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1. Inleiding 

 

In opdracht van gemeente Houten zijn geluidmetingen verricht in de omgeving van Van Gorp 

Biologische Voeders B.V. te Schalkwijk (verder genoemd: Van Gorp). Het doel van de metingen 

was om het referentieniveau van het omgevingsgeluid vast te leggen. In deze notitie zijn de 

bevindingen weergegeven. 

 

 

2. Situatie 

 

Van Gorp ligt op het Eiland van Schalkwijk. Het eiland dankt zijn naam aan het feit dat het 

omringd is met water (Amsterdam-Rijnkanaal (1952), Lek, en het Lekkanaal (1938)).  

De omgeving betreft een landelijk gebied. De woningen zijn gesitueerd langs: 

 de Provincialeweg; 

 de Pothuizerweg; 

 Overeind (loopt parallel aan de Provincialeweg); 

 Zuwedijk. 

Het betreffen deels woningen die bij agrarische bedrijven horen en deels woningen van 

particulieren zonder bedrijfsactiviteiten. Afgezien van de woningen met bijbehorende garages en 

schuren bestaat de rest van de locale omgeving uit wei- en akkerlanden. Aan de noordzijde ligt 

op circa 1.500 m het Amsterdam-Rijnkanaal. Aan de oost- en zuidzijde op 400 à 1.000 m 

stroomt de rivier de Lek. Op grotere afstand (2 km) ligt aan de zuidzijde, aan de overzijde van 

de Lek de vaste woonbebouwing van Culemborg. Aan de westzijde van Van Gorp liggen 

weilanden. 

Vanaf de vier locale wegen nabij Van Gorp (Provincialeweg, Pothuizerweg, Overeind en 

Zuwedijk) heeft men directe toegang tot de kernen Culemborg, Houten en Wijk bij Duurstede. 

Tussen Culemborg en Schalkwijk vaart een veerpont die geschikt is voor alle soorten verkeer. 

Het veer vaart het hele jaar door tussen 06.30 uur en 22.30 uur.  

De Lekdijk vormt enerzijds de ontsluiting naar Wijk bij Duurstede en anderzijds Culemborg (via 

het veer). De Zuwedijk vormt via de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal de ontsluiting naar ’t 

Goy en Werkhoven en de Provincialeweg is de ontsluitingsweg naar Houten en de autosnelweg 

A27. De Provincialeweg is een 3 km lange en op sommige locaties zeer smalle woonstraat waar 

deels een snelheid van 30 km per uur en deels een snelheid van 50 km per uur is toegestaan. 

De spoorlijn Culemborg richting Houten en Utrecht ligt aan de westzijde van Van Gorp op circa 

1.800 m van Van Gorp. De spoorbrug over de Lek ligt op 2.300 m en de spoorbrug over het 

Amsterdam-Rijnkanaal ligt op 4.000 m van Van Gorp. Bij stil weer (weinig wind) is ’s nachts de 

spoorlijn hoorbaar, met name als de trein over een van de twee spoorbruggen rijdt. 

Tijdens de nachtperiode is er weinig verkeer op de wegen nabij Van Gorp. Af en toe komt er een 

personenauto voorbij. In de periode tussen 06.00 uur en 07.00 uur neemt het wegverkeer 

geleidelijk toe, ook al omdat om 06.30 uur het veer gaat varen.  
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Het onderzoek is op 8 dagen uitgevoerd. 

 

dag datum periode tijd 

woensdag 9 mei 2018 avond 21.30 – 23.00 uur 

woensdag 9 mei 2018 nacht 23.00 – 00.00 uur 

donderdag  10 mei 2018 nacht 00.00  - 01.00 uur 

vrijdag 11 mei 2018 nacht 01.45 – 03.35 uur 

dinsdag 15 mei 2018 nacht 01.45 – 04.00 uur 

zaterdag 19 mei 2018 dag 13.00 – 14.00 uur 

zondag 20 mei 2018 nacht 05.28 – 07.00 uur 

zondag 20 mei 2018 dag 07.00 – 09.00 uur 

zondag  20 mei 2018 avond 20.57 – 23.00 uur 

zaterdag 26 mei 2018 nacht 02.00 – 04.30 uur 

zaterdag 26 mei 2018 dag 12.00 – 14.30 uur 

zaterdag 26 mei 2018 avond 21.30 – 23.00 uur 

zaterdag 26 mei 2018 nacht 23.00 – 00.00 uur 

zondag 27 mei 2018 nacht 00.00 – 01.00 uur 

 

Tabel 1: De dagen waarop onderzoek is verricht. 

 

Tijdens de onderzoeksdagen dat metingen zijn verricht, is gemeten op 5 m hoogte in de 

achtertuin van de woning Overeind 94, nabij het pand Pothuizerweg 2A. Een “google-maps” 

overzicht van de meetpunt is opgenomen in bijlage A. Het meetpunt ligt: 

 op 40 m afstand van het kruispunt Provincialeweg – Pothuizerweg – Zuwedijk; 

 op 9 m afstand van het midden van de Pothuizerweg. De Pothuizerweg is ter plaatse 4 m 

breed. 

Op het moment van de metingen was, voor zover wij de situatie konden beoordelen, het 

productieproces bij Van Gorp Biologische Voeders B.V. niet in bedrijf. 

 

Gebruikte meetapparatuur 

 B&K calibrator type 4231 

Certificaatnummer AC-4871 Sonor Kalibratie 

Certificaatdatum: 26 april 2017 

 Geluidmeter Rion type NA-28 + voorversterker type NH-23 + microfoon type UC-59 

Certificaatnummer AC-5433 Sonor Kalibratie 

Certificaatdatum: 27 november 2017 

 Geluidmeter Rion type NA-27 + voorversterker type NH-20 + microfoon type UC-53 

Certificaatnummer AC-5724 Sonor Kalibratie 

Certificaatdatum: 26 februari 2018  
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3. Terminologie 

 

In dit rapport worden de begrippen gehanteerd uit de IL-HR-15-01: Richtlijnen voor 

karakterisering en meting van omgevingsgeluid. Onderstaand worden enkele begrippen 

toegelicht.  

 

 3.1 Omgevingsgeluid 

Het omgevingsgeluid is het totaal van geluiden dat de akoestische situatie ter plaatse bepaalt, 

echter met uitzondering van een eventueel reeds aanwezige geluidbron waarover wordt 

geklaagd, of waarin men uit andere hoofde speciale interesse heeft, ongeacht of deze bron al 

dan niet omgevingseigen is. Dit omgevingsgeluid is in het algemeen afkomstig van allerlei 

bronnen die zich op zeer verschillende afstanden bevinden. In de meeste gevallen zal het voor 

het doel van de metingen voldoende zijn hierbij slechts onderscheid te maken tussen twee 

groepen geluiden: 

 voorgrondgeluid; 

 achtergrondgeluid. 

 

3.2 Voorgrondgeluid 

Hieronder wordt verstaan die componenten in het omgevingsgeluid die afkomstig zijn van 

herkenbare geluidbronnen en waarvan de bijdragen in het algemeen afzonderlijk kunnen worden 

bepaald. Voorbeelden hiervan zijn: 

 kinderen; 

 het geluid van een eend in het stadspark; 

 het geluid van verkeer nabij een autosnelweg of in een drukke stadsstraat; 

 het geluid van een incidenteel overkomend vliegtuig of een passerende trein. 

Aangezien het meestal relatief nabije bronnen betreft, is de atmosferische invloed op de 

geluidoverdracht – en daarmee het optreden van fluctuaties op lange termijn – meestal 

verwaarloosbaar. 

Kenmerkend voor voorgrondgeluid is: 

 goed herkenbaar; soms geluid waarover reeds geklaagd wordt; 

 meestal afkomstig van nabije geluidbronnen; 

 wanneer er bronfluctuaties optreden, zijn deze meestal goed herkenbaar; 

 geen lange-termijn fluctuaties door wisselende atmosferische invloeden. 

 

3.3 Achtergrondgeluid 

Achtergrondgeluid is het geluid, afkomstig van doorgaans niet duidelijk herkenbare, vaak veraf 

gelegen bronnen of bronnen waarvan de afzonderlijke bijdrage niet kan worden bepaald; het 

heeft veelal een ruisachtig karakter en is min of meer continu aanwezig, zonder sterke 

kortstondige variaties in niveau. Voorbeelden hiervan zijn:  

 geluid van veraf gelegen industrieterreinen en autosnelwegen in een landelijke omgeving; 

 het geluid dat wordt waargenomen in een park binnen een drukke stad. 
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Vanwege de relatief grote afstand van de bronnen moet er op worden gerekend dat het niveau 

fluctuaties op lange termijn kan vertonen, veroorzaakt door wisselende atmosferische invloeden 

op de geluidoverdracht en door langperiodische verandering in bronsterkten, bijvoorbeeld 

variaties in verkeersintensiteiten gedurende het etmaal enz. 

Kenmerkend voor achtergrondgeluid is dus meestal: 

 niet duidelijk herkenbaar; 

 afkomstig van ver verwijderde geluidbronnen; 

 geen kortstondige fluctuaties door variaties in de geluidemissie; 

 wel lange termijn fluctuaties door wisselende atmosferische invloeden en door variaties in 

bronsterkte. 

 

3.4 Het referentieniveau van het omgevingsgeluid 

Dit begrip wordt gedefinieerd als de hoogste waarde van de volgende twee geluiddrukniveaus: 

A. Het L95 van het omgevingsgeluid exclusief de bijdrage van de zogenaamde “niet- 

 omgevingseigen bronnen” (zie paragraaf 3.5); 

B. het optredende equivalente geluidniveau in dB(A) veroorzaakt door zoneringsplichtige  

 wegverkeersbronnen minus 10 dB. 

Voor de nachtperiode worden alleen wegverkeersbronnen in rekening gebracht met een 

intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen (per nachtperiode). 

 

NB: 

In de locale omgeving rond Van Gorp zijn geen zoneplichtige wegen. Het referentieniveau van 

het omgevingsgeluid wordt derhalve bepaald door het L95 niveau.  

 

3.5 Omgevingseigen en niet-omgevingseigen bronnen 

Onderscheid wordt gemaakt tussen omgevingseigen en niet-omgevingseigen bronnen. Deze 

laatste zijn geluidbronnen die door de bevoegde (meestal gemeentelijke) overheid als zodanig 

zijn aangewezen. Het gaat daarbij om bronnen die naar de mening van die overheid niet in het 

desbetreffende gebied thuis horen, daar niet geaccepteerd worden of slechts tijdelijk aanwezig 

zijn. Die uitspraak kan zowel in ruimtelijke ordenings-procedures als bij vergunningverlening 

krachtens de milieuwetgeving aan de orde komen. 

Zo zal het geluid van een koelventilator die ’s nachts in een woonstraat het omgevingsgeluid 

bepaalt niet als omgevingseigen worden aangemerkt, tenzij de overheid daarvoor een 

vergunning heeft afgegeven.  
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4. Referentiemetingen 

 

 4.1 Aanpak  

De metingen zijn bemand uitgevoerd. De meettijd is zodanig lang gekozen dat een redelijke 

zekerheid bestaat dat de karakteristieke variaties in het geluidniveau voldoende tot hun recht 

zijn gekomen. Per dag-, avond- en nachtperiode zijn twee à drie meetsessies van elk ruim een 

half uur (31 minuten) verricht. Soms is een meting gepauzeerd als mensen een vraag stellen 

wat er gemeten werd. Zodra de mensen weg waren, zijn de metingen weer hervat. Voor en na 

afloop van de metingen is de meetketen met een ijkbron gecontroleerd en goedbevonden zoals 

het voorschrift vereist. 

 

 4.2 Meteo-omstandigheden 

De meteo-omstandigheden tijdens het onderzoek zijn opgenomen in tabel 2. 

 

dag datum periode tijd wind temperatuur bodem 

woensdag 9 mei 2018 avond 21.30 – 23.00 uur W2 13oC droog 

woensdag 9 mei 2018 nacht 23.00 – 00.00 uur W2 13oC droog 

donderdag  10 mei 2018 nacht 00.00  - 01.00 uur W2 13oC droog 

vrijdag 11 mei 2018 nacht 01.45 – 03.35 uur N1 5oC droog 

dinsdag 15 mei 2018 nacht 01.45 – 04.00 uur NO2 12oC droog 

zaterdag 19 mei 2018 dag 13.00 – 14.00 uur N3 16oC droog 

zondag 20 mei 2018 nacht 05.28 – 07.00 uur NO2 8oC droog 

zondag 20 mei 2018 dag 07.00 – 09.00 uur NO1 11oC droog 

zondag  20 mei 2018 avond 20.57 – 23.00 uur O2 17oC droog 

zaterdag 26 mei 2018 nacht 02.00 – 04.30 uur NO2 17oC droog 

zaterdag 26 mei 2018 dag 12.00 – 14.30 uur O2 26oC droog 

zaterdag 26 mei 2018 avond 21.30 – 23.00 uur O2 22oC droog 

zaterdag 26 mei 2018 nacht 23.00 – 00.00 uur O2 20oC droog 

zondag 27 mei 2018 nacht 00.00 – 01.00 uur O2 20oC droog 

 

 

 Tabel 2: Meteo-omstandigheden tijdens het onderzoek. 
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4.3 Meetresultaten 

 

datum tijd, NB 4 

 

[uur] 

meetserie meetduur per 

meetserie 

[min] 

L95 

 

[dB(A)] 

opmerking 

woensdag 9 mei 2018 (nachtperiode) 23.29 – 00.00 uur 1 31 30.3 NB 1 

donderdag 10 mei 2018 (nachtperiode) 00.00 – 00.31 uur 2 31 29.6 NB 1 

vrijdag 11 mei 2018 (nachtperiode) 01.49 – 02.24 uur 1 31 19.9  

02.25 – 02.56 uur 2 31 20.8 

02.58 – 03.29 uur 3 31 20.2 

dinsdag 15 mei 2018 (nachtperiode) 01.59 – 02.30 uur 1 31 26.0  

02.31 – 03.02 uur 2 31 25.0 

03.07 – 03.38 uur 3 31 24.9 

zaterdag 19 mei 2018 (dagperiode) 14.00 – 15.00 uur geen L95 gemeten, reden:  

Van Gorp was in bedrijf (compensatiedag) 

zondag 20 mei 2018 (nachtperiode) 05.18 – 05.59 uur 1 31 35.4  

NB 2 06.01 – 06.32 uur 2 31 33.0 

zondag 20 mei 2018 (dagperiode) 07.09 – 07.40 uur 1 31 33.7  

07.41 – 08.12 uur 2 31 33.7 

08.16 – 08.47 uur 3 31 33.3 

zondag 20 mei 2018 (avondperiode) 20.57 – 21.28 uur 1 31 31.9  

21.37 – 22.08 uur 2 31 30.9 

22.19 – 22.50 uur 3 31 25.8 

zaterdag 26 mei 2018 (nachtperiode) 02.07 – 02.38 uur 1 31 24.9  

02.39 – 03.10 uur 2 31 25.3 

03.44 – 04.15 uur 3 31 24.4 

zaterdag 26 mei 2018 (dagperiode) 12.19 – 12.53 uur 1 31 37.0  

12.56 – 13.30 uur 2 31 36.4 

13.33 – 14.05 uur 3 31 36.0 

zaterdag 26 mei 2018 (avondperiode) 21.42 – 22.25 uur 1 31 33.2 NB 3 

22.14 – 22.45 uur 2 31 31.8 

 

NB 1: Trekkeractiviteiten op 100 à 200 m tussen 23.30 en 01.00 uur. 

NB 2: Erg veel vogelgeluiden rond zonsopkomst (05.00 – 05.30 uur). 

NB 3: Muziekgeluid op grote afstand (uit zuidoostelijke richting). 

NB 4: Tijdens de metingen zijn de metingen soms gepauzeerd (in verband met stoorgeluid, zoals  

 voorbijgangers die een praatje wilden maken) en na afloop van het stoorgeluid (praatje)  zijn de  

 metingen weer hervat.  

  

 Tabel 3: Gemeten geluiddrukniveaus.  
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5. Waarnemingen tijdens de metingen 

 

 5.1 Woensdag 9 mei en donderdag 10 mei 2018 (avond en nacht 21.30 – 01.00 uur) 

 Woensdag 9 mei 2018 avond (21.30 – 23.00 uur) 

 Woensdag 9 mei 2018 nacht (23.00 – 00.00 uur) 

 Donderdag 10 mei 2018 nacht  (00.00 – 01.00 uur) 

De productiemachines bij Van Gorp waren op woensdag 9 mei 2018 in werking tot 22.50 uur. In 

de periode tussen 21.30 en 22.50 uur heeft eerst een algemene visuele oriëntatie 

plaatsgevonden. Nadat het bedrijf niet meer in werking was, is gestart met het uitvoeren van de 

referentiemetingen. Er zijn na elkaar twee meetseries van elk 31 minuten uitgevoerd. 

 De volgende geluidbronnen zijn waargenomen op korte afstand: 

 passerende auto’s (circa 10 à 20); 

 vogels en kikkers; 

 windgeruis van bladeren; 

 trekkeractiviteiten van boer (op 100 – 200 m, met name tussen 23.30 en 01.00 uur); 

 passerende auto’s na 00.00 uur afkomstig van horecagelegenheid op circa 500 m (Studio 

Pothuizerweg 19C). 

De volgende geluidbronnen zijn waargenomen op middelgrote en grote afstand: 

 wegverkeer op grote afstand; 

 vliegtuigen; 

 spoorgeluid; 

 horeca op middel grote afstand (tuinfeest bij Studio Pothuizerweg 19C). 

Tijdens de meetperiode tussen 23.30 uur en 01.00 uur waren er trekkeractiviteiten op korte 

afstand 100 – 200 m hoorbaar. Dit voorgrondgeluid was niet te mijden. Dit overheersende geluid 

op de voorgrond maakte het moeilijk om het L95 te bepalen. Het L95 niveau bleef derhalve steken 

op 30 dB(A). Daarom zijn op enkele andere nachten aanvullende metingen uitgevoerd. 

 

5.2 Vrijdag 11 mei 2018 (nacht, 01.45 – 03.35 uur) 

 De volgende geluidbronnen zijn waargenomen op korte afstand: 

 vogels, hond en af en toe kikkers; 

 1 voorbijrijdende auto (om 02.00 uur op kruispunt van Provincialeweg, richting Wijk bij 

Duurstede); 

 ventilator van centrale verwarming pand Pothuizerweg 2A. Deze ventilator was  circa 4 

minuten in bedrijf. 

 De volgende geluidbronnen zijn waargenomen op grote afstand: 

 treinen / treinen over brug (Lek: 2.300 m, Amsterdam-Rijnkanaal: 4.000 m); 

 vliegtuigen. 
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Tijdens deze meetnacht bedroeg het L95 = 20 tot 21 dB(A) en werd bepaald door geluiden op 

grote afstand waarvan niet bekend was waar die vandaan kwamen. Incidenteel was het geluid 

van vliegtuigen en treinen (beide ook op grote afstand) wel herkenbaar. De windkracht was 1 

Beaufort of minder (geen geruis van bomen). 

 

5.3 Dinsdag 15 mei 2018 (nacht, 01.45 – 04.00 uur) 

 De volgende geluidbronnen zijn waargenomen op korte afstand: 

 kikkers / eenden; 

 van 01.59 – 02.15 uur was of een ventilator bij Van Gorp of een stalventilator bij een 

boerderij in bedrijf. Na 02.15 uur was deze ventilator uit. Het kan ook zijn dat het 

gevelafstraling is van Van Gorp als gevolg van een inpandig opgestelde compressor. 

 2 voorbijrijdende personenauto’s op Provincialeweg en afslaand richting Zuwedijk.  

 De volgende geluidbronnen zijn waargenomen op grote afstand: 

 vliegtuigen; 

 vrachtauto’s (A27); 

 trein; 

 honden. 

Tijdens deze door de weekse meetnacht bedroeg het L95 = 25 tot 26 dB(A). Het waaide 

(windkracht 2) iets meer dan tijdens de meetnacht van 11 mei 2018. Geritsel van bladeren was 

zo nu en dan hoorbaar. 

 

5.4 Zaterdag 19 mei 2018 (dag, 14.00 – 15.00 uur) 

Bij aankomst bleek Van Gorp in werking. Er zijn geen L95 metingen verricht. 

Achteraf bleek dat Van Gorp in bedrijf was, ter compensatie van maandag 21 mei 2018 (2de 

Pinksterdag). 

 

5.5 Zondag 20 mei 2018 (nacht, 05.10 - 07.00 uur) 

Tijdens de meetperiode waren veel vogelgeluiden op zowel de voorgrond als op de achtergrond 

hoorbaar. Tijdens deze periode komen slechts enkele personenauto’s voorbij (2 à 3 per 

meetsessie). Het vogelgeluid overstemt alles en is ook bepalend dat het L95 vrij hoog is (blijft 

steken op 35.4 dB(A)). Op dat moment kan men niet meer spreken over L95 omdat het 

vogelgeluid vrij continu is en het voorgrondgeluid betreft. Bij de laatste meting bleef het L95 

steken op 33 dB(A) rond 06.30. Na 06.30 uur neemt het absolute vogelgeluid gestaag af, maar 

het vogelgeluid blijft nog bepalend voor het L95 niveau. 

 

5.6 Zondag 20 mei 2018 (dag, 07.00 – 08.50 uur) 

Na 07.00 uur komt geleidelijk het wegverkeer en al het overige achtergrondgeluid weer op gang 

waardoor het referentieniveau iets toeneemt tot L95 = 33 à 34 dB(A). 
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5.7 Zondag 20 mei 2018 (avond, 20.50 – 23.00 uur) 

Tijdens deze avondperiode zijn eerst alleen vogels bepalend. Regelmatig komt er een vliegtuig 

over. Rond 22.50 uur zijn ook de vogels stil. Het wegverkeer neemt, met uitzondering van zo nu 

en dan een auto of brommer, sterk af. Tussen 22.19 en 22.50 uur bedroeg het L95 = 25.8 dB(A).  

 

 5.8 Zaterdag 26 mei 2018 (nacht, 02.00 – 04.20 uur) 

Het gemeten referentieniveau in drie meetesssies bedroeg L95 = 24.9 dB(A), 25.3 dB(A) en 24.4 

dB(A). Het is een stille nacht, vrij continu is het geluid van kikkers te horen, af en toe een uil en 

een gans. Op grote afstand was af en toe een vrachtauto goed hoorbaar en zo nu en dan een 

goederentrein. 

 

 5.9 Zaterdag 26 mei 2018 (dag, 12.00 – 14.00 uur) 

Het is een zonnige en drukke zaterdag met veel auto’s, motoren over de dijk en verkeer van en 

naar het veer (Schalkwijk – Culemborg. Het L95 niveau varieerde van L95 = 37 dB(A) tot L95 = 36 

dB(A), afhankelijk van de meetperiode. 

 

 5.10 Zaterdag 26 mei  en zondag 27 mei 2018 (avond en nacht, 21.00 – 00.00  

 uur) 

Er is continu muziekgeluid op grote afstand hoorbaar uit zuidoostelijke richting (Beusichem). 

Onbekend is waar het feest werd gehouden. Wellicht op zeer grote afstand (mogelijk: Lingefeest 

op circa 10 km). Met vlagen was de DJ zelfs verstaanbaar. Om 23.45 uur stopte de muziek. 

Daarna werd het wat rustiger. Zo nu en dan waren met windvlagen de feestgangers hoorbaar. 

Rond 22.00 uur bedroeg het L95 = 33.2 dB(A). 

Rond 22.30 uur bedroeg het L95 = 31.8 dB(A). 

Rond 23.30 uur bedroeg het L95 = 30.9 dB(A). 
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6. Conclusie 

 

Het Eiland van Schalkwijk is een bijzonder stil gebied in de stedelijke regio van Utrecht. Op dit 

eiland ligt Van Gorp Biologische Voeders B.V. De omgeving rondom Van Gorp betreft een 

landelijk gebied. De woningen zijn gesitueerd langs: 

 de Provincialeweg; 

 de Pothuizerweg; 

 Overeind (loopt parallel aan de Provincialeweg); 

 Zuwedijk. 

Het betreffen deels woningen die bij agrarische bedrijven horen en deels woningen van 

particulieren zonder bedrijfsactiviteiten. Afgezien van de woningen bestaat de rest van de locale 

omgeving uit wei- en akkerlanden. 

  

Het geluiddrukniveau in de omgeving bij de woningen nabij Van Gorp wordt bepaald door: 

 voorgrondgeluid en 

 achtergrondgeluid. 

Het voorgrondgeluid wordt bepaald door locaal verkeer zoals voorbijrijdende personenauto’s, 

trekkers, motoren, maar ook fietsers en bromfietsers en dierengeluiden (met name vogels, 

kikkers). De verkeersgeluiden zijn het hoogst tijdens de dagperiode (07.00 – 19.00 uur). Tijdens 

de avondperiode (19.00 – 23.00 uur) neemt het verkeer af en ’s nachts (23.00 – 07.00 uur) 

komt af en toe een enkele auto voorbij. 

Het achtergrondgeluid wordt bepaald door doorgaande wegen en geluidbronnen van 

industrieterreinen die op grote afstand zijn gesitueerd, maar ook stadsgeluiden van Culemborg,  

Wijk bij Duurstede en Houten. Bij weinig wind en het ontbreken van voorgrondgeluid, daalt het 

referentieniveau van het omgevingsgeluid tot L95 = 20 dB(A) in het diepst van de nacht, 

meetdatum 11 mei 2018. 

Aan zowel het begin van de nachtperiode (23.00 uur) als tegen het einde van de nachtperiode 

(05.30 – 07.00 uur) is het niveau hoger. Rond 23.00 uur bedraagt het referentieniveau van het 

omgevingsgeluid L95 = 25 dB(A) en rond 05.30 – 07.00 uur bedraagt het referentieniveau van 

het omgevingsgeluid L95 = 33 dB(A). Vooral ’s ochtends als de zon opkomt (rond 05.00 – 05.30 

uur), is het een en al geluid van vogels, zowel op de voorgrond, als in het middengebied ter 

hoogte van de Lek 

Tijdens de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) bedraagt het L95 = 26 – 31 dB(A), (20 mei 

2018). Tijdens de dagperiode (07.00 – 19.00 uur) ligt het L95 hoger: 33 à 34 dB(A) ’s ochtends 

op 20 mei 2018 en L95  = 36 à 37 dB(A) in de middag op 26 mei 2018.  
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Voor bestaande inrichtingen moeten volgens de wet bij herziening van vergunningen de 

richtwaarden voor woonomgevingen steeds opnieuw worden getoetst. Gelet op het 

referentieniveau van het omgevingsgeluid kan de aard van de woonomgeving nabij Van Gorp 

gekarakteriseerd worden als een “landelijke omgeving”. De aanbevolen richtwaarden in de 

landelijke omgeving bedragen: 

 

periode richtwaarde 

dB(A) 

dagperiode (07.00 – 19.00 uur) 40 

avondperiode (19.00 – 23.00 uur) 35 

nachtperiode (23.00 – 07.00 uur) 30 

 

 Tabel 4: Aanbevolen richtwaarden.  
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Bijlage A: Figuur 1 



Naamloze kaart 
Geef een beschrijving van uw kaart. 

Legenda    
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