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Terugblik geluidreducerende wegdekken

• Sinds 1995  op autosnelwegen

• Op dit moment heeft tenminste 90% van de 

autosnelwegen ZOAB.

• Standard kwaliteit: ZOAB

• Vanaf begin jaren 90 ook op wegen van gemeenten

• Maximaal 5% van de gemeentelijke wegen met 

geluidreducerend asfalt







Rotterdam actieplan geluid

• 2012 – 2017: Geluidreducerend asphalt bij 

vernieuwing van het wegdek

• Enkel als dat technisch mogelijk is én als er woningen 

in de buurt liggen

– 2012: 4,8 Ha (~5,2 km)

– 2013: 3,3 Ha (~3,6 km)

– 2014: 4,2 Ha (~4,5 km)

– 2015: 4,1 Ha (~4,4 km)

– 2016: 1,1 Ha (~1,2 km)

– 2017: 3,0 Ha (~3,2 km)



Rotterdam actieplan geluid

• Budget: k€ 400 jaarlijks voor extra kosten

(2013 – 2018)

• SMA NL G+ kost 100% extra (tov DAB)

• Experiment met rubber wegdek 

• Experiment met stille klinkers



43% bevolking met 55 dB of meer

6% bevolking ernstige geluidhinder



Noise action plansAnky Verbeerk-Ohrlaan

Beukelsedijk



Amsterdam

• 1995: Beleid voor aanleg tweelaags ZOAB op alle 

hoofdwegen van het stedelijk netwerk

– Al snel kwamen duurzaamheidsproblemen naar voren

• 2004: Beleidsaanpassing naar DGD A

– Nog steeds problemen met duurzaamheid

– Op dit moment is 16,7 km weg met DGD A

• 2012: Onderzoeksresultaat van Deltaresult

– SMA+ kost 40% extra (tov DAB) 

– DDA kost 100% extra (tov DAB) 



Amsterdam

• 2018: Amsterdam overweegt om SMA 0/8+ als 

geluidreducerend wegdek te gaan aanleggen

Kosten 100% 150% 188%

dB 0 dB 1-2 dB 2-3 dB

DAB SMA 0/8+ DGD type A



43% bevolking met 55 dB of meer

6% bevolking ernstige geluidhinder





Noise action plansBurgemeester de Vlugtlaan

Amsteldijk



Den Haag

• 2011: Programmatische aanpak voor aanlweg

geluidreducerend wegdek. Financiering uit landelijke 

geluidsaneringsprogramma

• 2015: Voortzetting in actieplan geluid

– Altijd voor wegen met woningen boven drempelwaarde 

(68 dB)

– Ander wegen: Ja, behalve voor beargumenteerde 

uitzonderlingen. 

• Op dit moment zijn er zo’n 35 wegen met DGD



Den Haag

• Geluidreducerende wegdekken

– Hoofdzakelijk DGD type A (~2 - 3 dB)

– Soms DGD type B (~3 - 4 dB)

– Drukke wegen met veel kruisingen: SMA (~1 - 2 dB)

• Budget 2015 – 2018: € 1,425 miljoen.



42% bevolking met 55 dB of meer

6% bevolking ernstige geluidhinder



Noise action plans

Parallelweg

Zuiderparklaan



Utrecht

• 2014: Geluidreducerende wegdekken als onderdeel 

van het actieplan geluid

• 2017: Ontwikkeling van 

een beslisboom

– Modus (-1,5 dB)

– SMA NL8 G+ (-2,5 dB)

- DGD type B (-3,5 dB)

• Aanleg van zelf ontwikkeld

wegdek Modus (-1,5 dB)



Utrecht

• Kosten: 

– SMA NL8 G+ € 0,40 / m2 jaar (tov Modus)

• Budget

– Nodig: € 200.000 / jaar 

– Beschikbaar: € 100.000 / jaar 

• Potentieel areaal voor SMA: 33%

• Drempelwaarde: 68 dB (hoofdwegen), 63 dB (overige 

wegen)



61% bevolking met 55 dB of meer

7% bevolking ernstige geluidhinder



Noise action plansAmsterdamsestraatweg (Modus)

Churchilllaan (DGD)



Samenvatting

• Gemeenten zijn vanaf begin jaren 90 enthousiast 

begonnen met aanleg geluidreducerend asfalt

• Problemen met duurzaamheid

• Problemen met budgettering

• Nadruk is de laatste jaren meer gaan liggen op 

duurzaamheid en minder op hoge geluidreductie bij 

aanvang



Samenvatting

• Er is een verschuiving zichtbaar van dunne deklaag 

(DGD) naar SMA 0/8+

• Voor de ‘onderkant’ is een mengsel als Modus 

ontwikkeld (toegepast in Utrecht)

• Experimenten met rubber wegdek en stille klinkers

• Bij de keuze van stille wegdekken zijn wegbeheerders 

in de lead: Ervaringen zeer verschillend



Samenvatting

• Behoefte aan toepassingsrichtlijn voor technische 

beperkingen:

– Minimale werkelijke rijsnelheid (> 40km/u)

– Minimale lengte wegvak (200 m of meer)

– Geen aanleg bij gelijkwaardige kruisingen

– Geen aanleg bij smalle wegen (< 3,5 m)

– Aandacht voor specifieke locaties bij bruggen, 

langsparkeervlakken, putdeksels en veel vrachtverkeer

• Behoefte aan planmatige aanpak voor uitrol bij 

nieuwe wegvakken, vervanging en budgettering



Vragen?

Frank Elbers

frank.elbers@dBvision.nl 

+31 6 29076161


