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GROEN, RUST en uitzicht
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Initiatief en ontwikkeling:

ANNO30.nl

Voor meer informatie over de woningen kunt u contact opnemen met de verkopende woonconsulenten van BL Huisvesting.

Woonconsulent
Hans Moors

06 222 911 04

Woonconsulent
Adwin Brouwers

06 470 350 88

lees alles over de geluidsrapportage 
en groenbeleving van anno30



De diepe achtertuinen van ANNO 30 grenzen aan het spoor, daarom is er in dit project veel 

aandacht besteed aan het terugdringen van het geluidsniveau van de omgevingsgeluiden. 

Achter iedere achtertuin in ANNO 30 staat nu een stenen geluidsabsorberend scherm van 

ca. 4 meter hoog. Het scherm staat niet in het zich, want voor het scherm is een lange rij 

van vier meter hoge, groene leilinden aangeplant, waardoor u geniet van uitzicht op het 

groen. Het geluidsniveau in de tuin is hierdoor bij de meeste woningen teruggebracht tot 

een niveau van 55 dB, dat zijn waardes die variëren van ‘net hoorbaar’ tot ‘rustig’. 

Ter vergelijking: bij een drukke verkeersweg is het niveau circa 80 dB. Bij slechts enkele 

woningen grenst het geluidsniveau tussen 55 en 57 dB als de trein voorbij rijdt, wat nog 

steeds inhoudt dat u niet meer last heeft van de omgevingsgeluiden als van bijvoorbeeld 

koffiezetapparaat of elektrische tandenborstel. Niet anders dus dan in een willekeurige 

andere rustige woonwijk. Het geluidscherm vangt veel geluid op zodat in de tuin het geluid 

zeer beperkt is. Staat u bij de woning, dan bereikt het geluid van de trein u minimaal. Aan de 

buitengevel op de eerste verdieping van de woning is iets meer direct geluid waar te 

nemen. Binnen zijn geluidsisolerende maatregelen getroffen, waardoor u hier geen geluids-

intensiteit ervaart. 

       Voorbeelden van de sterkte van geluiden

dB(A) Beleving Voorbeelden

30	 Erg	stil	 	 Bibliotheek	(30-40	dB),	zacht	gefluister	
   op 5 m, opnamestudio

40   Huiskamer, slaapkamer, rustig kantoor, 
   rustige woonbuurt, 
   vogels bij zonsopkomst, zacht 
   geroezemoes in een klas

50 Rustig  Licht autoverkeer op 30 m, eigen 
   kantoorkamer, regen, koelkast, in het bos

55	 	 	 Koffiezetapparaat,	elektrische	
   tandenborstel (50-60 dB)

60   Normale conversatie, 
   wasmachine (50-75 dB),
   airconditioning (50-75 dB),
   vaatwasser (55-70 dB),  

De doorsnede laat zien vanaf welke hoogte het zicht op het spoor is op diverse plaatsen in en om het huis van kavel 13
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68 - 99 dB


