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- Wat zijn de kosten voor het aanschaffen en plaatsen van lage geluidschermen (model 
vergelijkbaar met de schermen langs de Persant Snoepweg ter hoogte van Holtlant) per 
strekkende meter? 

De schermen langs de Persant Snoepweg (ter hoogte van Holtlant) zijn van kokosvezels 
gemaakt (bast van kokosnoten). De opgevraagde kosten voor dit soort geluidsschermen zijn 
uitsluitend richtprijzen. 
 
Richtprijs voor levering van Kokowall geluidsscherm panelen is ca. €87,- /m2 
Richtprijs voor de staalconstructie en fundering (afhankelijk van de hoogte) vanaf €60,- /m2  
Richtprijs voor machinale plaatsing is vanaf €40,- /m2 
Richtprijs voor beplanting met om de 40cm Hedera Hibernica €13,- /m1 
(alle genoemde prijzen zijn exclusief werkvoorbereiding, engineeringskosten, legeskosten en 
btw) 
 

- Wat is de nominale geluidabsorptie van deze schermen? Zijn er kostengunstigere 
schermvarianten met vergelijkbare geluidsabsorbtie? 

Een geluidsscherm met een hoge absorptie betekent dat er van het geluid wat tegen het scherm 
komt, minder geluid terugkaatst vanaf het scherm terug naar de geluidsbron. 
De Kokowall geluidsschermen hebben aan de kokoszijde, door het difuse oppervlak, een 
absorptie van 7dB. 
Een andere leverancier (Greenwall) kent vergelijkbare geluidsabsorptie. 
Welke variant kostengunstiger is zal afhangen van het in concurrentie opvragen van offertes. 
  

- Wat zijn de kosten voor het aanschaffen en plaatsen van een snelheidsmeter met display 
(‘U rijd te hard”) per installatie? 

De kosten voor het aanschaffen van een snelheidsinformatiesysteem (of snelheidsmeter met 
display) variëren van €4000,- tot €7000,- (de genoemde bedragen zijn exclusief btw).   
 

- Wanneer staan Engelendaal en Persant Snoepweg in de algemene onderhoudsplanning 
(IBOR) op de planning voor groot onderhoud wegdek en wordt er stil asfalt aangebracht? 

In het IBOR staat het Engelendaal voor 2020 en 2024 op de planning. Het gaat hierbij om het 
ophogen en rehabiliteren. Voor de Persant Snoepweg zijn dat de jaren 2019 en 2022. Dit zijn de 
momenten waarop stil asfalt kan worden aangebracht.  
Deze planning is nog niet vastgesteld en kan  indien noodzakelijk aangepast worden. Als blijkt 
dat de rioolplanning (die hier nog niet in verwerkt is) uitwijst dat werkzaamheden naar voren 
moeten worden gehaald, moet dit verder besproken en verwerkt  worden. De verwachting is dat 
de rioolplanning binnen enkele weken bekend is. 


