding is van de gestelde normen, er toch sprake kan zijn van 
geluidshinder. Als het onderzoek definitief is, willen we op zoek naar andere mogelijkheden die 
bijdragen aan het verminderen van de ervaring van geluidsoverlast. Bijvoorbeeld het met beide 
gemeenten gezamenlijk optrekken in een lobby bij Rijkswaterstaat voor een stillere A58." 
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Vervolg 
Gelijktijdig met de verzending van deze raadsinformatiebrief wordt een bewonersbrief verspreid. Op 
deze wijze informeren we inwoners over de voorlopige conclusies uit de conceptrapportage.  
Wanneer het rapport definitief is, stellen we dit beschikbaar. Vragen over de uitkomsten van het 
rapport kunnen op dat moment gesteld worden. 
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