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Dit onderzoek heeft als doel het vasdeggen van de geluidshinder in 1998 in de provincie
Drenthe als geheel en in enkele groene gebieden die belangrijk zijn voor de recreatie. Deze
gebieden zijn onderscheiden in natuurgebieden (bossen, droge en natte natuur), waardevolle
cultuurlandschappen en nationale parken. Ook het aanbod aan fiets- en wandelmogelijkheden
behoort hiertoe. Ruim 6 0 % van de natuurgebieden ligt in een zeer stille zone. Dit geldt met
name voor de natte natuurgebieden. De Nationale Parken scoren zeer goed op stilte, maar het
Waardevolle Cultuurlandschap en de recreatiegebieden minder. Een deel van de
fïetsmogelijkheden ligt echter toch in lawaaiige zones. Rond 18% van het totale oppervlak van
Drenthe ligt in een zone van meer dan 55dB(A), terwijl 30% van de fïetsmogelijkheden in deze
zone ligt. D e wandelmogelijkheden zijn in dit opzicht gunstiger; een groot deel (33%) ligt in
zeer stille gebieden.
Trefwoorden: Drenüie, fietsen, geluidshinder, recreatie, wandelen

ISSN 0927-4499
Dit iiippiiji kuilt u biMi-lk-ii dooi NLCl 3>,'lil i>vti te maken «ipbfltiLnummi-r "tO u S-l612 icn
r j n n . »-an liet Staun?, C.iiuium. Wageiuiip.cn, onder vcrmcldinj', van Rapport 6°2 D u bedrag i:
-inhiMii BTW ru viiATidko-tirn

© 1999 ALTERRA Research Instituut voor de Groene Ruimte,
Postbus 125, NL-6700 AC Wageningen.
Tel.: (0317) 474200; fax: (0317) 424812;e-mail: postkamer@sc.dlo.nl
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd e n / o f openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
ALTERRA.
ALTERRA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van
de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.
ALTERRA is de fusie tussen het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN) en het Staring
Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (SC).De fusie gaat in op 1januari 2000.

Projectnummer 86138

[Rapport 692/IS/l1-1999]

Inhoud
Woord vooraf

7

Samenvatting

9

1

Inleiding
1.1 Doelstelling
1.2 Achtergrond
1.3 Werkwijze

2

Drenthe als recreatiegebied
2.1 Inleiding
2.2 De groene omgeving in Drenthe
2.3 De geluidscontouren in de groene gebieden
2.4 Geluidsbelasting tijdens het wandelen en

3

Aanbevelingen ter vermindering van geluidshinder
3.1 Inleiding
3.2 Bestrijding van het geluid aan de bron
3.3 Bestrijding van het geluid in de overdrachtssfeer
3.4 Bestrijding van het geluid bij de ontvanger

4

Conclusies

Literatuur

11
11
11
11

fietsen

13
13
13
14
18
21
21
21
22
23
25
27

Woord vooraf

De Beleidsagenda Milieu, Toerisme en Recreatie is het uitvoeringsprogtamma van
het boegbeeld 'toerisme en recreatie als groene coalitiepartner van natuur en milieu'
uit de Nota Milieu en Economie. De beleidsagenda bestaat uit 13projecten. Project 7
betreft het onderwerp Geluidshinder. Trekker van dit onderwerp is de ANWB. Rond
dit onderwerp is een werkgroep geformeerd bestaande uit de volgende personen:
Steef Engelsman
ANWB (voorzitter)
Arjan de Bakker
Recron (secretaris)
Kees Kuijken
Ministerie van LNV
Marian Smoorenburg Ministerie van VROM
Richard Parqui
Ministerie van VROM
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Samenvatting

Doel van het onderzoeksproject is het als referentiegegeven vastleggen van de
geluidshinder in 1998 in de provincie Drenthe als geheel en in enkele nader
gespecificeerde 'groene' gebieden die een belangrijk aanbod vormen voor de
recreatie. Tot deze 'groene' gebieden worden gerekend: natuurgebieden (bossen,
droge en natte natuur) recreatiegebieden, de waardevolle cultuurlandschappen en
nationale parken. Ook het aanbod aan fiets- en wandelmogelijkheden behoort
hiertoe. Uit onderzoek van DLO-Staring Centrum blijkt dat van alle indicatoren die
een recreatiegebied aantrekkelijk kunnen maken, stilte voor zeer velen de
belangrijkste kwaliteitsindicator is. Voor gebieden waar recreatie een belangrijke rol
speelt, is het dan ook belangrijk de uitgangssituatie met betrekking tot geluidshinder te
kennen, zodat bij een wijziging van de inrichting van het gebied of de omgeving
ervan ook de wijziging in geluidshinder gekwantificeerd kan worden. Een Pilot-studie
is uitgevoerd om te onderzoeken of het vasdeggen van de uitgangssituatie mogelijk
is. De provincie Drenthe geldt in dit gevalals proefgebied.
Ten behoeve van het in kaart brengen van de geluidshinder worden de recreatieve
gebieden en paden geconfronteerd met gegevens van het RIVM. De RIVM-gegevens
hebben betrekking op geluidsbelasting door snelwegen, provinciale wegen,
spoorwegen, vliegvelden en industrielocaties. De RIVM-gegevens hebben als peiljaar
1998. De geluidssituatie in 1998 geldt dan ook als referentiegegeven. De
geluidsbelasting is in vier klassen verdeeld, namelijk minder dan 35 dB(A), tussen de
35 en 45 dB(A), tussen de 45 en 55 dB(A) en meer dan 55dB(A).
Drenthe heeft circa 38.500 ha natuurgebieden, ofwel 14% van het totale oppervlak.
Ruim 12.000 ha in Drenthe behoort tot een Nationaal Park. Bijna 47.000 ha is
aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap en 700 ha is een specifiek ingericht
recreatiegebied. De provincie heeft ruim 9.000 km aan fietsmogelijkheden (fietspaden
en plattelandswegen) en bijna 14.000km aan wandelmogelijkheden.
Het blijkt dat het merendeel (62%) van het oppervlak van Drenthe relatief stil is
(minder dan 45dB(A)). De provincie kan dan ook getypeerd worden als een relatief
stille provincie. Ruim 60% van de natuurgebieden ligt in een zeer stille zone. Dit
geldt met name voor de natte natuurgebieden. De Nationale Parken scoren zeer goed
op stilte, maar het Waardevolle Cultuurlandschap en de recreatiegebieden minder.
Men deel van de fietsmogelijkheden ligt echter toch in lawaaiige zones. Rond 18%
van het totale oppervlak van Drenthe ligt in een zone van meer dan 55dB(A), terwijl
30% van de fietsmogelijkheden in deze zone ligt. De wandelmogelijkheden zijn in dit
opzicht gunstiger; een groot deel (33%) ligtin zeer stille gebieden.
Op korte termijn zijn drie maatregelen te nemen die een gunstig effect hebben op
een geluidsverrnindering en het landschap niet teveel aantasten. Ten eerste kan
gedacht worden aan het aanplanten van rijen bomen langs geluidproducerende
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bronnen, waarbij tevens struiken worden aangeplant voor de noodzakelijke ondergroei.
Ten tweede kan asfaltverharding worden toegepast op de klinkerwegen die druk
bereden worden, met een voorkeur voor ZOAB.
Ten derde kan gekeken worden naar de fiets- en wandelstructuur in gebieden, waarbij
de paden zo min mogelijk langs de geluidsbronnen lopen. Dit betekent in de praktijk
dat de interne routestructuur van recreatieve gebieden onder de loep moet worden
genomen om te kijken of er verbeteringen te maken zijn.
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1 Inleiding

1.1 Doelstelling
Doel van het onderzoeksproject is:
Het als referentiegegeven vastleggen van de geluidshinder in 1998 in de provincie
Drenthe als geheel en in enkele nader gespecificeerde 'groene' gebieden die een
belangrijk aanbod vormen voor de recreatie.
Tot 'groene' gebieden worden gerekend: natuurgebieden (bossen, droge en natte
natuur) recreatiegebieden, de waardevolle cultuurlandschappen en nationale parken.
Ook het aanbod aan fiets- en wandelmogelijkheden behoort hiertoe.

1.2 Achtergrond
De Ministeries van VROM en LNV en de ANBW en de RECRON hebben een
werkgroep Recreatie en Geluidshinder ingesteld als één van de werkgroepen ten
behoeve van de Beleidsagenda Milieu, Toerisme en Recreatie. Deze werkgroep wil
voor gebieden waar recreatie een belangrijke rol speelt de uitgangssituatie met
betrekking tot geluidshinder kennen, zodat bij een wijziging van de inrichting van het
gebied of de omgeving ervan ook de wijziging in geluidshinder gekwantificeerd kan
worden; deze kennis is gewenst om de kwaliteitsverandering te kunnen vaststellen.
Recreanten beoordelen geluidshinder namelijk zeer negatief. Uit onderzoek van
DLO-Staring Centrum (Goossen et al , 1997) blijkt dat van alle indicatoren die een
recreatiegebied aantrekkelijk kunnen maken, stilte voor zeer velen de belangrijkste
kwaliteitsindicator is. Een toename van de geluidshinder in een recreatief gebied is
dan ook een belangrijke oorzaak van kwaliteitsverlies.
De onderzoeksvraag betreft geheel Nederland, maar in deze pilotstudie zal enkel de
uitgangssituatie van deprovincie Drenthe worden onderzocht.

1.3 Werkwijze
De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd om de doelstelling te kunnen
uitwerken:
vaststellen van relevante grenswaarden voor geluidscontouren, zodat een aantal
klassen onderscheiden wordt;
—vaststellen van de te onderscheiden soorten groene gebieden waarover
geluidsinformatie gewenst is;
— opstellen van geluidscontourenkaarten voor groene gebieden die belangrijk zijn
voor de recreatie;
— berekenen van de oppervlakte dan wel lengte per geluidscontour per soort groen
gebied.
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De vaststelling van relevante grenswaarden geschiedt aan de hand van bestaand
literatuuronderzoek (Goossen, Langers, 1997). De kaarten worden aangemaakt in
BORIS (Basis Openluchtrecreatie Informatie Systeem). Dit systeem bevat GISbestanden met begrenzingen van onder andere de recreatiegebieden, bodemstatistiekgegevens. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de digitale TOPlO-vector (kaart 1:
10.000) van de Topografische Dienst waarin bospaden, fietspaden en
plattelandswegen zijn opgenomen.
Ten behoeve van het in kaart brengen van de geluidshinder worden de recreatieve
gebieden en paden geconfronteerd met gegevens van het RIVM. De RIVM-gegevens
hebben betrekking op geluidsbelasting door snelwegen, provinciale wegen,
spoorwegen, vliegvelden en industrielocaties. De RIVM-gegevens hebben als peiljaar
1998. De geluidssituatie in 1998zaldan ook gelden als referentiegegeven.
Het resultaat van deze koppeling is een overzicht waarin zowel recreatieve gebieden,
bos- en fietspaden en plattelandswegen als de geluidscontouren in Drenthe zijn
opgenomen.
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2 Drenthe als recreatiegebied

2.1Inleiding
"zachtjes....,ritselend...., een zuchtje wind beroerd het bladerdak boven de klinkers.
Rust... maar toch,....langzaam komt een geluid dichterbij...., geratel,
gerammel
LAWAAI!!!! , het lawaai neemt af
langzaam sterft het geluid
weg
, stilte
rust. Een boer op weg naar zijn land. Ver weg, heel ver weg
klinkt een geluid, het gekraai van een haan en het geronk van een motor. Wederom
stilte
".
Zo begint de VW-folder 1993 over Drendie. Een provincie met veel wandel- en
fietsmogelijkheden in een aantrekkelijke omgeving. Stilte is één van de kenmerken
(en voor vele recreanten zelfs de belangrijkste) die een omgeving aantrekkelijk
kunnen maken. In dit onderzoeksrapport wordt beschreven hoe de stand van zaken
in 1998isin Drenthe met betrekking tot het geluid en de omgeving.

2.2De groene omgeving in Drenthe
Grondgebruiksvormen zoals bossen, heide-, zand- en duingebieden, natte
natuurgebieden zijn voor recreatie belangrijk, maar ook bospaden, fietspaden en
plattelandswegen.
Drenthe heeft in vergelijking tot Nederland meer dan een gemiddelde aan
natuurgebieden, circa 38.500 ha. Dat is 14% van het totale oppervlak van Drenthe.
Ter vergelijking bestaat Nederland voor 12% uit natuurgebied. Enkele bekende
natuurgebieden in Drenthe zijn het Bargerveen, Berkenheuvel, de bossen op de grens
tussen de provincies Drenthe en Friesland, de Drentsche A en Fochteloerveen.
Er zijn drie Nationale Parken die (deels) in Drenthe liggen. Dit zijn: Het DrentsFriese woud, Dwingelderveld en het Ooster- en Westerzand. Het gebied de
Drentsche A heeft de status van Nationaal Park in voorbereiding. Daarnaast is het
Waardevolle Cultuurlandschap Noord-Drenthe aantrekkelijk voor de recreatie en
uiteraard de specifiek voor recreatie ingerichte recreatiegebieden zoals het
Paterswoldse Meer en het Ermerzand,
De oppervlakte van de verschillende natuurgebieden zijn weergegeven in tabel 1.
Tabel 1Typenatuurgebieden in Drentheinha
Type
Ha
Bos
28.137
Droge natuur
7.500
Natte natuur
2.873
Totaal
38.510
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Onder droge natuur wordt volgens de CBS-bodemstatistiek alle droge heideterreinen,
duinen, zandverstuivingen, zandplaten en stranden verstaan. Natte natuur omvat
natte heideterreinen, veengronden, riet en biezen, kwelders, schorren of gorzen,
drooggevallen gronden en blauwgraslanden.
Het merendeel van de natuurgebieden in Drenthe bestaat echter uit bossen zoals uit
tabel 1 blijkt.
Een bijzondere vorm van natuurgebieden vormen de Nationale Parken. Ruim 12.000
ha in Drenthe behoort tot een Nationaal Park. Bijna 47.000 ha is aangewezen als
Waardevol Cultuurlandschap en 700 ha is een specifiek ingericht recreatiegebied. Dit
zijn strandbaden, maar ook dierentuinen, pretparken, midgetgolfterreinen,
speeltuinen, hertenkampen, kinderboerderijen, jachthavens en water met een
recreatieve hoofdfunctie.
Al deze gebieden zijn voor recreanten aantrekkelijke gebieden.

2.3De geluidscontouren in de groene gebieden
Voor geluidshinder op (dag)recreatiegebieden en verblijfsrecreatieterreinen bestaan
geen wettelijke normen. Wel bestaat er een circulaire aan gemeenten en provincies
waarin wordt uiteengezet welke mogelijkheden er zijn om recreanten tegen
geluidshinder te beschermen. Deze circulaire van 4 juli 1991 heeft tot nog toe echter
nog steeds de status van concept en is derhalve niet verspreid.
In deze circulaire worden richtwaarden ten aanzien van de openluchtrecreatie
gegeven. Een richtwaarde is een kwaliteitsdoelstelling die niet wettelijk is vastgesteld,
maar die wel met een economische afweging is bepaald. Richtwaarden dienen te
worden beschouwd als inspanningsverplichting. Richtwaarden dienen, al dan niet op
termijn, zoveel mogelijk te worden bereikt en gehandhaafd. Bij de vaststelling van de
hoogte van de richtwaarden is uitgegaan van de systematiek van Jurriëns (1977).
Hiermee is geluidshinder van vliegtuiglawaai niet in de circulaire opgenomen, omdat
hiervoor nog geen hindermaat isontwikkeld. Hetzelfde geldtvoor industrielawaai.
In de richtlijn worden de volgende categorieën openluchtrecreatieactiviteiten
onderscheiden (gebaseerd opJurriëns):
- activiteiten die zeer geluidgevoelig zijn (natuur- en landschapsbeleving);
- activiteiten die geluidgevoelig zijn (verblijfsrecreatie en rustige vormen van
dagrecreatie);
- activiteiten die matig geluidgevoelig zijn (matig rustige vormen van dagrecreatie).
Voor deze categorieën zijn richtwaarden opgesteld (tabel 2) voor de geluidsbelasting
vanwege een (spoor)weg.
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Tabel2 Pachtwaardeperactiviteitencategorie
Activiteitencategorie
Zeergeluidgevoelig
Geluidgevoelig
Matiggeluidgevoelig

Richtwaarde
35dB(A)
45dB(A)
55dB(A)

Het wordt aanbevolen de richtlijn te gebruiken bij:
— de aanleg of wijziging van een openluchtrecreatievoorziening;
— de aanleg of reconstructie van een weg of een spoorweg voorzover er een
openluchtrecreatieve voorziening in het invloedsgebied van deze (spoor)weg ligt;
— bij het gebruik van een gebied met recreatie als belangrijke nevenfunctie.
Deze richtwaarden zijn gebruikt om het geluidsniveau in de provincie Drenthe te
bepalen.
DLO-Staring Centrum beschikt over BORIS, een GIS met gegevens over onder
andere het aanbod van recreatie. Tevens beschikt DLO-Staring Centrum over een
bestand met gridcellen van 100m2 met informatie over het dB(A)-niveau, veroorzaakt
door weg-, rail- en luchtverkeer en industrieterreinen (bronhouder RIVM). Dit
bestand isgebruikt om de oppervlakten per geluidscategorie te berekenen.
Uit tabel 3 blijkt dat het merendeel (62%) van het oppervlak van Drenthe relatief stil
is. Circa 18%kan betiteld worden als lawaaiig (meer dan 55dB(A)).
Tabel3 Verdelinggeluidsniveau'* (ba)indeprovincie Drenthe
Geluidsniveau
Provincie Drenthe
0 - 35 dB(A)
35 - 45 dB(A)
45 - 55 dB(A)
55dB(A)ofmeei
Totaal

Oppervlakte (ha)
99344
65914
54164
48627
268049

Percentage
37
25
20
18
100

O m de uitgangssituatie van de geluidshinder te weten voor de groene gebieden, zijn
vervolgens de geluidscontouren gelegd over de groene gebieden. Op kaart 1 staat dit
weergegeven. Tabel 4 geeft de resultaten van deze berekeningen.
Tabel4 Verdelinggeluidsniveau's (ha)pertypenatuurgebiedindeprovincie Drenthe
Geluidsniveau
Bos
Droge Natuur
Natte Natuur
Natuurgebieden
Opp. (ha) Perc. Opp. (lia) Perc. Opp. (ha) Perc. Opp. (ha) Perc.
_______
_ _
71
76
58
5323
2195
23705
62
334
12
7624
35-45dB(A)
6094
22
1196
16
20
204
7
45-55dB(A)
3534
13
683
9
4421
11
55dB(A)ofmeer
2322
4
140
5
8
298
2759
7
2873
100
Totaal
28137
100
7500
100
38510
100
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GeluidsbelastingingroenegebiedenvanDrenthe

Geluidsbelasting
< 35 dB(A)(laag)
3 5 - 4 5 dB(A)
;45 -55 dm)
> 55 dm) (hoog)
[WCL-gebied
| Recreatiegebied
Natuurgebied
NationaalPark
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Drenthe kan getypeerd worden als een provincie met stille natuurgebieden. Uit tabel
4 blijkt namelijk dat de geluidssituatie in de natuurgebieden gunstiger isdan het totale
beeld van Drenthe. Nu ligt 7% van de natuurgebieden in de lawaaiige zone,
voornamelijk veroorzaakt door snelwegen en spoorlijnen. Hiertegenover staat dat
82% in de stille zone ligt, waarbij het in 62% van de natuurgebieden zeer sul is
(minder dan 35 dB(A)). Met name de natte natuurgebieden zijn zeer stil in
vergelijking tot de andere typen natuurgebieden. Wel moet worden opgemerkt dat
het areaal aan natte natuurgebieden relatief kleinis.
In tabel 5staat de geluidsbelasting voor het WCL-gebied weergegeven. De situatie in
het WCL-gebied is minder gunstig. Het gebied kan weliswaar voor 60% getypeerd
worden als een relatief stil gebied, maar in vergelijking tot de natuurgebieden kan nu
maar 35% als zeer stil aangemerkt worden, tegenover 62% bij de natuurgebieden.
Ook het aandeel lawaaiige gebieden isgroter, namelijk 19%.
Tabel5 I 'erdelinggeluidsnii>eau's (ha)in betWCL-gebied
in deprovincie Drenthe
Geluidsniveau
WCL-gebieden
Oppervlakte (lia)
Percentage
35
0 - 35 dB(A)
16376
35 - 45 dB(A)
25
11743
22
45 - 55 dB(A)
10086
19
55 dB(A) of meer
8688
100
Totaal
46894

Zoals in tabel 6 staat aangegeven, is het beeld voor de Nationale Parken het meest
gunstig. Maar liefst 86% kan worden getypeerd als stil gebied, waarbij 75% als zeer
stil. Slechts 7% van het areaal bevindt zich in een lawaaiige zone.
Tabel6 1'erdelinggeluidsniveau's(ha)innationaleparken
in deprovincie Drenthe
Geluidsniveau
Nationale parken
Oppervlakte (ha)
Percentage
0 - 35 dB(A)
9271
75
35 - 45 dB(A)
11
1335
7
45 - 55 dB(A)
826
55dB(A)ofmeer
Totaal

926
12357

7
100

De geluidsbelasting in de specifieke recreatiegebieden komt overeen met de
geluidsbelasting in het WCL-gebied. Tabel 7 laat zien dat bijna 60% als stil getypeerd
kan worden, waarbij 29% zeer stil is. Lawaaiige zones komt in 15% van de
recreatiegebieden voor.
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Tabel? I 'erdelinggelnidsniveaiù (ha) in recreatiegebieden
in deprovincie Drenthe
Recreatiegebieden
Geluidsniveau
Oppervlakte (lia)
Percentage
211
0 - 35 dB(A)
29
35 - 45 dB(A)
218
30
45 - 55 dB(A)
185
26
109
55 dB(A) of meer
15
Totaal
723
100

2.4Geluidsbelasting tijdens het wandelen en fietsen
Wandelen en fietsen zijn de populairste recreatievormen in Nederland. Van de
Nederlandse bevolking wandelt 74%wel eens en fietst 68% (CBS, 1997). Tijdens het
wandelen en fietsen wordt stilte zeer gewaardeerd door de recreant. Vandaar dat ook
berekend is hoe de geluidsbelasting zich verhoudt tot de wandel- en
fietsmogelijkheden in Drenthe. Daartoe is gebruik gemaakt van de TOP1O-vector, de
digitale topografische kaart (schaal 1 : 10.000) van de Topografische Dienst. In de
TOP10-vector zijn voor dit project 15 wegsoorten onderscheiden. Niet alleen
fietspaden zijn geselecteerd, maar ook plattelandswegen (breder dan 2 meter en
breder dan 7 meter, maar smaller dan 10 meter) en bospaden. 14 wegsoorten
vertegenwoordigen de fietsmogelijkheden en 10 wegsoorten vormen samen de
wandelmogelijkheden. Twee gridbestanden zijn aangemaakt, die respectievelijk voor
wandelen en fietsen per 500m2-gridcelde lengte aan mogelijkheden geven.
Hieruit blijkt dat de provincie ruim 9.000 km aan fietsmogelijkheden telt en bijna
14.000 km aan wandelmogelijkheden. In tabel 8 staat aangegeven welk percentage
van de fietsmogelijkheden in welke geluidszone ligt. Het blijkt dat de situatie minder
gunstig is dan in de natuurgebieden. Nog geen 50% valt binnen stille zones, waarbij
25% in de zeer stille zones valt.
Rond 18% van het totale oppervlak van Drenthe ligt in een zone van meer dan
55dB(A), terwijl 30% van de fietsmogelijkheden in deze zone ligt. Een verklaring
hiervoor kan gevonden worden in het relatief hoge aantal (plattelands)wegen dat
rond steden aanwezig is en waar nu eenmaal meer lawaai voorkomt. Desalniettemin
wordt juist in deze gebieden (circa 10 tot 15 km rond woonplaatsen) naar
verwachting veelgefietst, uitgaande van het feit dat het merendeel van de fietsers niet
langer dan 1,5 uur fietst met een snelheid van 16 km per uur. Dus waar de
geluidsbelasting meestal hoger is, is ook het domein waar fietsers in principe willen
fietsen.
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Tabel8 I 'erdelingfietsmogelijkbeden (km) per
geluidsniveau'sindepmviiiâeDrenthe
Geluidsniveau
Fietsmogelijkheden
0 - 3 5 dB(A)
35- 45 dB(A)
45- 55 dB(A)
55 dB(A) of meer
Totaal

Lengte (km)
2281
1843
2294
2711
9131

Percentage
25
20
25
30
100

De situatie o m stil te wandelen is gunstiger dan bij het fietsen, zoals uit tabel 9 blijkt.
Ruim de helft (55%) van de wandelmogelijkheden ligt in de stille gebieden, waarbij
33% zelfs in de zeer stille gebieden ligt. Dit zijn voornamelijk de paden in bossen.
Het verkeer op de plattelandswegen geven meer lawaai o m te wandelen. In totaal ligt
23% van de wandelmogelijkheden in de lawaaiige zone.
Tabel9 I 'erdeling wandelmogelijkheden (km)per
geluidsniveau'sin deprovincie Drenthe
Geluidsniveau
Wandelmogelijkheden
Lengte (km) Percentage
4584
0 - 35 dB(A)
33
TT
2986
35 -45 dB(A)
TT
3082
45 - 55 dB(A)
3222
55dB(A)ofmeer
23
13876
101)
Totaal
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3 Aanbevelingen ter vermindering van geluidshinder

3.1Inleiding
Drie categorieën maatregelen kunnen onderscheiden worden om de geluidsbelasting
in recreatieve gebieden te verminderen. Dit zijn bestrijding van het geluid aan de
bron, bestrijding van het geluid in het gebied tussen bron en ontvanger, ofwel in de
overdrachtssfeer en tot slot bestrijding van het geluid bij de ontvanger.

3.2Bestrijding van het geluid aan de bron
Maatregelen aan het wegverkeer zijn te onderscheiden in maatregelen aan de
voertuigen, maatregelen aan de weg (vervangen klinkers door asfalt, vervangen asfalt
door zeer open asfaltbeton (ZOAB), laten verzinken van het wegtraject) en het
opstellen van lokale verkeersplannen (aanhouden lagere maximumsnelheid, verlaging
percentage vrachtverkeer, verlaging verkeersintensiteit, verminderen aantal
verkeersinstallaties).
Maatregelen aan voertuigen (beperking motor- en rolgeluid) zijn niet effectief. Dit
heeft twee redenen. Ten eerste heeft een beperking van het motorgeluid nauwelijks
effect, omdat dit alleen merkbaar isbij snelheden beneden de 60 km/uur. Recreatieve
gebieden liggen veelal buiten de bebouwde kom. Meestal zal men boven de 60
km/uur rijden. Bij deze snelheid overheerst het rolgeluid het motorgeluid. Rolgeluid
aan banden wordt veroorzaakt door het ruwe profiel. Profielverfijning is uit
verkeersveiligheidsoverwegingen niet mogelijk.
De meest effectieve bronmaatregelen bij recreatieve gebieden zijn het toepassen van
asfalt en ZOAB. Vervanging van klinkers door asfalt levert een reductie op van de
geluidsbelasting van ongeveer 4 dB(A). Asfalt wordt ook meer gewaardeerd door
fietsers dan klinkers. Wel kan het vervangen van klinkers door asfalt het vaak
cultuurhistorisch aanzicht van gebieden beperken. Toepassing van ZOAB levert een
geluidsvermindering op van 3 dB(A) ten opzichte van dicht asfaltbeton en rond 7
dB(A) ten opzichte van een betonnen wegdek. Bovendien wordt het motorgeluid
voor een deel geabsorbeerd wat een vermindering van maximaal 2 dB(A) oplevert
(Goossen, Langers, 1997). Het laten verzinken van het wegtraject levert ook een
geluidsvermindering op, maar dit isvoor een bestaande situatie zeer kostbaar. Andere
maatregelen voor het weg-, rail- en vliegverkeer zijn moeilijk te nemen, omdat deze
vaak alleen ininternationaal verband zijn af te dwingen.
Een aantal maatregelen kan getroffen worden om de mogelijke hinder van vooral
militaire vliegtuigen te verminderen. Veel van deze maatregelen zijn al via overleg
genomen en deze maatregelen moeten derhalve gehandhaafd blijven. Een belangrijke
maatregel is om het aantal vliegbewegingen van militaire vliegtuigen op mooie
zonnige dagen te beperken. Daarnaast kan voorlichting aan de bevolking worden
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gegeven via de plaatselijk pers wanneer gevlogen gaat worden. Uit onderzoek blijkt
namelijk dat de ervaren hinder lageris als men geluid verwacht.
Voor de kleine luchtvaart kan gedacht worden aan maatregelen zoals het beperken
van de vliegroutes boven recreatieve gebieden. En er zou een verbod kunnen komen
van vliegtuigen met reclame-uitingen boven recreatieve gebieden.

3.3Bestrijding van het geluid in de overdrachtssfeer
Geluidsbeperking in de overdrachtssfeer biedt ook mogelijkheden. Hoe groter de
afstand is van een weg of spoor tot een recreatief gebied, des te zwakker is het
geluidsniveau. Het geluid van het verkeer verspreidt zich in de ruimte en wordt
onderweg steeds zwakker door afstandsverzwakking, luchtdemping, bodemdemping
en vegetatiedemping. Bij weg- en railverkeer bedraagt de afstandsverzwakking 10
dB(A) op 10meter en telkens 3 dB(A) bij verdubbeling van de afstand.
De luchtdemping is gering en frequentie- en weersafhankelijk. Ze is over afstanden
van enkele honderden meters verwaarloosbaar ten opzichte van de afstandsverzwakking. De weg of rail kan het beste gesitueerd worden in de nabijheid van een
zachte bodem of in de nabijheid van oneffenheden om het meeste effect van
bodemdemping te hebben.
De meest gunstige vegetatiedemping is een bos waarbij hoge bomen afgewisseld zijn
met lage bomen en struiken. Op deze wijze ontstaat op alle niveaus boven het
maaiveld tot en met de boomkruin geluiddempende werking. Uit meetresultaten
blijkt dat het boseffect op 100 tot 300 meter van een weg tussen de 4 en 16 dB(A)
ligt. Op afstanden van 300 meter of meer van de weg neemt het boseffect niet of
nauwelijks meer toe en in sommige gevallen zelfs weer af.
Om het geluidsniveau tussen bron en ontvanger te reduceren, kunnen geluidbeperkende constructies geplaatst worden. Tot de geluidbeperkende constructies
worden aarden wallen en geluidschermen gerekend. Met betrekking tot de effecten
moet voorop worden gesteld, dat een geluidbeperkende constructie nooit als enige
factor werkt bij de reductie van het geluidsniveau. Andere factoren, zoals
bodemgesteldheid, wind- en temperatuurgradiënt spelen steeds een rol. Medebepalend zijn voorts de afstand van de constructie tot de lawaaibron, de hoogte
ervan en de mate van reflectie en absoqitie. Voor een zo groot mogelijk effect
moeten wallen of schermen of dicht bij de bron of dicht bij de ontvanger worden
aangelegd. In het praktische geval van geluidreductie bij recreatieve gebieden zal de
geluidwering dus dicht bij de bron moeten worden gesitueerd. De vele typen hebben
allemaal een geluidisolatie van circa 25 dB(A). Aan de hand van de dB(A)-verlagingen
bestaat al snel de neiging om geluidsschermen massaal toe te passen. Het is evenwel
zo dat de geluidsschermen alleen effect hebben op korte afstand van de weg.
Wanneer fiets- en wandelpaden direct aan de weg Hggen zal een geluidsscherm een
effectieve werking hebben. Bij voorzieningen die verder weg liggen, zal een geluid-
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dempend effect van schermen nauwelijks optreden. De geluidsgolven hebben
namelijk de neiging om over een scherm heen te springen.

3.4Bestrijding van het geluid bij de ontvanger
Bestrijding van het geluid bij de ontvanger heeft voor recreatieve gebieden weinig
effect, aangezien de ontvanger in de openlucht aanwezig is.Wel is afscherming bij de
ontvanger mogelijk via zonering. De wandel- en fietspaden moeten dan zodanig
gesitueerd worden dat deze zo min mogelijk in lawaaiige zones liggen. Dit betekent in
de praktijk dat de interne routestructuur van recreatieve gebieden onder de loep moet
worden genomen om te kijken of er verbeteringen te maken zijn.
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4 Conclusies
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De provincie Drenthe is rijk gezegend met natuurgebieden en er zijn veel wandel- en
fietsmogelijkheden. De provincie kan getypeerd worden als een relatief stille
provincie. Ruim 60%van de natuurgebieden ligt in een zeer stille zone. Dit geldt met
name voor de natte natuurgebieden. De Nationale Parken scoren zeer goed op stilte,
maar het Waardevolle Cultuurlandschap en de recreatiegebieden minder. Een deel
van de fietsmogelijkheden ligt echter toch in lawaaiige zones. Rond 18% van het
totale oppervlak van Drenthe ligt in een zone van meer dan 55dB(A), terwijl 30%
van de fietsmogelijkheden in deze zone ligt. De wandelmogelijkheden zijn in dit
opzicht gunstiger; een groot deel (33%) ligt in zeer stille gebieden.
In hoeverre Drenthe al dan niet goed scoort, kan pas bepaald worden als de situatie
voor heel Nederland berekend wordt. Dit kan dan ook een zeer nuttig
vervolgonderzoek zijn.
Op korte termijn zijn drie maatregelen te nemen die een gunstig effect hebben op
een geluidsvermindering en het landschap niet teveel aantasten. Ten eerste kan
gedacht worden aan het aanplanten van rijen bomen langs geluidproducerende
bronnen, waarbij tevens struiken worden aangeplant voor de noodzakelijke
ondergroei. Ten tweede kan asfaltverharding worden toegepast op de klinkerwegen
die druk bereden worden, met een voorkeur voor ZOAB. Ten derde kan gekeken
worden naar de fiets- en wandelstructuur in gebieden, waarbij de paden zo min
mogelijk langs de geluidsbronnen lopen. Dit betekent in de praktijk dat de interne
routestructuur van recreatieve gebieden onder de loep moet worden genomen om te
kijken of erverbeteringen te maken zijn.
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