
Ruimtelijke onderbouwing - Bijlagen

Vrijstellingsprocedure ex. artikel 19, lid 2 WRO

Inbreidingslocatie Zandweg 6 te Didam (gem. Montferland)
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Gegevens verkeerslawaai

Karrewiel dag avond nacht
licht 176,1 63,7 7,9
middel 13,9 5 0,6
zwaar 8,5 3,1 0,4

Zandweg dag avond nacht
licht 31,3 11,3 1,4
middel 1,7 0,6 0,1
zwaar 1 0,4 0

Hoefijzer dag avond nacht
licht 5,7 2,1 0,3
middel 0,3 0 0
zwaar 0 0 0



verkeersgegevens Didam

2007 intensiteit licht (%) m-zwaar (%) zwaar (%)
Karrewiel 1900 89 7 4
Zandweg 300 92 5 3
Hoefijzer 80 99 1 0

2090 autonoom incl. nieuwbouw
Karrewiel 2140 2170
Zandweg 330 345
Hoefijzer 89 104

2010 autonoom incl. nieuwbouw
Karrewiel 2220 2250
Zandweg 340 360
Hoefijzer 92 119

2017 autonoom incl. nieuwbouw
Karrewiel 2780 2810
Zandweg 410 465
Hoefijzer 113 224
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 één of meer rijen bomen met een onderlinge afstand van minder dan 15 meter met
openingen tussen de kronen.
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