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Geachte heer Isabella,
In mei van dit jaar hebben wij gesproken over de vestiging van het Nationaal Kinderoncologisch
Centrum (NKOC) op de campus in de Uithof. Het NKOC wordt een topcentrum voor zorg en research
in de kinderoncologie en heeft als doel om de overlevingskans van kinderen met kanker te verhogen
en de effecten van de behandeling te reduceren. Door concentratie van zorg en research zal het NKOC
het grootste centrum voor kinderoncologie in Europa worden en tevens een Europees centre of
excellence. Het NKOC draagt daarmee bij aan de ambitie van de gemeente Utrecht om de Uithof en
het Utrecht Science Park te ontwikkelen tot een kloppend hart van de regionale economie met
internationale uitstraling op het gebied van Life Sciences en Duurzaamheid.
In genoemd overleg is aan de orde gekomen dat het wenselijk is om de Gemeenteraad middels een
Raadinformatieavond (‘RIA’) te informeren over het initiatief en de locatie die door NKOC is gekozen
voor de bouw van het nieuwe centrum. Samen met de meest betrokken Uithofpartners UMC Utrecht
en Universiteit Utrecht wordt onderzocht hoe het centrum het beste op deze locatie gerealiseerd kan
worden.
Over de locatiekeuze en het ruimtelijk programma hebben wij u met onze startnotitie d.d. 4 juli 2012
geïnformeerd. U heeft ons via de projectleider van de gemeente een aantal aanvullende vragen gesteld.
De afgelopen periode hebben de drie hierboven genoemde partijen intensief samengewerkt aan het
beantwoorden van deze vragen om daarmee de weg te bereiden voor een positief besluit over de
locatie.
Om het gemeenschappelijk belang van deze ontwikkeling te benadrukken is deze brief door de twee
partijen gezamenlijk opgesteld als onze visie op de vestiging van het NKOC. Een supportbrief van het
college van bestuur van de Universiteit wordt volgende week nagezonden.
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Door u en uw collega-wethouder Mirjam de Rijk is onderstreept dat een nadere onderbouwing van de
locatie nodig is, waarbij ingegaan wordt op de eventuele alternatieve locaties die beschikbaar zouden
zijn. In overleg met de Universiteit Utrecht is besloten dat het noodzakelijk was om een massastudie
uit te voeren. Art Zaaijer, stedenbouwkundig supervisor, heeft daarom, in opdracht van de Universiteit
Utrecht een eerste verkenning uitgevoerd. In deze studie is letterlijk in alle windrichtingen rondom het
Wilhelmina Kinderziekenhuis gekeken om een locatie te vinden die zoveel mogelijk voldoet aan de
eisen van het bestemmingsplan, de ruimtelijke kwaliteit en de wensen van het NKOC om de
nieuwbouw zodanig te realiseren dat de meest complexe en kapitaalintensieve zorgfuncties van het
WKZ gezamenlijk kunnen worden benut. Deze studie concludeert dat het volledige bouwvolume van
ruim 38.000 m2 BVO niet te realiseren is op het WKZ terrein, derhalve moet worden gezocht naar een
optimale combinatie van bouwvolume op het WKZ terrein en een deel ten oosten van de HOV baan.
Ook is een analyse gemaakt van de verkeerskundige afwikkeling in het Noord-Oost Cluster van de
Uithof. Deze studie heeft geleid tot een aantal basisvarianten die ons het vertrouwen geven dat bij een
nadere uitwerking een goede verkeerssituatie zal ontstaan, met prioriteit voor openbaar vervoer en
fiets. Ten slotte is een geluidsonderzoek verricht om te bepalen met welke maatregelen het bouwen
langs de A28 op een aanvaardbare wijze voor de gebruikers van het NKOC mogelijk is.
Momenteel worden de bovenstaande onderzoeken door de drie partijen in een integrale locatiestudie
verwerkt. Er wordt hard aan gewerkt om deze integrale studie eind november gereed te hebben en deze
studie kan dan de randvoorwaarden voor een stedenbouwkundig programma omvatten.
De locatiekeuze voor het NKOC maakt het noodzakelijk om een wijziging van het bestemmingsplan
vast te stellen. Wij verzoeken de gemeente daarom de procedure voor deze wijziging zo spoedig
mogelijk op te starten, zodat in 2013 de vaststelling van het bestemmingsplan kan plaatsvinden. In
onze planning hebben wij ermee rekening gehouden dat de wijzigingsprocedure parallel loopt aan het
ontwikkelen van het bouwplan en de behandeling van de omgevingsvergunningaanvraag. Wij hebben
het vertrouwen dat een goede samenwerking tussen de gemeente en de Uithofpartners voldoende
waarborgen biedt dat de totstandkoming van het bestemmingsplan en de besluitvorming over het
concrete bouwplan gecoördineerd kunnen verlopen. In dat kader verdient het ons inziens overigens
aanbeveling te bewerkstelligen dat het initiatief beschouwd kan worden als Crisis- en herstelwetproject, waarmee aanvullende procedurele voordelen worden behaald. Onze planning is tevens
afgestemd op de vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (‘PRS’) in de januarivergadering van Provinciale Staten van de Provincie Utrecht. In de PRS zal een indicatieve aanduiding
worden opgenomen ten behoeve van het NKOC ten oosten van de trambaan, partiële herziening van
de rode contour kan aan de orde zijn zodra een bestemmingsplan in procedure is.
Wij hopen dat uw college met de hiernavolgende toelichtingen en bijlagen voldoende is geïnformeerd
om een standpunt te bepalen over de vestiging van het NKOC, zodat daarna de RIA kan worden
voorbereid. Graag ontvangen wij een uitnodiging om de RIA met u voor te bereiden.
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Het jaar 2012 stond voor het NKOC in het teken van de voorbereiding van een waardevol en
belangwekkend initiatief zoals wij dat in Utrecht willen realiseren. Het vormt een teken van
wederzijds vertrouwen indien wij met u op hoofdlijnen overeenstemming bereiken over de locatie, de
te doorlopen procedures en planning, en de wijze van samenwerking. Het jaar 2013 zal dan in het
teken kunnen staan van het in gang zetten van de realisatie van het NKOC.
Op maandag 12 november a.s. is een overleg gepland waarin wij de inhoud van deze brief met u
willen bespreken. Indien u voorafgaand aan dit overleg behoefte heeft aan nadere toelichting, dan
houden wij ons hiervoor graag beschikbaar.

UMC Utrecht

NKOC

Drs. H.H.J. Bol
Lid Raad van Bestuur

ir. D.A.E. Christmas MMC
Directeur

Bijlagen:
-

Beantwoording vragen Gemeente n.a.v. Startdocument (met bijlagen)
Samenvatting ondernemingsplan NKOC
Supportbrief Universiteit Utrecht (volgt)
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Bijlage 1: beantwoording vragen gemeente Utrecht n.a.v. Startnotitie NKOC
Inleiding
N.a.v. de startnotitie van het NKOC d.d. 4 juli 2012 zijn bij de gemeente Utrecht een aantal vragen
ontstaan welke zijn verwoord in de mail van Marjon van Caspel d.d. 27 september 2012. Onderstaand
worden deze vragen beantwoord, waar relevant voorzien van bijlagen.
Locatieanalyse
In 2011 is door Liag architecten in opdracht van het NKOC een locatiestudie gedaan naar de
mogelijkheden op de Uithof. De resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 2. Uit de afweging van
de verschillende factoren blijkt het terrein oostelijk van het WKZ het meest geschikt. Zie ook
paragraaf 3.2 van de startnotitie.
Stedenbouwkundige inpassing
In goed overleg met de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de stedenbouwkundige van de
Uithof (Art Zaaijer) worden momenteel de stedenbouwkundige uitgangspunten bepaald. Uit de
massastudies van Art Zaaijer wordt bebouwing van de beoogde locatie (weiland oostzijde WKZ)
bevestigd.
Het overleg moet leiden tot een locatie specifiek beeldkwaliteitsplan. De uitgangspunten hiervan
zullen de basis vormen voor de architectuur.
Met de Universiteit Utrecht is afgesproken aansluitend een grond (reserverings) overeenkomst te
sluiten.
Verkeerskundige ontsluiting
Het NKOC zal mede gezien de uitermate kwetsbare doelgroep voor autoverkeer moeten worden
ontsloten. Dit zal echter worden beperkt tot bezoekers/patiënten, personeel in de nachtdienst en
goederen. Medewerkers parkeren in P-Noord of P&R De Uithof. Het aantal parkeerplaatsen bedraagt
daarmee maximaal ca. 200. In een door het NKOC en UMC Utrecht opgedragen verkeerskundige
studie zijn verschillende varianten onderzocht, zie bijlage 3. Uitgangspunten daarbij zijn:
-

De tram moet ongehinderd kunnen rijden
Vermijden van extra gelijkvloerse extra kruising van verkeersstromen van de HOV baan
Behoud van en bij voorkeur versterken van de cultuurhistorische/landschappelijke waarde van
de Hoofddijk
Integrale mobiliteitsbeoordeling van het gehele NO cluster (incl. WKZ en Bloedbank)

Uit het constructieve overleg met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zijn een aantal kansrijke
oplossingsrichtingen afgeleid die momenteel verder worden uitgewerkt.
De aansluiting Universiteitsweg /Lundlaan vormt momenteel, mede als gevolg van de
bouwwerkzaamheden van P&R De Uithof, een knelpunt. Met de oplevering van P&R De Uithof in
2013 zal de situatie echter met 2000 vtg/etmaal minder worden belast. Daarnaast vormt het NKOC
geen uitbreiding op het potentieel en de daaraan gekoppelde verkeerskundige mogelijkheden uit het
vigerende bestemmingsplan.

Benodigd oppervlak nieuwbouw
Het Ondernemingsplan is gereed (zie bijlage 4) en in het bestuurlijk overleg tussen NKOC en UMC
Utrecht vastgesteld. In dit plan zijn de volgende m2 opgenomen:
-

NKOC Zorg
NKOC Onderzoek
Synergie hotfloors
Groot totaal

23.743 m2 bvo
11.289 m2 bvo
3.250 m2 bvo
38.282 m2 bvo

Zie ook nadere specificatie in het Ondernemingsplan (blz.54).
T.o.v. de initiële behoefte van ca 50.000 m2 bvo heeft als gevolg van de samenwerking met het UMC
Utrecht en de optimalisatie van het programma een belangrijke bijstelling naar beneden
plaatsgevonden.
Afstemming op Uithoflijn
In algemene zin zullen waar mogelijk de plannen zowel technisch als qua planning maximaal op
elkaar worden afgestemd. De contacten daartoe met het projectmanagement van de Uithoflijn/P&R De
Uithof zijn reeds gelegd. Uitgangspunt daarbij is dat de Uithoflijn een gegeven is.
Elektromagnetische straling
In het huidige plan is reeds opgenomen dat kritische functies (OK, IC, radiologie) op veilige
afstand van de trambaan zullen worden gepositioneerd. Dit geldt ook voor de mogelijke
realisatie van radiotherapie op termijn (zie tekeningen, bijlage 5). Waar nodig zal het NKOC
aanvullende maatregelen treffen. Daarnaast gaan wij ervan uit dat tevens maatregelen aan de
bron worden getroffen op minimaal het niveau als bij het UMC Utrecht.
Ondergrond Uithoflijn
In afstemming met het project Uithoflijn wordt voor de planuitwerking de meest actuele
ondergrond gebruikt t.a.v. van bijv. positionering haltes, oversteek, buslus, toekomstige
aftakking richting Zeist etc.
Compensatie groen
In overleg bepalen wij graag in hoeverre, waar en op welke wijze groen voor groen kan worden
gecompenseerd. Op voorhand bestaat de intentie iom de Stichting Het Utrechts Landschap en de
Universiteit Utrecht de recreatieve waarde van het aansluitende landschap te vergroten en de
ontsluiting van landgoed Oostbroek te verbeteren. Het overleg daartoe met de Stichting Het Utrechts
Landschap loopt.
Geluidsbelasting als gevolg van omringende wegen
De geluidbelasting van de A28 en omringende wegen op de locatie is een gegeven. Uit het in opdracht
van het NKOC verrichte geluidsonderzoek, zie bijlage 6, blijkt dat er verschillende oplossingen zijn
om de beoogde bouw mogelijk te maken. In overleg met het bevoegd gezag zullen deze oplossingen,

mede in relatie tot de beoogde aanpassingen van de A28, moeten worden besproken en de maatregelen
moeten worden bepaald.
Overige bestemmingsplan technische aspecten
Uit een eerste analyse, deels op basis van eerdere onderzoeken, blijkt dat t.a.v. overige
bestemmingsplan technische aspecten zoals ecologie, archeologie, water, lucht en bodem er geen
belemmeringen zijn dan wel deze eenvoudig in de planuitwerking kunnen worden opgelost.
Vanzelfsprekend zullen hier in het kader van de procedure nog nadere onderzoeken naar en
afstemmingen over plaatsvinden. Indien bepaalde aspecten naar het oordeel van de gemeente op
voorhand al bijzonder aandacht behoeven vernemen we dat graag z.s.m.

Voorgesteld wordt de verdere uitwerking van bovenstaande punten door een ambtelijke
werkgroep/vertegenwoordiging gemeente in de projectgroep NKOC te laten plaatsvinden.

Ontsluiting NKOC
Verkeerskundige verkenning

09-nov-2012

Inhoud


Vraag en uitgangspunten



Kenschets verkeersstromen NKOC en huidige situatie



Selectie mogelijke ontsluitingsvarianten



Afgevallen ontsluitingsvarianten
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Vraag en uitgangspunten
Vraag
“Onderzoek de mogelijkheden om het NKOC te ontsluiten, rekening
houdend met alle relevante ontwikkelingen”

Uitgangspunten






Integrale benadering mobiliteitsstromen in NO-cluster
Patiënten NKOC reizen vanuit medisch oogpunt niet met OV en
moeten per auto bij de ingang NKOC kunnen komen
Onbelemmerde doorstroming tram, extra autoverkeer over
bus/trambaan zoveel mogelijk vermijden
Personeel NKOC parkeert in Transferium of P-noord
Behoud/versterken cultuurhistorische waarde Hoofddijk, streven naar
autoluw/autovrij

Regelscenario’s Amersfoort
Bijeenkomst RTT
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Verkeersgeneratie NKOC
Gebruikersstroom
Poliklinisch
Later
Klinisch
Dagbehandeling
Diagnostiek
Acuut & klinisch vervoer ambulance
Bezoekers patiënten (incl gezin)
Bezoekers organisatie

Aantal per dag
(gem.)

Autogebruik

Bezetting

Mvt/etm

100 - 110
45
15 - 18
40
10 - 20
24
200 - 240
100

83%
83%
100%
100%
100%
100%
83%
83%

1
1
1
1
1
1
2
2

183
75
36
80
40
8
199
83

Totaal (ex medewerkers)

Overige gebruikers (af te vangen in P Noord / Transferium)
Medewerkers
950
Periodiek : bezoek ers auditorium
400

704

35%
83%

1,1
2

605
332

Bronnen
- Aantallen per dag volgens opgave projectbureau NKOC
- UMCU Onderweg, pag. 12: Autogebruik onder (polikliniek)patiënten en bezoekers bedraagt in 2010 83%
- UMCU Onderweg, pag. 16: Gemiddeld reizen (polikliniek)patiënten en bezoekers met één ander persoon naar het ziekenhuis
- UMCU
Onderweg, pag. 14: Autogebruik onder medewerkers
bedraagt in de winter 30% alleen en 5% carpooling
Regelscenario’s Amersfoort
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- Overige
percentages
autogebruik en bezetting zijn aannames

Huidige verkeersstromen (mvt/etm)
Legenda
WKZ / P Noord

Toekomstige extra
verkeersstroom NKOC

Hoofddijk
Spoedeisende hulp

> 700 mvt/etm
(excl personeel)

Fritz Redlschool
Bus/Tram route
Bus/tram halte
Telling per richting

725
)
(fiets
0
5
0
1.

2.325

20 (taxi)

3.400

ma t/m vrijdag
7.30 - 9.30
16.00 - 18.00

50 (spoed)
Regelscenario’s Amersfoort
Bijeenkomst RTT
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Mogelijke ontsluitingsvarianten

Regelscenario’s Amersfoort
Bijeenkomst RTT
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Algemene onderzoeksrichting
“Optimalisatie Parkeren”
Legenda
WKZ / P Noord / NKOC
Hoofddijk
Spoedeisende hulp
Fritz Redlschool

NKOC

Bus/Tram route

Uitbreiden
parkeercapaciteit P-Noord
en/of Transferium, i.c.m.
optimalisatie P WKZ

Bus/tram halte

Daardoor conflicterende
verkeersstromen met OVbaan zoveel mogelijk
beperken

Voetgangersverbinding

P

Kruisingsmogelijkheid OVbaan afstemmen op
resterende
verkeersbewegingen

Regelscenario’s Amersfoort
Bijeenkomst RTT
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Mogelijke ontsluitingsvariant (1a)
“Kruising noordzijde tram/bushalte”
Legenda
WKZ / P Noord / NKOC
Hoofddijk
Spoedeisende hulp
Fritz Redlschool

NKOC

Bus/Tram route
Bus/tram halte

Inpasbaarheid nader
onderzoeken,
onduidelijkheid over
mogelijkheden ivm verticaal
alignement OV-baan.
Qua verkeersveiligheid
geen ideale oplossing
gezien de extra
verkeersstroom voor
ingang WKZ – conflicteert
met voetgangersstroom OV

Regelscenario’s Amersfoort
Bijeenkomst RTT
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Mogelijke ontsluitingsvariant (1b)
“Kruising noordzijde tram/bushalte i.c.m. buitenom WKZ”
Legenda
WKZ / P Noord / NKOC
Hoofddijk
Spoedeisende hulp

NKOC

Fritz Redlschool
Bus/Tram route
Bus/tram halte

Eventueel in combinatie met
éénrichtingscircuit

Inpasbaarheid nader
onderzoeken,
onduidelijkheid over
mogelijkheden ivm verticaal
alignement OV-baan.
Rijbaan buitenom WKZ niet
geschikt voor 2-richtingen,
vraagt uitbreiding ofwel
éénrichtingscircuit (met
bijbehorend
verkeersveiligheidsrisico
thv voorplein WKZ)

Regelscenario’s Amersfoort
Bijeenkomst RTT
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Nader onderzoek
noodzakelijk naar
stedenbouwkundige
inpassing verkeersstromen

Mogelijke ontsluitingsvariant (3)
“Korte tunnel thv voorplein WKZ”
Legenda
WKZ / P Noord / NKOC
Hoofddijk
Spoedeisende hulp
Fritz Redlschool

NKOC

Bus/Tram route

Inpasbaarheid nader
onderzoeken,
ondergrondse aansluiting
op NKOC onduidelijk

Bus/tram halte

Hellingbaan
overeenkomstig
stijgingspercentage
parkeergarage (5%), geen
doorgaand verkeer

Tunnel

Hoge kosten t.o.v.
gelijkvloerse varianten

Regelscenario’s Amersfoort
Bijeenkomst RTT
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Mogelijke ontsluitingsvariant (4)
“Aansluiten op huidige ontsluiting via Hoofddijk”
Inrichtingsopgave kruispunt
Hoofddijk/trambaan/
spoedlaantje blijft bestaan

Legenda
WKZ / P Noord / NKOC
Hoofddijk
Spoedeisende hulp
Fritz Redlschool

NKOC

Terugdringen verkeer
Hoofddijk, met name door
handhaving van de
spitsafsluiting

Bus/Tram route
Bus/tram halte

P

Toe te laten doelgroepen
afhankelijk van resterende
verkeersruimte Hoofddijk

Toe te laten doelgroepen bij
hoofdingang NKOC
afhankelijk van door
handhaving vrijgekomen
verkeersruimte Hoofddijk
(vrachtverkeer blijft issue vanwege
beperkte breedte Hoofddijk)

Regelscenario’s Amersfoort
Bijeenkomst RTT
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Aandachtspunten bij verder onderzoek


Huidige spitsafsluiting Hoofddijk wordt niet gehandhaafd. Van de
totale verkeersdruk op de Hoofddijk is 40% geteld in de
spitsperiodes.



Indien de resterende verkeersstroom naar de ingang van het NKOC
zodanig uitgekleed kan worden, dat deze dezelfde of kleinere
omvang kent als het huidige “spitssluipverkeer”, blijft de
verkeerssituatie per saldo gelijk. Uitgaande van de aangescherpte
handhaving op de spitsafsluiting.



Bezoekersparkeren aan westzijde OV-baan vraagt enerzijds een
investering in een comfortabele voetgangersverbinding en
anderzijds aandacht voor mogelijkheden om de entree ‘dichterbij te
halen’ (bijv. door langs de looproute reeds voorzieningen te bieden).

Regelscenario’s Amersfoort
Bijeenkomst RTT
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Afgevallen ontsluitingsvarianten

Regelscenario’s Amersfoort
Bijeenkomst RTT
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Afgevallen ontsluitingsvarianten (1)
“Doortrekken Lundlaan – “H-kruispunt”
Ruimtelijk niet inpasbaar

Legenda
WKZ / P Noord / NKOC
Hoofddijk
Spoedeisende hulp
Fritz Redlschool

NKOC

Bus/Tram route
Bus/tram halte

Autoluwe/autovrije Hoofddijk

Regelscenario’s Amersfoort
Bijeenkomst RTT
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Conflict met tramhalte,
plan van eisen Uithoflijn
biedt geen mogelijkheden
voor inkorten halte.

Afgevallen ontsluitingsvarianten (2)
“Doorsteek t.n.v. Lundlaan – horizontale plaatsing tram/bushalte”
Ruimtelijk niet inpasbaar

Legenda
WKZ / P Noord / NKOC
Hoofddijk
Spoedeisende hulp
Fritz Redlschool

NKOC

Bus/Tram route
Bus/tram halte

Autoluwe/autovrije Hoofddijk

Regelscenario’s Amersfoort
Bijeenkomst RTT
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Bus vraagt rechts
in/uitstappen, dus moet
tussen de halteplatformen
halteren. Tram moet
derhalve uitbuigen, wat
niet mogelijk is i.v.m.
verticaal alignement in
trambaan richting tunnel
Universiteitsweg

Afgevallen ontsluitingsvarianten (3)
“Verbreden Hoofddijk”
In strijd met uitgangspunten

Legenda
WKZ / P Noord / NKOC
Hoofddijk
Spoedeisende hulp
Fritz Redlschool

NKOC

Bus/Tram route
Bus/tram halte

Hoofddijk heeft
landschappelijke en
cultuurhistorische waarde,
de wens bestaat om deze
te versterken en de dijk
autoluw / autovrij te maken.
Verbreden zorgt voor extra
verkeer en aantasting van
de waarden.

Regelscenario’s Amersfoort
Bijeenkomst RTT

Page 16
Oktober 2012

Afgevallen ontsluitingsvarianten (4)
“Verdiept kruispunt – ongelijkvloerse kruising tram/busbaan”
Inpasbaarheid

Legenda
WKZ / P Noord / NKOC
Hoofddijk
Spoedeisende hulp
Fritz Redlschool

NKOC

Bus/Tram route
Bus/tram halte

Beperkte ruimte, lange
hellingbanen in alle
richtingen

Tunnel

Kosten
Onrealistisch hoge kosten
in relatie tot de te ontsluiten
verkeersstromen
Verkeerskundig
Uitgangspunten verdiepte ligging:
- 4,6m doorrijhoogte
- 5,6m diepte (ivm beton/weg)

Ondergronds kruispunt
niet ideaal qua overzicht,
extra nadelig voor
spoedverkeer

Regelscenario’s Amersfoort
Bijeenkomst RTT
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Afgevallen ontsluitingsvarianten (5)
“Verdiepte fietsverbinding Hoofddijk”
Inpasbaarheid

Legenda
WKZ / P Noord / NKOC
Hoofddijk
Spoedeisende hulp
Fritz Redlschool

NKOC

Bus/Tram route
Bus/tram halte

Past niet in landschappelijk
en cultuurhistorisch beeld
Hoofddijk

Tunnel

Verkeerskundig
Fietsers conflictvrij, maar
conflict auto met OV blijft in
stand. Geen
probleemoplossing
ontsluiting NKOC
Relatief hoge kosten

Regelscenario’s Amersfoort
Bijeenkomst RTT
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Afgevallen ontsluitingsvarianten (6)
“Verbinding middendoor maaiveld”
Verkeerskundig

Legenda
WKZ / P Noord / NKOC
Hoofddijk
Spoedeisende hulp

NKOC

Fritz Redlschool
Bus/Tram route

Doorgang voor auto en voetgangers

Bus/tram halte

Kruising trambaan t.h.v.
voetgangersverbinding, qua
verkeersveiligheid
ongewenst
Inpasbaarheid
Vraagt aanpassingen aan
tram/bushalte, niet mogelijk

Regelscenario’s Amersfoort
Bijeenkomst RTT
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Realisatie NKOC
Geluidsonderzoek A28

Afwegingsdocument d.d. 17 oktober 2012
v2

Wet geluidhinder ->geluidsonderzoek
Wgh, afdeling 2, paragraaf 1:
Artikel 76 Wgh: bij vaststelling bestemmingsplan moeten de
normen op geluidsgevoelige bestemmingen in acht worden
genomen.
Artikel 77 Wgh :bij voorbereiding bestemmingsplan wordt
vanwege B&W een akoestisch onderzoek ingesteld….
Conclusie:
Er moet een akoestisch onderzoek worden verricht naar de
te onderscheiden bronnen.
In een later stadium moet in het kader van een ‘goede
ruimtelijke ordening’ alle bronnen cumulatief worden
beschouwd voor bevoegd gezag.

Geluidsgevoelige bestemmingen per 1-6-2012
Wgh:
Woningen;
geluidsgevoelige gebouwen: ziekenhuizen, verpleegtehuizen, scholen;
geluidsgevoelige terreinen, waaronder woonwagenstandplaatsen.
Besluit Geluidhinder:
Verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen en medisch
kleuterdagverblijf.
Wet milieubeheer: ‘ligplaats’ voor woonschepen.
Niet:
asielzoekerscentrum, Hotel/Motel, kinderdagverblijf, praktijklokaal school,
gymnastieklokaal, recreatiewoningen, polikliniek, medisch centrum.

Conclusie: NKOC is geluidsgevoelig!

Opstellen SRM2 rekenmodel A28
Basis het Reken- en meetvoorschrift per 1 juli 2012
Geluidregister RWS met brongegevens, o.a. wegdek

Rood=DAB, Groen=1-ZOAB, Blauw= 2-ZOAB
Let op: thv NKOC weinig ‘stil’ asfalt

Opstellen SRM2 rekenmodel
Locatie NKOC
De feitelijke bouwlocatie bestaat nu nog uit een ‘bouwvlek’,
die de terreinbegrenzing aangeeft.
Om een goede indicatie van de gevelbelasting te krijgen is
deze terreinbegrenzing als een gebouw in het rekenmodel
geluid opgenomen.
Er is sprake van vier bouwlagen van circa 4 meter hoog.
Totale hoogte dus 16 meter t.o.v maaiveld.

SRM2 rekenmodel, 3D-view vanuit NoordOost

Gevelbelasting zonder maatregelen (hoogste waarde en per laag)

Conclusie A28 is aandachtspunt voor NKOC
De hoogste gevelbelasting bedraagt 66 dB, afhankelijk van
de hoogte varieert de noordgevel tussen de 64-66 dB. De
Oost en westgevel zitten boven de 53 dB.
Gevelbelasting ver boven de 48 dB voorkeurswaarde en het
maximale ontheffingsplafond van 53 dB.
Duidelijk is dat de A28 een aandachtspunt vormt voor de
realisatie van het NKOC.

Welke aanvullende maatregelen zijn mogelijk?
Scenario schermen plaatsen
Zwarte lijnen zijn schermen
Blauwe lijnen zijn barriers (oa vanwege rijzicht)

Gevelbelasting met 7 meter hoge schermen

Gevelbelasting met 11 meter hoge schermen

Conclusie schermen
Met 7 meter hoog schermen zijn er ontheffingsmogelijkheden
(53 dB) voor de zijgevels.
Met 11 meter hoge schermen ontstaan er ook
ontheffingsmogelijkheden voor de noordgevel.
Het pakket aan schermen en barriers heeft daarbij de volgende
dimensies:
1. schermen 11 meter x 1,48 kilometer = 16.280 m2
2. barriers 0,9 meter x 1,74 kilometer = 1.566 m2
De uiteindelijke investering bedraagt meer dan 1 miljoen euro.
Het effect van de geluidschermen i.r.t. de kosten worden in het
kader van Rijkswaterstaat als niet financieel doelmatig
beoordeeld.

NKOC verschuiven naar het zuiden
NKOC naar het zuiden verschuiven: effect circa 1 dB lagere
geluidbelasting. De maximale geluidsbelasting bedraagt dan
65 dB.

Andere mogelijkheid: wegdek A28….
Het Geluidregister van RWS met brongegevens is leidend,
in principe…. Want wat te doen bij ontwikkelingen aan de
A28.
Er loopt een (O)WAB procedure voor de A28. Dit betekent
dat het wegdek op de A28 voor beide richtingen wordt
voorzien van een deklaag van (stiller) tweelaags ZOAB.
Hierdoor ondervindt het NKOC een geluidverlaging.
Let op, formeel wordt dit tweelaags ZOAB pas in het
geluidregister van RWS opgenomen na het doorlopen van
de (O)WAB procedure. Dit wordt verwacht voor het einde
dit jaar (2012), maar is niet volledig zeker.

(O)WAB: meer stil wegdek A28 t.p.v. NKOC

Rood=DAB, Groen=1-ZOAB, Blauw= 2-ZOAB

(O)WAB wegdek zonder schermen
Effect: geluidverlaging van 2 tot 3 dB!
De maximale gevelbelasting bedraagt 64 dB

Andere maatregelen: Coulissenscherm
Geluidbelasting conform Geluidregister met 2 reflecties met
absorberende (70%) coulissenscherm, 7 meter lang loodrecht op
gebouw.
Conclusie: door ligging en oriëntatie gevels ten opzichte van
A28 onvoldoende/geen effect!

Andere maatregelen: Voorzet schermpanelen
Losse (doorzichtige) schermpanelen voor het gebouw plaatsen,
hierachter de te openen delen (ramen) .
Nadere detaillering van bouwkundige schermen en ligging
vertrekken noodzakelijk.

Resumerend aandachtspunten A28 - NKOC
Forse overschrijding van de voorkeurswaarde en het
maximale ontheffingsplafond.
Geluidschermen kosten ca. 1 miljoen euro. De schermhoogte
aandachtspunt voor landschap/verkeersveiligheid
2-laags zoab uit het (O)WAB hanteren: -2 tot -3 dB
Gebouw naar achteren (zuiden) verplaatsen: -1 dB
Geluid(on)gevoelige functies afstemmen op geluid A28
Bij geluidsgevoelige ruimten keuze maken uit aanvullende
schermpanelen aan het gebouw en/of dove gevels….
Overleg oplossingsrichtingen met gemeente Utrecht
De maatregelen bepalen de gevolgen voor geluidwering
gevels en bouwkundige ‘verzwaring’ van de gevel
met bijzondere aandachtspunten (en kosten).

