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1. Kader en doel 
Door bewoners van de Valkenburgerstraat en de directe omgeving is de kwaliteit 

van hun leefomgeving aangekaart bij de gemeente Amsterdam. De gangbare 

wettelijke kaders en instrumenten bieden onvoldoende handvatten om de 

leefbaarheid te verbeteren.  

Door de Gemeente is besloten om een pilot te starten met als doel om de 

leefbaarheid te verbeteren, behalve luchtkwaliteit en omgevingsgeluid speelt de 

algehele leefomgevingskwaliteit een rol.  

Hierbij is Buro Bouwfysica verzocht een bijdrage te leveren in het verbeteren van 

de leefbaarheid van de Valkenburgerstraat voor het aspect omgevingsgeluid. Om 

een beeld te krijgen van het akoestisch klimaat in en rond de Valkenburgerstraat 

zijn verleden jaar diverse geluidmetingen uitgevoerd. Tijdens de metingen zijn de 

ervaringen van bewoners en mogelijke oorzaken van de geluidklachten binnen de 

betreffende woningen in beeld gebracht. De resultaten van de geluidmetingen  

zijn opgenomen in het Buro Bouwfysica rapport met kenmerk 17184.04 “Pilot 

geluidmaatregelen Valkenburgerstraat te Amsterdam – Meetresultaten”, d.d.  

27-02-2018. 

Op basis van de resultaten uit het inventariserend onderzoek, dat naast het in 

kaart brengen van de akoestische situatie tevens bestond uit een enquête onder 

de (overige) bewoners, is een analyse uitgevoerd en zijn maatregelen voorgesteld. 

De resultaten van deze analyse zijn opgenomen in het Buro Bouwfysica rapport 

met kenmerk 17184.05 “Pilot geluidmaatregelen Valkenburgerstraat te 

Amsterdam – Analyse huidige situatie en voorstel maatregelen”, d.d. 01-03-2018. 

Naar aanleiding van de voorgaande rapporten heeft de Gemeente ons bureau 

verzocht één van de beschreven maatregelen nader te beoordelen op de 

akoestische effectiviteit, te weten “het toepassen van lage geluidabsorberende 

schermen direct langs de weg”. Omdat de effectiviteit van lage geluidsschermen 

naar verwachting beperkt is (de zichtlijn met de ontvangers wordt in veel gevallen 

niet doorsneden) is als minimaal te leveren prestatie een gemiddelde afscherming 

van 1 dB geformuleerd. Als ambitie is een gemiddelde afscherming van 2 dB 

gegeven.  

Het voorliggend onderzoek heeft tot doel om vast te stellen of deze minimale 

afscherming realistisch is en of de gestelde ambitie als kansrijk kan worden 

beoordeeld. Hiertoe is een modelmatige effectenstudie uitgevoerd naar 

absorberende “schermachtige” maatregelen geplaatst aan weerszijden van de 

hoofdrijbaan van de Valkenburgerstraat.  

Dit rapport doet verslag van deze effectenstudie, waarbij middels akoestische 

modellen de effectiviteit van een scherm met een beperkte hoogte is berekend. 

Omdat door akoestische modellen verschillend wordt omgegaan bij het berekenen 

van het effect van “schermwerking”, is hierbij gebruik gemaakt van 3 verschillende 

akoestische modellen gebaseerd op: 

- Standaard Rekenmethode II voor weg- en railverkeerslawaai conform het 

“Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, bijlage III”; 

- Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, methode II; 

- Modellering van geluidoverdracht op basis van ray-/conetracing 

(normaliter gebruikt voor ruimte akoestiek). 

Op basis van de resultaten uit de akoestische modellen wordt de te verwachten 

gemiddelde reductie van de optredende geluidbelasting ten gevolge van 

wegverkeer ter plaatse van de woonverdiepingen aan de Valkenburgerstraat 

berekend. 

Omdat de onderzochte maatregel, het plaatsen van lage geluidsschermen, 

voortvloeien uit het eerder uitgevoerde onderzoek worden de conclusies en 

adviezen uit de eerdere onderzoeken hier kort samengevat. 
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2. Voorgaand onderzoek 
In het Buro Bouwfysica rapport met kenmerk rapport 17184.05 is een analyse 

uitgevoerd van de resultaten van de uitgevoerde geluidmetingen en 

bewonersenquête, op basis waarvan een voorstel is gedaan van mogelijke 

maatregelen om het klimaat aan de Valkenburgerstraat vanuit akoestisch oogpunt 

te verbeteren. 

2.1 Conclusies op basis van analyse onderzoeksresultaten 
In rapport 17184.05 is op basis van de analyse van de onderzoeksresultaten wordt 

met het oog op mogelijke maatregelen het volgende geconcludeerd: 

1 De over het etmaal gemiddelde geluidbelastingen komen weliswaar 

overeen met wat op grond van andere bronnen (waaronder 

gemeentelijke geluidbelastingenkaart) verwacht mag worden, maar 

zijn in absolute zin hoog. De geluidbelasting (69 tot 70 dB) ligt net 

boven het niveau dat voor nieuw te bouwen woningen als maximaal 

toelaatbaar wordt aangemerkt in de Wet geluidhinder. In algemene 

zin wordt de verkeerstroom door de Valkenburgerstraat en IJ-tunnel 

als belangrijkste hinderbron door omwonenden aangemerkt. Er is 

niet 1 dominante deelbron binnen de verkeersstroom aan te wijzen. 

Iedere maatregel die leidt tot een verlaging van de gemiddelde 

geluidniveaus als gevolg van het doorgaand verkeer kan daarom als 

positief worden beoordeeld om de ervaren hinder te reduceren. 

2 Als meest storend geluid scoren verschillende piekgeluiden hoog, 

ondanks dat deze aan het gemiddelde geluidniveau geen wezenlijke 

bijdrage leveren, leveren zij wel relevante hinder op. Hierbij gaat het 

name om optrekkend verkeer, stationair draaiende motoren, 

remmen, sirenes, toeteren en hardrijdende motoren. Iedere 

maatregel die leidt tot vermindering van het aantal van deze 

piekgeluiden moet daarom als positief worden beoordeeld, ook al 

levert deze maatregel geen meetbare verbetering van de gemiddelde 

niveaus.  

 

3 Bij een deel van de woningen is het ontbreken van een geluidluwe 

zijde waaraan de buitenruimte en slaapkamers mede een verklaring 

voor de als matig ervaren geluidssituatie, doordat niet geslapen kan 

worden met geopende ramen. Maatregelen die leiden tot een hogere 

ventilatie van slaapkamers zodat ramen niet hoeven te worden 

geopend worden als positief beoordeeld. 

4 In de geluidoverdracht is het directe geluid van de verschillende 

geluidbronnen naar de gevel dominant. Er is geen wezenlijke bijdrage 

gevonden van meervoudige reflecties tussen de bebouwing, het 

zogenaamde urban-canyon effect.  

5 De steekproefsgewijze gemeten geluidwering geeft aan dat de 

woningen een aanzienlijke gevelgeluidwering bezitten, die verwacht 

mag worden bij woningen op een dergelijke locatie. Er is geen 

aanleiding om te veronderstellen dat sprake is van structurele 

afwijking in de toepassing van regelgeving of onvoldoende 

bouwkundige maatregelen. Voor een incidenteel lagere geluidwering 

is een duidelijk verklaring te vinden in de vervanging van de 

oorspronkelijke elementen door elementen met een lagere 

geluidwering, dan wel in een door het gebruik verminderde 

kierdichting. Iedere maatregel die leidt tot verbetering van de 

bestaande bouwkundige situatie en verhoging van de geluidwering 

wordt als positief beoordeeld.  

6 Het sluiten van ramen leidt tot een aanzienlijke vermindering van 

ernstige hinder. Omdat 3 van de 10 respondenten – ondanks dat het 

relatief nieuwe woningen betreft - aangeeft bij gesloten ramen de 

woning niet te kunnen ventileren is de zomer als periode waarin de 

meeste hinder wordt ervaren goed te verklaren. De combinatie van 

het moeten sluiten van ramen vanwege geluid en het onvoldoende 

kunnen ventileren van de woning wordt vanuit gezondheidsoogpunt 

als onwenselijk aangemerkt. Maatregelen ter verbetering van de 

woningventilatie bij gesloten ramen zullen naar verwachting een 

positief effect leveren aan de ervaren geluidssituatie. 
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2.2 Randvoorwaarden en overwegingen bij maatregelen 
In hoofdstuk 5 van het genoemde analyserapport zijn de randvoorwaarden en 

overwegingen ten aanzien van mogelijk te treffen maatregelen aangegeven. 

Gezien het inventariserend onderzoek en de analyse worden de volgende 

randvoorwaarden gesteld aan maatregelen om als akoestisch effectief te kunnen 

worden aangemerkt: 

- Een maatregel levert een bijdrage aan de verlaging van de gemiddelde 

geluidniveaus van 2 dB of meer, of 

- Een maatregelen leidt tot vermindering van het aantal pieken, of 

- Een maatregel sluit zoveel mogelijk aan bij de suggesties die door de 

bewoners zijn gedaan. 

Als randvoorwaarde wordt verder gesteld dat een maatregel: 

- niet strijdig kan zijn met de bestaande verkeerskundige functie van de 

Valkenburgerstraat / IJtunnel,  en 

- bij voorkeur uitvoerbaar is in de openbare ruimte, en  

- dat deze inpasbaar moet zijn binnen het verkeerskundig ontwerp van 

zoals gepresenteerd in de visie van de Gemeente Amsterdam d.d. 23 mei 

2017, en 

- geen of zo min mogelijk afbreuk doet aan die elementen die als positief 

worden ervaren aan de bestaande leefomgeving. 

- Bij voorkeur een positieve bijdrage levert aan de luchtkwaliteit. 

Maatregelen als een ondertunneling, een 30 km/h zone of het plaatsen van 

geluidsschermen in de Valkenburgerstraat (van Anne Frankstraat tot Mr. 

Visserplein) of het uitvoeren van alle balkons als serre worden om die reden niet 

als maatregel voorgesteld. 

2.3 Uit te werken maatregel 
In hoofdstuk 6 van het rapport zijn diverse akoestisch effectieve maatregelen 

benoemd, bijvoorbeeld verkeerskundige maatregelen (motorverbod, keerverbod 

op kruising met Anne Frankstraat), civieltechnische voorzieningen (schermen, 

toepassen stil asfalt) en bouwkundige maatregelen (mechanische wandsuskasten). 

Uit de verschillende maatregelen is de optie “laag absorberend schermen op korte 

afstand van de weg” als kansrijk benoemd. Het overgrote deel van de woningen 

bevindt zich op de 1e en hoger gelegen verdiepingen, op de begane grond is de 

woningconcentratie beduidend lager en bevinden zich veelal commerciële of 

kantoorfuncties. Vanwege de relatief hoge ligging van de “geluidgevoelige” 

bestemmingen in relatie tot de beperkte hoogte van de schermen, schermen 

hoger dan 2 meter hoogte zijn vanuit esthetisch en sociaal oogpunt niet gewenst, 

is de verwachting dat de geluidreductie beperkt blijft tot circa 1 à 2 dB. 

Voordat mogelijke marktpartijen benaderd worden om een plan van aanpak op te 

stellen en een concreet voorstel voor realisatie doen is het raadzaam om op 

voorhand een beeld te hebben van de haalbaarheid en effectiviteit van deze 

maatregel. Om deze reden is een modelmatige effectenstudie uit te voeren naar 

absorberende “schermachtige” geluidsmaatregelen in de Valkenburgerstraat. 

Hierbij zijn vanuit esthetica, stedenbouwkundig oogpunt, verkeer  en veiligheid 

een aantal randvoorwaarden voor de opbouw en uitvoering van de absorberende 

schermen geformuleerd: 

- De maatregel wordt getroffen van Mr. Visserplein tot aan de Anne 

Frankstraat; 

- De maatregel mag maar hoeft niet aan weerszijden van de weg te worden 

getroffen; 

- De hoogte bedraagt maximaal 1,5 m1 over 25% van de lengte van de 

Valkenburgerstraat; 

- De hoogte van het resterende deel bedraagt maximaal 1,0 m1 over 25% 

van de lengte van de Valkenburgerstraat; 

- Maximaal 50% van de lengte, geprojecteerd op de wegas, wordt gesloten 

uitgevoerd; 

- Per 30 m1 dient ten minste 1 onbelemmerde opening met een breedte 

ten minste 4,5 m1 aanwezig te zijn (t.b.v. hulpdiensten en calamiteiten); 

- De maximale diepte vanaf rand van de weg 1,5 m1 (indien ruimtelijk 

inpasbaar); 

- De maatregel wordt absorberend uitgevoerd indien nodig voor te leveren 

akoestische prestaties, uitgaande van realistische absorptiecoëfficiënten. 
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3. Akoestische modellen 

3.1 Situatie 
De Valkenburgerstraat vormt de verbinding tussen het Mr. Visserplein en de  

IJ-tunnel en is daarmee één van de hoofdontsluitingen van het centrum van 

Amsterdam. De hoge verkeersintensiteit en de geringe afstand tot de bebouwing 

leidt tot (zeer) hoge geluidbelastingen, in de onderstaande figuur 1 is de 

geluidbelasting Lden conform de gemeentelijke geluidbelastingkaart weergegeven. 

 
Figuur 1 Geluidbelasting Lden conform de gemeentelijke geluidbelastingkaart 

De bovenstaande figuur toont gebieden met een geluidbelasting ten gevolge van 

wegverkeer van Lden = 65-70 dB (rood) en Lden ≥ 70 dB (paars). Uit de uitgevoerde 

geluidmetingen (zowel bemand als duurmetingen) volgen vergelijkbare waarden 

voor de geluidbelasting. 

Vanwege de hoge bebouwing (6-7 lagen) aan weerszijden in relatie tot de totale 

breedte van de Valkenburgerstraat van circa 34 m1 valt het zuidelijke deel tussen 

het Mr. Visserplein en de Anne Frankstraat te kenschetsten als een akoestische 

‘urban-canyon’. In onderstaande afbeelding (bron Google Maps) is een beeld van 

de Valkenburgerstraat weergegeven. 

 
Figuur 2 Beeld van de Valkenburgerstraat (bron Google Maps) 

3.2 Uitgangspunten beoordeelde maatregel 
Op basis van de verstrekte randvoorwaarden uit §2.3 is voor de beoordeling 

uitgegaan van het toepassen van schermen ter hoogte van de bomen aan 

weerszijden van de hoofdrijbaan, zie arcering bovenstaande figuur 2. 

Om een gelijkmatige afname van de geluidniveaus te verkrijgen zijn de schermen 

gelijkmatig verdeeld volgens het onderstaande schema: 

- Scherm met een lengte van 5 m1 en een hoogte van 1,5 m1; 

- Opening tussen de schermen met een lengte van 5 m1; 

- Scherm met een lengte van 5 m1 en een hoogte van 1,0 m1; 

- Opening tussen de schermen met een lengte van 5 m1. 
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Uit de bovenstaande verdeling volgt dat een wegdeel met een lengte van 20 m1 als 

representatief kan worden aangemerkt. 

Voor de schermen is hierbij uitgegaan van een constructie die aan weerszijden 

absorberend is uitgevoerd (zie tabel 2), hierbij dient rekening te worden gehouden 

met een dikte van circa 150-200 mm. 

Om ter plaatse van de openingen tussen de schermen nog enige demping te 

realiseren is het bodemvlak ter plaatse van de schermen en openingen 

absorberend uitgevoerd, bijvoorbeeld rubber tegels / betonsteen met daartussen 

gras. 

Voor de overige bestrating en gebouwen is voor de akoestische modellen 

uitgegaan van harde (niet absorberende) afwerking / uitvoering. 

3.3 Uitgangspunten verkeers (intensiteit) 
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de gemiddelde reductie van de 

voorgestelde maatregel ter plaatse van de woonverdiepingen aan weerszijden van 

de Valkenburgerstraat. Hiertoe wordt voor 2 situaties de geluidbelasting 

berekend, te weten de huidige situatie en de situatie na het treffen van de binnen 

de gestelde kaders maximale maatregel.  

De absorberende eigenschappen en afschermende werking van de schermen zijn 

echter frequentie afhankelijk, in het algemeen geldt dat het geluidreducerende 

effect voor lage frequenties geringer zal zijn dan voor hoge frequenties. 

Om een onderbouwde inschatting te kunnen maken is voor de berekeningen 

gebruik gemaakt van verkeersintensiteiten conform de verkeersprognosekaart van 

de Gemeente Amsterdam met prognosejaar 2030. 

Deze kunnen rechtstreeks worden ingevoerd in het model op basis van de 

Standaard Rekenmethode II (wegverkeersmodel). Voor het industrielawaaimodel 

en het model gebaseerd op ray-/conetracing is gebruik gemaakt van een 

gelijkwaardige spectrale verdeling. 

 

3.4 Akoestische modellen 
Omdat de afschermende werking van objecten / schermen door verschillende 

akoestisch pakketten op een andere manier worden verrekend is er voor gekozen 

de situatie in 3 verschillende pakketten in te voeren. Hierbij is gebruik gemaakt van 

de onderstaande rekenmethodes en software: 

- Standaard Rekenmethode II voor weg- en railverkeerslawaai (SRM II) - 

software DGMR Geomilieu V4.50; 

- Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, methode II (HMRI) - 

software DGMR Geomilieu V4.50; 

- Ray-/ conetracing d.m.v. software Catt Acoustics V9.1a. 

De verschillen in de berekening voor de afschermende werking tussen 

wegverkeers- en industrielawaai vloeien voort uit de verschillen in de standaard 

rekenmethodes conform de SRM II en de HMRI.  

In grote lijnen wordt in de SRM II methode vanuit een ontvangerpunt telkens de 

partiële geluidbelasting berekend van de weggedeelten binnen een zichthoek van 

2°. Wanneer binnen die zichthoek een scherm aanwezig is dan wordt deze 

verdisconteert in de partiële geluidbelasting van desbetreffend wegdeel, dit maakt 

de rekenmethode gevoelig voor overschatting van de afschermende werking 

wanneer geen lange ononderbroken schermen aanwezig zijn. 

In de modellering conform de HMRI wordt een weg onderverdeeld in verschillende 

puntbronnen waarbij per puntbron de partiële bijdrage aan de geluidbelasting op 

het ontvangerpunt wordt berekend. Wanneer in de overdrachtsweg een scherm 

aanwezig is wordt op basis van de methode van Maekawa de afschermende 

werking berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de “omweg” over het 

scherm maar ook langs de beide zijkanten van het scherm. Voor onderbroken 

afschermingen zou dit een betrouwbaarder resultaat moeten opleveren. 

Omdat zowel in de rekenmethode conform de SRM II en de HMRI slechts in 

beperkte mate rekening wordt gehouden met diffractie verschijnselen en 

reflecties is de situatie tevens gemodelleerd in Catt Acoustics. Deze software wordt 

normaliter gebruikt voor het bepalen van de akoestiek in besloten ruimtes, maar 

is tevens geschikt voor de beoordeling van geluidoverdracht in semi open situaties. 
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3.5 Uitgangspunten invoergegevens 
In de onderstaande tabel 1 zijn de gehanteerde verkeersintensiteiten, snelheid en 

wegverharding voor de Valkenburgerstraat weergegeven: 

Tabel 1: Beknopt overzicht verkeersgegevens zichtjaar 2030. 

Weg Etmaalintensiteit Snelheid Wegdekverharding 

Valkenburgerstraat  28050 mvt 40 km/uur 1) DAB 

1) In afwijking van de verkeersprognose is uitgegaan van een lagere effectieve 

snelheid op de Valkenburgerstraat, dit sluit beter aan bij de ter plaatse gemeten 

geluidspectra en geeft een beter beeld van het geluidafschermend effect. 

Op basis van de genoemde verkeersintensiteit en de onderverdeling in lichte, 

middelzwaar en zware motorvoertuigen volgt een spectrale verdeling van het 

emissiegetal. Deze spectrale verdeling van het emissiegetal is tevens gebruikt als 

invoer voor de bronnen in het industrielawaai- en ray-/conetracingmodel. 

Ten aanzien van de absorberend eigenschappen van de schermen en 

bodembedekking ter plaatse van de maatregelen en de overige constructies zijn 

de onderstaande waarden gehanteerd: 

Tabel 2: Overzicht van gehanteerde absorptiecoëfficiënten per octaafband. 

Constructie 

Absorptie coëfficiënt α per octaafband middenfrequentie  

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Schermen 0,2 0,4 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 

Abs. 

Bodemvlak 1) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Wegdek 1) 0 0 0 0 0 0 0 

Gebouwen 1) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

1) Voor bodemvlakken is geen onderscheid gemaakt in de absorberende 

eigenschappen omdat in Geomilieu hiertoe geen mogelijkheid bestaat. 

De gehanteerde absorptiewaarden voor de schermen is een behoudende 

inschatting, hierbij dient rekening te worden gehouden met een pakketdikte van 

circa 150-200 mm. 

3.6 Wegverkeer- en industrielawaai Geomilieu 
In de onderstaande figuur is het akoestisch model van de (vereenvoudigde) 

situatie zoals ingevoerd in het wegverkeer- en industrielawaai pakket Geomilieu 

V4.50 weergegeven: 

 
Figuur 3 3D visualisatie van het vereenvoudigde wegverkeers- en industrielawaai model  

NB de bovenstaande figuur is niet op schaal en geeft derhalve een vertekend beeld 

van de onderlinge verhoudingen tussen lengte, breedte en hoogte van het 

beschouwde deel van de Valkenburgerstraat. In de bijlage is een uitgebreider 

(grafisch) overzicht van de invoergegevens van schermen en posities van 

ontvangers opgenomen. 
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3.7 Ray- / conetracing Catt Acoustics 
In de onderstaande figuur is het akoestisch model van de (vereenvoudigde) 

situatie zoals ingevoerd in Catt Acoustics weergegeven: 

 
Figuur 4 3D visualisatie van het model in Catt Acoustics  

 

 

 

 

 

 

3.8 Berekeningsresultaten 
Met de 3 verschillende akoestische modellen zijn de geluidbelasting op punten 

verdeeld langs het representatieve wegdeel van 20 m1 en over verschillende 

hoogtes berekend. Voor de hoogtes is hierbij uitgegaan van de “woon”-

verdiepingen op 5,5 m1; 8,5 m1; 11,5 m1; 14,5 m1 en 17,5 m1 boven maaiveld. 

In de onderstaande tabel zijn voor de 3 rekenmethodes per woonlaag de 

berekende afname van de geluidbelasting als gevolg van het toepassen van het 

absorberende scherm en bodemvlak weergegeven. 

Tabel 3: Berekeningsresultaten voor de gemiddelde geluidreductie door het plaatsen van 

lage absorberende schermen. 

Hoogte 

Berekende gemiddelde reductie per woonlaag op basis van de 

3 verschillende rekenmethodes 

SRM II HMRI Catt Acoustics Gemiddeld 

5,5 m1 -1,1 -0,6 -0,3 -0,7 

8,5 m1 -0,7 -0,4 -0,9 -0,7 

11,5 m1 -0,5 -0,3 -0,4 -0,4 

14,5 m1 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 

17,5 m1 -0,3 -0,3 0 -0,2 

gemiddeld -0,6 -0,4 -0,4 -0,4 

 

In de onderstaande figuren is de geluiduitbreiding van de Valkenburgerstraat 

grafisch weergegeven middels een gridberekening ter plaatse van een scherm met 

een hoogte van 1 m1 respectievelijk 1,5 m1 aan de zuidoostzijde van de rijbaan. 

De uitgebreide berekeningsresultaten van de geluidreductie en grafische 

weergaven van de geluiduitbreiding ter plaatse van de schermen zijn opgenomen 

in bijlage 1. 
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Figuur 5 3D weergave van de geluiduitbreiding van het SRM 2 model ter hoogte van een scherm met 

een hoogte van 1 m1 aan de zuidoostzijde (rechts) van de Valkenburgerstraat 

 
Figuur 6 3D weergave van de geluiduitbreiding van het SRM 2 model ter hoogte van een scherm met 

een hoogte van 1,5 m1 aan de zuidoostzijde (rechts) van de Valkenburgerstraat 
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4. Samenvatting en conclusies 
Door bewoners van de Valkenburgerstraat en de directe omgeving is de kwaliteit 

van hun leefomgeving aangekaart bij de Gemeente Amsterdam. Om deze reden is 

door de Gemeente een pilot gestart met als doel om de leefbaarheid in de directe 

omgeving van de Valkenburgerstraat te verbeteren. Hierbij is Buro Bouwfysica 

verzocht een bijdrage te leveren in het verbeteren van de leefbaarheid voor het 

aspect omgevingsgeluid.  

Naar aanleiding van voorgaande rapporten is een modelmatige effectenstudie 

uitgevoerd naar absorberende “schermachtige” maatregelen aan weerszijden van 

de hoofdrijbaan van Valkenburgerstraat.  

Omdat door akoestische modellen verschillend wordt omgegaan bij het berekenen 

van het effect van “schermwerking”, is hierbij gebruik gemaakt van 3 verschillende 

akoestische modellen gebaseerd op de Standaard Rekenmethode II voor weg- en 

railverkeerslawaai, de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai en 

modellering van geluidoverdracht op basis van ray-/conetracing.  

Op basis van de resultaten uit de akoestische modellen is de gemiddelde reductie 

van de optredende geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer ter plaatse van de 

woonverdiepingen berekend. In de onderstaande tabel is de berekende afname 

van de geluidbelasting weergegeven. 

Tabel 3: Berekeningsresultaten voor de gemiddelde geluidreductie door het plaatsen van 

lage absorberende schermen. 

Hoogte 

Berekende gemiddelde reductie per woonlaag op basis van de 

3 verschillende rekenmethodes 

SRM II HMRI Catt Acoustics Gemiddeld 

5,5 m1 -1,1 -0,6 -0,3 -0,7 

8,5 m1 -0,7 -0,4 -0,9 -0,7 

11,5 m1 -0,5 -0,3 -0,4 -0,4 

14,5 m1 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 

17,5 m1 -0,3 -0,3 0 -0,2 

gemiddeld -0,6 -0,4 -0,4 -0,4 

Uit de berekeningsresultaten volgt een gemiddelde afname van de optredende 

geluidbelasting ter plaatse van de woningen als gevolg van het toepassen van een 

absorberend scherm en bodemvlak van circa 0,4 dB. Zoals te verwachten is de 

afscherming ter hoogte van de onderste woonlagen (1e en 2e verdieping) het 

hoogst, de zichtlijn tussen de weg en de ontvangerpunten wordt voor de hogere 

woonlagen niet of nauwelijks doorbroken. 

Met de berekende gemiddelde afname ter plaatse van de woonverdiepingen 

wordt niet voldaan aan de minimaal gewenste afname van 1 dB en het 

ambitieniveau van 2 dB.  

Om hogere afnames van de geluidbelasting te kunnen realiseren dienen schermen 

te worden toegepast die over een groter gedeelte (>50 %) van de wegas wordt 

toegepast. Daarnaast bestaan er mogelijk maatregelen die in tegenstelling tot het 

momenteel onderzochte rechte verticale scherm door een gewijzigde vorm / 

uitvoering effectiever zijn op de hoger gelegen verdiepingen. Hierover kan met de 

gangbare beschikbare programmatuur geen onderbouwde uitspraak over worden 

gedaan. 

Op basis van kennis en ervaring is de verwachting dat met dergelijke 

schermvarianten binnen de onderhavige situatie een gemiddelde reductie van de 

optredende geluidbelasting ter plaatse van de woonverdiepingen kan worden 

gerealiseerd van ca. 1 dB. Er wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de 

gehanteerde ambitie voor de reductie van 2 dB bij een gelijkblijvende verkeers-

stroom niet met lage schermen kan worden gerealiseerd. 

 

 

Buro Bouwfysica B.V.  
 

ir. J. Hardlooper 
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Bijlage 1: Grafische weergave van de akoestische modellen en berekeningsresultaten. 

 



 

3D visualisatie van het wegverkeers- en industrielawaaimodel 
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afnames op gevelniveau afnames samengevat

srm2, rechterzijde afname bij schermen en absorptie

hoogte 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 m. gem 

5,5 -1,06 -1,1 -1,09 -1,06 -1,04 -1,02 -1,11 -1,06 -0,97 -0,99 -1,03 -1,1 -1,07 -1,07 -1,07 -1,07 -1,09 -1,06 -1 -0,96 -1,1

8,5 -0,67 -0,69 -0,68 -0,68 -0,66 -0,64 -0,68 -0,67 -0,61 -0,62 -0,63 -0,69 -0,67 -0,68 -0,67 -0,67 -0,65 -0,66 -0,62 -0,59 -0,7

11,5 -0,42 -0,43 -0,43 -0,43 -0,42 -0,4 -0,41 -0,43 -0,39 -0,39 -0,4 -0,43 -0,42 -0,44 -0,42 -0,4 -0,37 -0,41 -0,4 -0,37 -0,4

14,5 -0,35 -0,34 -0,35 -0,35 -0,34 -0,32 -0,34 -0,34 -0,34 -0,32 -0,33 -0,35 -0,35 -0,36 -0,33 -0,33 -0,31 -0,34 -0,35 -0,32 -0,3

17,5 -0,31 -0,3 -0,29 -0,31 -0,3 -0,29 -0,29 -0,3 -0,3 -0,29 -0,29 -0,3 -0,3 -0,31 -0,3 -0,29 -0,27 -0,29 -0,31 -0,28 -0,3

links,srm2 afname bij schermen en absorptie

hoogte 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 m. gem.

5,5 -1,2 -1,08 -1,19 -1,2 -1,15 -1,11 -1,21 -1,16 -1,14 -1,16 -1,14 -1,19 -1,15 -1,18 -1,12 -1,16 -1,17 -1,08 -1,17 -1,15 -1,2

8,5 -0,73 -0,67 -0,72 -0,71 -0,7 -0,66 -0,73 -0,7 -0,68 -0,72 -0,7 -0,71 -0,69 -0,72 -0,69 -0,69 -0,71 -0,65 -0,7 -0,73 -0,7

11,5 -0,53 -0,48 -0,51 -0,51 -0,5 -0,47 -0,52 -0,51 -0,48 -0,52 -0,51 -0,51 -0,48 -0,5 -0,48 -0,5 -0,52 -0,47 -0,49 -0,52 -0,5

14,5 -0,37 -0,36 -0,36 -0,36 -0,36 -0,36 -0,37 -0,38 -0,34 -0,37 -0,37 -0,38 -0,35 -0,36 -0,36 -0,37 -0,38 -0,35 -0,35 -0,38 -0,4

17,5 -0,3 -0,3 -0,29 -0,29 -0,29 -0,31 -0,31 -0,31 -0,28 -0,31 -0,3 -0,31 -0,28 -0,29 -0,3 -0,3 -0,31 -0,3 -0,28 -0,3 -0,3

Rechterzijde, IL afname bij schermen en absorptie

hoogte 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 m. gem.

5,5 -0,53 -0,52 -0,53 -0,55 -0,55 -0,54 -0,54 -0,54 -0,53 -0,51 -0,53 -0,52 -0,52 -0,55 -0,54 -0,54 -0,54 -0,54 -0,52 -0,53 -0,5

8,5 -0,36 -0,36 -0,36 -0,38 -0,37 -0,37 -0,36 -0,37 -0,36 -0,36 -0,37 -0,36 -0,36 -0,38 -0,37 -0,37 -0,37 -0,37 -0,37 -0,37 -0,4

11,5 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 -0,3 -0,31 -0,3 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 -0,3

14,5 -0,28 -0,29 -0,29 -0,29 -0,28 -0,29 -0,28 -0,29 -0,29 -0,28 -0,29 -0,28 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -0,3

17,5 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,27 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,3

Linkerzijde, IL afname bij schermen en absorptie

hoogte 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 m. gem.

5,5 -0,71 -0,71 -0,7 -0,7 -0,72 -0,72 -0,71 -0,69 -0,7 -0,72 -0,73 -0,72 -0,73 -0,75 -0,74 -0,74 -0,7 -0,71 -0,72 -0,74 -0,7

8,5 -0,48 -0,48 -0,47 -0,47 -0,48 -0,49 -0,47 -0,47 -0,47 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,49 -0,49 -0,49 -0,47 -0,47 -0,47 -0,49 -0,5

11,5 -0,31 -0,31 -0,3 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 -0,32 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 -0,32 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 -0,3

14,5 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26 -0,27 -0,26 -0,26 -0,26 -0,27 -0,26 -0,26 -0,27 -0,26 -0,3

17,5 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,2
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