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Wegontwerp vanuit geluidreductie 
Wim van Keulen 

 
•  Inleiding  
•  Geschiedenis  
•  Voortgang 
•  Woeste zaken 
•  Bijkomen en vragen 
 

Overzicht 

 
Ruim 20 jaar ervaring: 
 
“Ja maar, zo doen we het altijd” 
“Is veels te duur” 
“Smeer er maar asfalt op” 
“Ik heb geen last van dat geluid” 
“Innovatie: 😂” 
 
à Met zo’n geschiedenis lijkt er geen toekomst voor beton! 
 

Geschiedenis  
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•  Geforceerde	  textuur	  	  

•  prints:	  bestaan	  al,	  pak	  het	  na	  15	  jaar	  eens	  op!	  
•  Geperforeerde	  lagen	  (geen	  ZOB!)	  
•  Speciaal	  grinden	  

•  Nu	  al	  effect	  (bv	  in	  B)	  
 

Om mee te beginnen 
 
•  Beton	  heeR	  bijzondere	  eigenschappen	  
•  Vormvast	  
•  Duurzaam,	  dus	  ook	  duurzame	  geluidreduc:e	  
•  In	  situ	  en	  prefab	  aan	  te	  brengen/te	  maken	  

Constructeurs	  en	  ontwerpers:	  
•  Wees	  niet	  zo	  bang	  voor	  de	  posi:eve	  eigenschappen	  van	  beton	  
•  Stop	  met	  asfalt	  imiteren,	  en	  tegelijker:jd:	  gebruik	  ook	  asfalt	  
•  Stop	  met	  “ja	  maar…”	  
•  Hou	  vol!	  
 

Wat is er echt nodig? 

 
Resonatoren 

Helmholtzresonatoren + asfalt 
¼ lambda resonatoren (nu al toegepast in straatstenen) 

Woeste voorbeelden I Woeste voorbeelden II 
 
Bitumineuze inlays in beton 

•  Inlay: ZOAB @ 100 km/h, dunne deklaag @ 50 km/h 
•  Beton: grof open CRCP 
•  Waterafvoer 
•  “lane departure” 
•  Fijne textuur 
•  Aanpassing functie 

 
Geluidreductie: 

•  6 dB(A) @ 50 km/h 
•  >7 dB(A) @ 100 km/h 

 
Levensduur: 

•  Inlays: 7 – 13 jaar 
•  Hoofdpakket: >30 jaar 
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= vorige voorbeeld met zwart XOR wit 
à Beton inlays in ZOAB 

•  Opgelegde textuur UTWT (workshop 4.1) 
•  Waterafvoer 
•  “Lane departure” 
•  Lage teruggang van geluidreductie 
•  Aanpassing functie 

 
Geluidreductie: 
7 dB(A) @ 50 km/h 
8 dB(A) @ 100 km/h 
 
Levensduur: 

•  Inlays: 15 jaar 
•  Hoofdpakket: >30 jaar 

Woeste voorbeelden III 
= vorige voorbeeld met resonatoren 

•  Opgelegde textuur 
•  Lage teruggang van geluidreductie 
•  “Lane departure” 

Geluidreductie: 
•  7 dB(A) @ 50 km/h 
•  >10 dB(A) @ 100 km/h 

 
Levensduur: 
•  Inlays: 10 jaar 
•  Hoofdpakket: >30 jaar 

Helemaal vdpg 
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Vragen? 
 
 
 
 
 


