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Technische vraag ChristenUnie-SGP Leiderdorp 
 
Deze vraag gaat over het geluidsscherm op het traceedeel Engelendaal aan de zuidzijde, ter hoogte van 
de Buitenhof, daar waar op dit moment ook al een geluidsscherm staat. 
 
In de tabel overzicht en wijziging traceedelen is de tekst uit het kaderbesluit 2016 opgenomen, waarin 
staat: Behouden van een geluidscherm aan de zuidoostzijde (ter hoogte van oa Leidekker) 
In de brief van 2 april 2020 over het beperken van de gevolgen van geluidsoverlast, staat de volgende 
passage: Het bestaande 2 meter hoge geluidsscherm aan de zuidzijde (Binnenhof) verlengen tot aan de 
kruising met Engelendaal. 
 
Wij hebben daarover de volgende vragen: 

a) Kunnen we hier uit concluderen dat het bestaande scherm vervangen wordt? 
       Antwoord: Ja dat klopt 
b) De verkeersintensiteit zal toenemen als gevolg van LRN, dat is precies de bedoeling van de LRN. Is 

er dan geen hoger scherm nodig (bijv 3 meter zoals aan overzijde) dan de huidige 2 meter om 
die verhoogde intensiteit op te vangen?  

Antwoord: Dat klopt. Om de gehele geluidstoename voor de woningen aan de Binnenhof als 
gevolg van de LRN weg te nemen is naast de maatregel aan de bron (asfalt)  en de verlenging van 
het scherm ook een verhoging van het scherm nodig tot 3 meter.  Deze maatregelen zijn 
opgenomen in figuur 14: Benodigde bron- en schermmaatregelen bij kruising Engelendaal/Oude 
Spoorbaan (pag  11 van Quickscan LRN- geluid). 

c) Wordt het scherm alleen verlengd in de zuidzijde, of wordt het scherm ook verlengd in de richting 
van de Oude Spoorbaan tot over de brug? Zo niet, wat is de reden dat het scherm wel aan de 
zuidzijde verlengd wordt, en niet richting de Oude Spoorbaan? 

Antwoord: Het scherm wordt alleen verlengd in de richting van de kruising met Engelendaal. Om 
de gehele geluidstoename weg te nemen is een scherm tot aan de  brug voldoende. 

 


