
Vragen Politiek Forum over Uitvoeringbesluit tracédeel Engelendaal LRN  

In het Politiek Forum van 28 juni zijn de volgende vragen gesteld over de geluidschermen aan de 

noordzijde en zuidzijde van de Oude Spoorbaan. Hieronder treft u de antwoorden op de vragen aan. 

1. Geluidsscherm tussen Boogwoningen en de Dwarswatering aan de noordzijde: 

- Wat heeft er voor gezorgd dat het scherm “ineens” van 2 meter nu 0,90 meter is?  

Antwoord: Bij het geactualiseerd Kaderbesluit in 2019 is uitgegaan van een 

geluidsscherm op deze locatie van 2 meter. Uit de berekeningen van de Quick scan van 

2019 werd nl duidelijk dat om de gehele geluidstoename als gevolg van de LRN weg te 

nemen naast het toepassen van stil asfalt ook een scherm van 2 meter nodig was. Het 2 

meter hoge scherm was dus wettelijk gezien nodig.  Begin dit jaar, voor het 

Uitvoeringbesluit, zijn actuele en meer gedetailleerde geluidsberekeningen gemaakt voor 

de woningen van dit tracédeel. Daaruit is naar voren gekomen dat bij het toepassen van 

stil asfalt en het geluidsscherm voor de Boogwoningen op deze locatie de 

geluidstoename voor de aangrenzende woningen en de poldervilla’s wordt 

weggenomen. Wettelijk gezien is dus voor deze locatie alleen stil asfalt nodig, in 

combinatie met het scherm voor de Boogwoningen. We plaatsen echter toch een 

geluidsscherm van 0,90 meter. Dit scherm is dus extra en een bovenwettelijke maatregel. 

Daarmee treffen we op deze locatie nu dus eigenlijk meer maatregelen dan bij het 

geactualiseerd Kaderbesluit. Het scherm van 0,90 meter heeft de functie van 

valbeveiliging en daarbij het voorkomen van inschijnen van koplampen bij de 

aangrenzende woningen en heeft daarnaast nog een extra geluidswerende functie voor 

de aangrenzende woningen.  

 

- De wettelijke norm is niet de enige leidraad waarnaar je moet kijken, ook naar de 

wensen van omwonenden kijken. Waarom wordt er niet vastgehouden aan de 2 m 

hoogte? 

Antwoord: Het extra scherm van 0,90 meter gaat al verder dan wettelijk nodig is. Zie het 

voorgaande antwoord. Met dit scherm komen we tegemoet aan de wens van de 

bewoners van de poldervilla’s en komen we de afspraak uit het geactualiseerd 

Kaderbesluit na om een zo lang mogelijk scherm te plaatsen, nl. tot de Dwarswatering. 

Vanuit andere bewoners uit de directe omgeving (Don Jon) is daarbij eerder ook 

aangegeven om een geluidsscherm op deze locatie niet hoger dan noodzakelijk te 

maken. 

Daarnaast is onderzocht dat een scherm van 2 meter voor de poldervilla’s niet effectiever 

is dan een scherm van 0,90 meter en dus geen geluidswerende functie voor deze 

woningen zou hebben.  

 

- Wat zijn de consequenties als wij kiezen voor een geluidsscherm van 2 meter ipv 0,90 

meter? In termen van kosten, dB’s of juridisch.  

Antwoord: Het scherm tussen de boogwoningen en de Dwarswateringbrug heeft een 

lengte van ongeveer 275 meter  De kosten voor het toepassen van het scherm van 2 

meter hoog zijn meer dan €300.000 hoger dan bij een scherm van 0,90 meter.  Daarnaast 

nemen ook de beheer en vervangingskosten van het scherm aanzienlijk toe bij 2 meter in 

plaats van 0,90 meter. 

 

In het onderstaande overzicht is de maximale belasting per woning in de huidige situatie 

en in de toekomstige situatie, na realisatie LRN, opgenomen. De geluidbelasting is zonder 



wettelijke aftrek (artikel 110 g, Wet geluidhinder). Deze betreft voor alle woningen hier 5 

dB, waardoor we hier ook overal onder de grenswaarde uitkomen. Uit dit overzicht blijkt 

dat een scherm van 2 meter aan de noordoostzijde niet effectiever is dan een scherm 

van 0,90 meter. 

Adres Lden huidige 

situatie [dB]  

Lden zonder scherm 

Zijlstroom [dB] 

Lden scherm 0,95 m 

[dB] 

Lden scherm 2,00 m 

[dB] 

Maalderij 4 53,19 51,02 51,02 51,02 

Maalderij 6 49,67 46,70 46,70 46,70 

Lorrie 1 50,95 48,61 48,35 48,35 

Lorrie 2 47,25 45,86 45,86 45,86 

Lorrie 4 53,96 51,11 50,67 50,01 

Voerstraat 18 51,52 48,68 48,68 48,68 

 

- Wat is het bezwaar om geen 2 meter scherm te realiseren? 

Antwoord: Een scherm van 2 meter is niet effectiever, is juridisch niet nodig, zorgt voor 

hogere kosten en belemmert het uitzicht van de naastgelegen woningen en van de 

woningen van de Don Jon. Daarbij wegen de maatschappelijke kosten van de aanleg en 

onderhoud van het scherm niet op tegen het effect.  

 

- Hoe is traject verlopen om van 2 meter naar 0,9 meter te komen? 

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1. Tijdens het participatieproces met de 

omwonenden zijn de te treffen maatregelen naar aanleiding van de geluidsberekeningen 

en het scherm van 0,90 meter aan de orde gekomen. Deze maatregelen zijn ook 

vastgelegd en rondgestuurd naar de betrokken participanten, in de vorm van een verslag. 

 

 

2. Waarom wordt bij Buitenhof geen hoger scherm dan 2 meter toegepast en wat zijn de 

consequenties als wij kiezen voor een hoger geluidsscherm. 

Antwoord: 

Bij het geactualiseerd Kaderbesluit in 2019 is uitgegaan van een scherm op deze locatie 

van 3 meter hoog. Uit de berekeningen van de Quick scan van 2019 werd nl duidelijk dat 

om de gehele geluidstoename als gevolg van de LRN weg te nemen naast het toepassen 

van stil asfalt ook een scherm van 3 meter nodig was. Het 3 meter hoge scherm was dus 

wettelijk gezien nodig. Begin dit jaar, voor het Uitvoeringbesluit, zijn actuele en meer 

gedetailleerde geluidsberekeningen gemaakt voor de woningen van dit tracédeel. 

Daaruit is naar voren gekomen dat bij het toepassen van stil asfalt op deze locatie een 

geluidsscherm van 2 meter de geluidstoename afvangt. We treffen dus conform het 

geactualiseerd Kaderbesluit voor de woningen van de Buitenhof de maatregelen die 

nodig zijn om de geluidstoename weg te nemen.  

Daarnaast zetten we als extra maatregel het scherm aan de Engelendaalzijde verder de 

hoek om dan bij het geactualiseerd Kaderbesluit is aangegeven. Dit is op verzoek van de 



bewoners gedaan. Deze verlenging is wettelijk gezien niet nodig en betreft dus een extra 

(bovenwettelijke) maatregel die ook bijdraagt aan een overzichtelijke verkeerssituatie.  

We hebben de geluidsdeskundige gevraagd naar het effect van een scherm van meer dan 

2 meter voor de Buitenhof. Een scherm hoger dan 2 meter heeft niet tot nauwelijks meer 

effect dan een scherm van 2 meter. 

Het toe te passen scherm vanaf de Engelendaal tot de Dwarswateringbrug is totaal 

ongeveer 240 meter lang. Ook bij de verhoging van het scherm van Buitenhof geldt dat 

de kosten voor de realisatie toenemen met ca 1.000 euro per meter. Daarnaast nemen 

de kosten voor beheer (en vervanging) toe en is het juridisch niet nodig. 

  


