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1 INLEIDING 

In Nederland ervaren veel bewoners van woningen* geluidhinder door wegverkeer. De 

minister van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) heeft daarom 

wettelijk bepaald dat bepaalde woningen in aanmerking komen voor saneringsmaatregelen. 

Dat zijn de zogenaamde saneringswoningen geluidhinder. 

 

Een saneringswoning is (onder meer) een woning die op 1 maart 1986 bestond en waarbij 

toen een geluidsbelasting van meer dan 60 dB(A)** werd gemeten, als gevolg van een 

nabijgelegen weg. 

 

VROM stelt geld beschikbaar om ontoelaatbare geluidhinder aan te pakken. Hiermee 

worden bronmaatregelen (bv. aan een weg) en overdrachtsmaatregelen (bv. geluids-

schermen en geluidswallen) genomen. Helaas is er niet altijd plaats voor het aanleggen van 

een scherm of wal. Of is dit uit stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst. Het aanleggen van 

een scherm of wal is vaak ook een kostbare zaak. Daarom zijn er ook gelden om aan 

woningen extra geluidwerende voorzieningen aan te brengen. Op die manier kan het 

geluidsniveau in die huizen (bij gesloten ramen en deuren) tot een aanvaardbaar niveau van 

43 dB*** komen.  

 

Het geld voor deze geluidsanering, behoort tot de zogenaamde ISV****-gelden. Met deze 

gelden saneren de gemeenten de saneringswoningen. Voor de periode 2010-2015 heeft de 

gemeente Sittard-Geleen van het Rijk geld gekregen om woningen te saneren. In onze 

gemeente gaat het om 265 woningen. Een akoestisch/bouwkundig bureau onderzoekt nader 

deze woningen.  

 

Straten waaraan woningen liggen die in aanmerking komen voor het 

akoestisch/bouwkundig onderzoek: 

Geleen: Beekstraat, Frans Erenslaan, Mauritslaan, Molenstraat,  Nassaustraat, Prins 

Mauritslaan en Spoorstraat 

Einighausen: Mauritsweg 

Limbricht: Bornerweg en Provincialeweg. 

Sittard: Engelenkampstraat, Harmonstraat, Heerlenerweg, Leyenbroekerweg, Odasingel, 

Pres. Kennedysingel, Rijksweg Noord, Tudderenderweg, Tunnelstraat en Wilhelminastraat.  

 

N.B.: Niet bij alle woningen van de genoemde straten wordt het onderzoek uitgevoerd.  

Dat gebeurt alleen bij de woningen waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van  

een saneringssituatie.  

 

* onder woning wordt tevens een flatwoning/appartement verstaan 

** dB(A) = de oude term voor decibel 

*** dB = de nieuwe term voor decibel 

****ISV = Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
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Ook willen wij er op wijzen, dat voor een aantal van de wél onderzochte woningen, uit het 

onderzoek zal blijken dat geluidwerende voorzieningen niet nodig zijn (bijv. de woning heeft 

al voldoende geluidsisolatie) en voor een aantal van die woningen uit het onderzoek zal 

blijken dat geluidwerende voorzieningen wel nodig zijn.   

 

Bent u door de gemeente Sittard-Geleen aangeschreven? Dan komt  uw woning in elk 

geval in aanmerking voor zo’n eenmalig akoestisch/bouwkundig onderzoek. Dat 

bepaalt of geluidwerende voorzieningen noodzakelijk zijn. 

 

Geluidwerende voorzieningen (isolatiemaatregelen) 

De aanwezige geluidwering van de gevel is bij een aantal woningen misschien al voldoende, 

waardoor extra isolatie niet nodig is. Bij ‘geluidwerende voorzieningen’ kunt u denken aan 

dubbel glas, geluidisolerende ventilatievoorzieningen en afdichting van naden en kieren. 

 

Als uw woning in aanmerking komt voor geluidwerende voorzieningen en u gaat 

akkoord met het geluidsisolatieplan voor uw woning, dan betaalt de gemeente Sittard-

Geleen de kosten van deze voorzieningen. 

 

Wat moet ik mij voorstellen bij een bepaalde hoeveelheid dB’s geluid?                  

Hieronder ziet u een tabel met dB’s, met daarnaast een herkenbare situatie of activiteit.      

Dit geeft u een indruk wat u onder een bepaalde hoeveelheid dB’s (vroeger dB(A’s)) aan 

geluid moet verstaan. 
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2 WAAROM GELUIDSISOLATIE? 

Voorbijrijdende auto’s kunnen voor een geluidsbelasting zorgen voor met name de aan de 

straatzijde gelegen woninggevels. Als de geluidhinder op de gevel het wettelijk toegestane 

binnenniveau voor geluid overschrijdt, dan komt de woning in aanmerking voor extra 

geluidwerende voorzieningen. Het wettelijk toegestane binnenniveau is 43 dB (voorheen  

45 dB(A)) (=decibel) bij gesloten deuren en ramen.  

 

Omdat ook de gevel van een niet geluidgeïsoleerde woning al een zekere geluidwering 

heeft, bekijkt het onderzoeksbureau per woning bij welke geluidgevoelige ruimten extra 

geluidwerende gevelvoorzieningen noodzakelijk zijn.  

Een voorbeeld: woningen die waarschijnlijk geluidgevoelige ruimten (woon- en slaapkamer) 

onder het hellend dak hebben, komen in aanmerking voor een nader onderzoek.  

Van buitenaf wordt ter plaatse gekeken waar een dakraam en/of dakkapel aanwezig is.  

Bij de woningen die deel uitmaken van het akoestisch/bouwkundig onderzoek, kijkt men 

onder andere naar de bestaande opbouw van het dak. 

 

Heeft u geluidwerende voorzieningen aan de gevel, dan betekent dat niet dat u binnenshuis 

geen geluid meer van auto’s hoort. Zelfs bij een geluidgeïsoleerde woning blijft het geluid 

van een voorbijrijdende auto nog hoorbaar, maar minder dan voorheen.  

 

Onderstaande plaatjes illustreren het verschil in geluidniveau binnenshuis tussen een 

woning vóór en een woning ná het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen.  

De pijltjes geven aan op welke plaatsen het geluid doorgaans het huis binnendringt. 

Links het huis vóór de gevelisolatie, en rechts hetzelfde huis ná de gevelisolatie. 
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3 WELKE RUIMTEN KRIJGEN GELUIDSISOLATIE? 

 

Voor geluidsisolatie komen alleen die ruimten in aanmerking die volgens de Wet 

geluidhinder ‘geluidgevoelig’ zijn. Dat zijn: 

• Woonkamers 

• Slaapkamers 

• Studeerkamers 

• Keukens (met een vloeroppervlakte van tenminste 11 m2) 

 

NIET in aanmerking voor geluidsisolatie komen de volgende niet geluidgevoelige ruimten: 

• Toilet 

• Badkamer 

• Overloop 

• Zolder 

• Gang 

• Serre 

• Kantoor 

• Kelder 

• Hobbyruimte 

• Bijkeuken 

 

Het akoestisch/bouwkundig bureau dat het project namens de gemeente Sittard-Geleen 

begeleidt, bepaalt tijdens het onderzoek van de woning welke ruimten geluidgevoelig zijn  

en welke niet. 

 

Als er van buitenaf te veel geluid via de niet geluidgevoelige ruimten binnenkomt, is het 

isoleren van deze ruimten altijd nog mogelijk. Zoiets komt slechts uitzonderlijk voor. 
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4 VERLOOP ISOLATIEPROJECT EN VERDERE WENSEN EIGENAREN 

EN BEWONERS 

 

U heeft van de gemeente inmiddels een brief met een reactieformulier ontvangen, samen 

met een folder. Hieronder leest u wat vervolgens gebeurt.  

 

Medewerking 

Bent u eigenaar, maar niet bewoner? Informeer dan de bewoners van de betrokken woning 

over dit project en vraag hun medewerking. Het begeleidende akoestisch/bouwkundig 

bureau maakt met u en/of de huurder een afspraak voor het uitvoeren van een 

akoestisch/bouwkundige inventarisatie van de woning. U hoeft zelf geen contact op te 

nemen.  

 

Noodzakelijke voorzieningen 

Na inventarisatie berekent het bureau of het toegestane binnenniveau in de bestaande 

situatie wordt overschreden. Zo ja, dan krijgt u de noodzakelijke voorzieningen. Zo niet, dan 

voldoet uw woning aan de eisen en zijn er verder geen voorzieningen nodig. U kunt tegen 

deze beslissing bezwaar maken bij de gemeente Sittard-Geleen. Bij de gemeente kunt u 

informeren hoe u dat kunt doen.  

 

Wensvoorzieningen 

Tijdens de inventarisatie van de huidige situatie beschrijft het bureau alle relevante onder-

delen van de woning in een opnamedossier. Men noteert ook de eventuele wensvoor-

zieningen. Dat zijn extra voorzieningen die buiten het project vallen, maar waarvan het 

logisch is dat we ze samen met de geluidwerende voorzieningen realiseren. Zo bespaart u 

extra kosten en overlast. Deze wensvoorzieningen moet u als eigenaar wel zelf betalen.  

Er worden alleen wensvoorzieningen van eigenaren of bewoners meegenomen, die direct  

te maken hebben met de aan te brengen voorzieningen van het isolatieproject.  

De wensvoorzieningen legt u samen met de aannemer vast in een aparte overeenkomst.  

 

Voorbeelden van wensvoorzieningen zijn: 

- Het toch vervangen van een kozijn, dat vanuit het isolatieproject had kunnen 

blijven staan. 

- Het plaatsen van een groot dakraam bij eventuele vervanging van een klein 

dakraam. 

- Extra draaiende delen in raamkozijnen. 

 

Geluidsisolatieplan 

Komt de woning voor geluidsisolatie in aanmerking, dan wordt een voorlopig 

geluidsisolatieplan opgesteld. In dit plan doet het bureau u een eenmalig voorstel over de 

aan te brengen geluidwerende voorzieningen. Deze voorzieningen betaalt de gemeente.  
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U krijgt als eigenaar ook een exemplaar van het voorlopig geluidsisolatieplan. In een 

persoonlijk gesprek licht het bureau het plan toe en kunt u vragen stellen. Bent u wel 

eigenaar maar niet bewoner, dan moet u de bewoner op de hoogte brengen van het 

voorlopig geluidsisolatieplan. Vervolgens zet het bureau de voorlopige geluidsisolatie-

plannen om in definitieve geluidsisolatieplannen. Die worden naar de eigenaren gestuurd, 

samen met een overeenkomst tussen de eigenaar en de gemeente Sittard-Geleen.  

Als u het definitieve geluidsisolatieplan heeft ontvangen, kan u definitief bepalen of u de 

geluidwerende voorzieningen wilt laten aanbrengen of niet.  

 

Aanbesteding 

Zodra bekend is hoeveel aanpassingen er moeten gebeuren, start de gemeente een 

aanbestedingsprocedure op voor de uitvoering van het werk. Hierna wordt het werk gegund 

aan een aannemer. De uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Sittard-Geleen en de 

aannemer komt ondertekend bij het begeleidende bureau terecht. Hierna geeft het bureau 

de aannemer de opdracht  om de eerste voorbereidingen te treffen in de woningen en de 

aan te brengen geluidwerende voorzieningen te bestellen. 

 

Werkplanning 

De aannemer overlegt met u of de bewoners over een werkplanning. Er wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners. De aannemer informeert de 

bewoners over de aanvang en duur van de werkzaamheden. Wensvoorzieningen regelt u 

zelf met de aannemer. Als eigenaar moet u zelf toezicht houden op het aanbrengen van 

deze wensvoorzieningen. De kosten van die wensvoorzieningen zijn voor eigen rekening. 

Deze voorzieningen mogen geen negatieve invloed hebben op de te verkrijgen akoestische 

kwaliteit binnenshuis. 

 

Opleverstaat 

Maak voor de aannemer plaats in de ruimten waarin hij gaat werken. Op die manier kan                  

hij gemakkelijker werken. Tijdens de uitvoering houdt een medewerker van het bureau 

regelmatig toezicht. De contacten verlopen ook via deze medewerker. Nadat de werk-

zaamheden zijn afgelopen, levert de aannemer het werk per woning op. Per woning wordt 

een opleverstaat ingevuld. De eigenaar en het bureau stellen deze opleverstaat vast.  

De aannemer moet eventuele gebreken, vermeld op deze opleverstaat, op korte termijn 

herstellen. Nadat eventuele gebreken zijn verholpen, wordt het werk aan de woning als 

beëindigd beschouwd. Hierna krijgt u de garantieformulieren van de toegepaste materialen 

toegestuurd. 
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5 AANBRENGEN VOORZIENINGEN  

Zoals eerder vermeld, bepaalt het bureau op basis van een inventarisatie van de bestaande 

situatie of een woning in aanmerking komt voor isolatie. Vervolgens wordt berekend welke 

gevelonderdelen moeten worden aangepast.  

De belangrijkste aan te passen gevelonderdelen zijn het glas en de kieren. Door het goed 

afdichten van de kieren en naden, vermindert de natuurlijke ventilatie via deze kieren en 

naden. Daarom moet er soms een ventilatievoorziening komen die ook geluidsdempend is. 

 

Het akoestisch/bouwkundig bureau berekent per woning en per kamer welke 

voorzieningen noodzakelijk zijn. 

 

De aan te brengen geluidwerende voorzieningen zijn doelmatig en sober van aard. 

Hieronder staat enige informatie over de meest voorkomende voorzieningen: 

5.1 Kozijnen 

De bestaande kozijnen blijven staan en worden met latten en sponningen geschikt gemaakt 

voor het aanbrengen van nieuw glas of nieuwe draaiende delen. 

5.2 Beglazing 

Akoestische beglazing van 28 t/m 48 mm dikte. Deze beglazing is altijd uitgevoerd als 

dubbel glas waarbij de spouw ook gevuld kan zijn met een gasvulling.  

 

Glas in lood 

Zo mogelijk blijft het glas in lood staan en komen hier voorzetramen. 

 

Vast glas 

Het bestaande kozijn wordt geschikt gemaakt voor het aanbrengen van een meestal dikker 

glaspakket. 

 

                 

Figuur 1: Aanpassing kozijn voor aanbrengen van akoestisch glas 
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Draaiende delen 

Draaiende delen worden soms vervangen door nieuwe draaiende delen, voorzien van 

akoestisch glas. Deze vervanging is noodzakelijk in verband met het aanbrengen van de 

kierdichting. 

 

 

Figuur 2: Aanbrengen nieuwe draaiende delen voorzien van akoestisch glas 

 

Schuiframen 

Deze constructie vervalt in verband met het niet kierdicht kunnen maken van schuiframen. 

De kozijnen worden opgevuld en voorzien van een draai(kiep)raam. 

 

Deuren 

Deuren vervangen we in sommige gevallen door nieuwe deuren, al dan niet voorzien van 

akoestische beglazing. 

5.3 Kieren en naden 

In de meeste gevallen krijgen de draaiende delen een enkele kierdichting en komt een 

naaddichting aan één zijde van de naden (aansluiting kozijnmuur). 

 

 

Figuur 3: Voorbeeld van enkele kierdichting 

5.4 Dakramen 

Bestaande dakramen vervangen we door nieuwe dakramen met een enkele kierdichting. 
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5.5 Ventilatievoorzieningen 

In principe gaan we uit van suskasten en muurdempers. In uitzonderlijke gevallen is 

mechanische ventilatie noodzakelijk. Het betreft hier een mechanisch aangedreven 

ventilatiesysteem dat vrij laag in de ruimte wordt geplaatst. Een muurdemper is een ‘kastje’ 

van circa 45 cm hoog, 30 cm breed en 15 cm diep, dat tegen de binnenmuur wordt 

gehangen en via een pijpje verbonden is met de buitenmuur. De opening aan de buitenzijde 

is afgedekt met een rooster. De diameter in de gevel is slechts circa 80 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Voorbeeld van een mechanische muurdemper 

5.6 Afwerking 

De aannemer moet ervoor zorgen dat hij niets beschadigt. Daarom treft hij de nodige 

voorzorgsmaatregelen, zoals het afdekken van vloeren en trappen. 

 

Kozijnen, draaiende delen, plafonds en daken 

Kozijnen worden geschilderd als bestaand. 

Nieuwe draaiende delen worden geschilderd. 

 

Bij voorzieningen die aansluiten op bestaande voorzieningen, worden alleen de nieuwe 

voorzieningen afgewerkt. Een verschil in vorm of kleur wordt niet bijgewerkt. 

 

Overige  

Het aanpassen van vitrage, gordijnen, raamhorren, gordijnrails, zonwering, rolgordijnen, 

rolluiken zijn NIET inbegrepen in het geluidsisolatieproject. 

Aanpassingen aan alarminstallaties behoren ook NIET tot het project. 

 

5.7 Wanneer worden voorzieningen aangebracht? 

De planning is dat de aannemer in het 2e kwartaal van 2014 start met de uitvoering van de 

werkzaamheden aan de eerste groep van woningen van de eigenaren die hebben besloten 

om mee te doen. Naar schatting zal de uitvoering van het project door de aannemer 

ongeveer 1 jaar gaan duren. Want het is een relatief omvangrijk project: in beginsel hebben 

de eigenaren van 265 woningen de kans om mee te doen. 
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6 VERBORGEN GEBREKEN EN/OF ACHTERSTALLIG ONDERHOUD? 

 

Mogelijk kunnen we de geluidwerende voorzieningen niet plaatsen vanwege verborgen 

gebreken of achterstallig onderhoud. Dan bespreekt de aannemer dit met de eigenaar.  

De geluidsisolerende voorzieningen komen er dan pas nadat de verborgen gebreken zijn 

hersteld en/of het achterstallig onderhoud is uitgevoerd. De eigenaar betaalt het herstel van 

verborgen gebreken of de uitvoering van achterstallig onderhoud. 
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7 RECHTEN EN PLICHTEN 

Hieronder leest u de meest belangrijke rechten en plichten: 

 

• De eigenaar beslist over wel of niet deelname aan het project en over het uiteindelijk 

wel of niet laten aanbrengen van de voorzieningen. Deelname aan het project is 

vrijwillig, niet verplicht. 

• Zijn eigenaar en bewoner verschillende personen, dan ligt het voor de hand dat zij 

met elkaar overleggen over de mogelijkheid tot deelname aan dit project en over de 

eventueel aan te brengen akoestische voorzieningen en mogelijke 

wensvoorzieningen.  

• Mogelijk gaat de eigenaar akkoord met het definitieve isolatieplan en heeft hij het 

contract ondertekend teruggestuurd, maar besluit hij vervolgens toch niet deel te 

nemen. Dan betaalt de eigenaar de inmiddels gemaakte kosten door de eigenaar. 

• De eigenaar moet zelf toezicht houden bij het aanbrengen van wensvoorzieningen, 

voor zover dat aan de orde is. 

• De eigenaar en bewoner verlenen alle medewerking aan het begeleidend bureau 

tijdens de voorbereiding. Dat doen zij ook voor de aannemer tijdens de uitvoering 

van het isolatieproject.  
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8.    EENMALIG AANBOD  

Dit aanbod is eenmalig. Wie afziet van deelname krijgt geen tweede kans. 

Dat laatste geldt ook voor een eventuele opvolgende eigenaar van de woning. 
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9. DE KOSTEN 

 

De gemeente Sittard-Geleen betaalt de kosten van:  

- het akoestisch/bouwkundig onderzoek; 

- het akoestisch/bouwkundig advies;  

- de geluidwerende voorzieningen;  

- het aanbrengen van die voorzieningen. 

 

De eigenaar betaalt de kosten van: 

- het herstellen van eventuele verborgen gebreken; 

- het uitvoeren van eventueel achterstallig onderhoud;  

- het aanbrengen van eventuele wensvoorzieningen (afhankelijk van het concrete geval kan 

dat de alle kosten of alleen de meerkosten betreffen). 
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10. DE  PLANNING 

 

• Volgens de voorlopige planning voert het bureau de opnames van de woningen 

vanaf medio 2013 tot in het 1e kwartaal van 2014 uit. 

 

• Bij het doorlichten van alle woningen bekijkt het begeleidende bureau welke 

woningen geluidwerende gevelvoorzieningen nodig hebben en welke woningen niet. 

Als er dergelijke voorzieningen nodig zijn, krijgen de eigenaren een voorlopig 

geluidsisolatieplan aangeboden. 

 

• Eigenaar en bureau overleggen samen over het definitieve plan. 

 

• Verder zal het bureau, in samenspraak met de gemeente,  in het 1e kwartaal van 

2014 een bestek opstellen voor de selectie van een aannemer die de voorzieningen 

aanbrengt. Naar verwachting is in het voorjaar van 2014 de aanbestedingsprocedure 

doorlopen. Hierna wordt het werk aan een aannemer gegund.  

 

• Zodra de eigenaren de contracten voor het aanbrengen van de voorzieningen 

hebben ondertekend en teruggestuurd naar het bureau, krijgt de aannemer de 

opdracht om de voorzieningen aan de betreffende woningen aan te brengen. 

Vervolgens bestelt de aannemer de nodige materialen. 

 

• De aannemer heeft naar verwachting tot in het 2e kwartaal van 2015 nodig om aan 

alle in aanmerking komende woningen de noodzakelijke geluidwerende voorzie-

ningen aan te brengen.  

 

• De aannemer stelt de uiteindelijke werkplanning van de werkzaamheden op. Hij 

houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de wensen en voorkeuren van de 

eigenaren/bewoners van de woningen. 
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11. BETROKKEN PARTIJEN EN PERSONEN  

Bij dit isolatieproject zijn de volgende partijen en personen betrokken: 

 

Opdrachtgever:  Gemeente Sittard-Geleen 

Correspondentieadres: Postbus 18 

    6130 AA Sittard 

Contactpersonen:  De heer E. Gerrmann, team Ruimte en Economie 

Tel: 046 - 4778599 

De heer T. Beckers, team Ruimte en Economie 

Tel: 046 - 4778543 

 

 

Opdrachtnemer:  K+ Adviesgroep bv 

Correspondentieadres:  Postbus 224 

    6100 AE ECHT 

Contactpersoon:  Mevrouw W. Siebesma 

    Tel: 0475-470470 


