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1. Inleiding 

In opdracht van de gemeente Ridderkerk is door KuiperCompagnons een onderzoek uitgevoerd 

naar de mogelijkheden om het geluid, ten gevolge van het verkeer op de A15 ter hoogte van het 

Oosterpark te Ridderkerk, bij de woningen in de wijk Drievliet te verminderen en de luchtkwali-

teit te verbeteren door de realisatie van afschermende maatregelen in de vorm van een geluids-

scherm of ‘groene’ geluidswal. De locatie van het onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Onderzoeksgebied ter hoogte van Oosterpark met bestaande geluidsschermen (blauw) 

 

Een afschermende voorziening heeft niet alleen positieve effecten voor de woningen in de wijk 

Drievliet, maar zorgt ook voor een afname van het geluid in het Oosterpark waardoor de ge-

bruikswaarde voor recreatie en ontspanning toeneemt en natuurgeluiden beter waarneembaar 

worden. De kwaliteit van het park als onderdeel van de leefbaarheid verbetert hiermee.  

 

In de woonwijk Drievliet en het Oosterpark worden de geluidsniveaus en in mindere mate de 

luchtkwaliteit bepaald door het verkeer op de rijkswegen A15, A16 en de Rotterdamseweg.  

 

Zoals uit figuur 1 blijkt zijn langs de A16 al geluidsschermen aanwezig die het geluid van deze 

weg beperken. Het bestaande geluidsscherm langs de A15/A16 ter hoogte van Ridderkerk 

(oostzijde) heeft een hoogte van 8 meter. Langs de Rotterdamseweg is ter hoogte van de wijk 

Drievliet een afschermende voorziening aanwezig in de vorm van een geluidswal met daarop 

een geluidsscherm met een totale (toekomstige) hoogte van  ca. 3,5 meter en aansluitend in 

zuidelijke richting een geluidsscherm met een hoogte van ca. 2,5-3,0 meter. Langs de A15 en 

langs de Rotterdamsweg (ten zuiden van de N915) ontbreekt een afschermende voorziening.  

 

Dit onderzoek richt zich op het in beeld brengen van de effecten op het geluid en de luchtkwali-

teit van het aanbrengen van afschermende voorzieningen (geluidsscherm en/of ‘groene’ ge-

luidswal) ter hoogte van de A15 en de Rotterdamseweg.  
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Een afschermende voorziening in de vorm van een geluidsscherm of geluidswal zorgt voor de 

hoogste geluidsreductie indien deze wordt gerealiseerd op korte afstand van de geluidsbron 

(A15 en Rotterdamseweg). Een geluidswal heeft een lagere geluidsreductie dan een geluids-

scherm met vergelijkbare hoogte. Daarbij speelt ook dat een geluidswal door de aanlegbreedte 

verder van de weg af komt te liggen.  

 

Te realiseren afschermende voorzieningen zullen in alle gevallen gerealiseerd dienen te worden 

op gronden die in eigendom (beheer) zijn van externe partijen, zoals Rijkswaterstaat (RWS), 

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) en/of het waterschap Hollandse Delta (WSHD). 

In figuur 2 zijn de kadastrale percelen en eigendomssituaties afgebeeld. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 Kadastrale perceelgrenzen en eigendomssituatie 

 

In het onderzoek zijn de gecumuleerde geluidsbelasting van de rijkswegen A15/A16 en de Rot-

terdamseweg in beeld gebracht en zijn de concentraties bepaald voor de stoffen stikstofdioxide 

(NO2), fijnstof (PM10) en zeer fijnstof (PM2.5). 

 

In deze rapportage worden de resultaten behandeld voor de volgende combinaties van geluids-

schermen en -wallen: 

- huidige situatie (peiljaar 2018) met bestaande geluidsschermen; 

- huidige situatie met een extra scherm van 6 of 8 meter hoog direct langs de A15/A16 op 

grond van Rijkswaterstaat (RWS); 

- De huidige situatie met een scherm van 6 of 8 meter hoog op ca. 30 meter afstand van 

de A15/A16 in het Oosterpark op grond van het Natuur- en Recreatieschap IJssel-

monde (NRIJ); 

- huidige situatie met een geluidswal 6 of 8 meter hoog op ca. 35 meter afstand van de 

A15/A16 in het Oosterpark op grond van de NRIJ; 

- bovenstaande situaties gecombineerd met een 2,5 meter hoog geluidsscherm langs de 

Rotterdamseweg, tussen de A15 en het bestaande geluidsscherm, op grond van het 

waterschap Hollandse Delta (WSHD). 

Rijkswaterstaat 

waterschap 
Hollandse Delta 

Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde 



 

  

 
 

 

Onderzoek geluid- en luchtmaatregel A15-Oosterpark 
Gemeente Ridderkerk 
619.106.40 / 5 juni 2019  3 

 

In het onderzoek is in dit stadium geen rekening gehouden met de vormgeving van het geluids-

scherm of -wal. De vormgeving zal verder worden uitgewerkt nadat er een keuze is gemaakt 

voor een geluidsscherm en/of geluidswal. 
 

In het onderzoek zijn naast de effecten van de afschermende voorzieningen op het geluid en de 

luchtkwaliteit eveneens de volgende aspecten in beeld gebracht: 

- effecten op flora en fauna; 

- landschappelijke inpassing; 

- betrokken partijen en realisatiemogelijkheden;  

- kosten voor realisatie, beheer en onderhoud en vervanging. 

 

De resultaten voor geluid en luchtkwaliteit zijn per variant inzichtelijk gemaakt in de tabelvorm 

gebaseerd op beoordelingspunten bij woningen (eerstelijn ten noorden en zuiden van de A15) 

en in de vorm van contouren en verschilcontouren op een beoordelingshoogte van 4,0 meter 

ten opzichte van lokaal maaiveld. Met deze beoordelingshoogte is aangesloten bij de 

beoordelingshoogte die wordt gebruikt bij het opstellen van de geluidsbelastingskaarten. De 

geluidsbelastingkaarten worden elke 5 jaar opgesteld op grond van de Wet milieubeheer. 

 

In hoofdstuk 2 van deze rapportage worden de uitgangspunten van het onderzoek beschreven. 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten respectievelijk per thema behandeld. In hoofdstuk 4 is een 

samenvatting/beoordeling opgenomen van de onderzochte afschermende voorzieningen. 

 



 

  

 
 

 

Onderzoek geluid- en luchtmaatregel A15-Oosterpark 
Gemeente Ridderkerk 
619.106.40 / 5 juni 2019  4 

2. Uitgangspunten 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten beschreven, die zijn gehanteerd bij het uitvoeren 

van het onderzoek. 

 

2.1. Geluid 

De geluidsbelastingen zijn berekend met een computersimulatiemodel opgesteld conform de 

Standaardrekenmethode 2 als bedoeld in artikel 3.2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 

2012 (RMG 2012). In het computersimulatiemodel zijn de geografische en akoestische gege-

vens van objecten, bronnen en beoordelingspunten ingevoerd. 

 

In het onderzoek is gebruik gemaakt van een uitsnede (knip) van het geluidsmodel dat is opge-

steld in het kader van de Geluidsbelastingkaarten Derde Tranche (2016). Dit model is op een 

aantal punten  geactualiseerd.  

 

In het computersimulatiemodel is de informatie voor de gebouwen en bodemgebieden opgenomen 

op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) gekoppeld aan het Actueel Hoog-

tebestand Nederland (AHN3) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In het model 

zijn de akoestisch harde bodemgebieden opgenomen (verhardingen en waterpartijen). Het maai-

veldverloop is in het model opgenomen op basis van hoogtelijnen gegenereerd op basis van het 

AHN3. De bestaande geluidsschermen en wallen zijn in het model opgenomen op basis van de 

informatie uit het geluidregister voor rijkswegen en inwinningsdata van de gemeente Ridderkerk. 

 

In figuur 3 en 4 zijn een 2D- en 3D-weergave opgenomen van het gebruikte geluidsmodel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 2D-weergave geluidsmodel wegverkeer rijkswegen (A15, A16 en N915) en Rotterdamseweg 
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Figuur 4 3D-weergave geluidsmodel wegverkeer ter hoogte van Oosterpark 

 

In het geluidsmodel zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van het geluids-

model dat is gebruikt voor de geluidsbelastingkaarten: 

- De verkeersintensiteiten op de rijkswegen (A15, A16 en N915), voor de gemiddelde 

weekdag 2018, zijn gebaseerd op informatie raadpleegbaar via de webviewer INWEVA 

van Rijkswaterstaat (https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?vie-

wer=Inweva.Webviewer). INWEVA staat voor INtensiteiten op WEgVAkken.  

In voorliggend onderzoek zijn alleen de intensiteiten aangepast aan de realisatie 2018. 

De uurverdeling (dag-, avond- en nachtperiode) en onderverdeling naar de voertuigca-

tegorieën (lichte, middelzware en zware motorvoertuigen) per periode is overgenomen 

uit de dataset 2016. De reden hiervoor is dat op het moment van het uitvoeren van de 

berekeningen alleen de intensiteiten voor 2018 beschikbaar waren; 

- De verkeersgegevens (weekdagintensiteiten, uurverdelingen en onderverdeling naar 

voertuigcategorieën per periode) voor de Rotterdamseweg zijn per wegvak gebaseerd 

op door het waterschap Hollandse Delta aangeleverde verkeerstellingen uitgevoerd van 

4 t/m 22 oktober 2018; 

- Voor het wegvak van de Rotterdamseweg tussen de Vlietlaan en de aansluiting met de 

N915 is rekening gehouden met het nog aan te brengen geluidsarme wegdek. In de be-

rekeningen is uitgegaan van een geluidsarme verharding bestaande uit SMA-NL8G+. In 

de praktijk zal het waterschap waarschijnlijk een ander type wegdek aanbrengen met 

een vergelijkbare geluidsreductie; 

- Voor de afscherming langs de Rotterdamseweg ter hoogte van de wijk Drievliet is reke-

ning gehouden met de nog uit te voeren aanpassingen (verhoging en toevoeging) van 

de geluidsschermen op de geluidswal. 
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De geluidsbelastingen 2018 zijn bepaald voor de onderstaande situaties (varianten): 

- Variant 1:  bestaande situatie; 

- Variant 2:  met toevoeging van een 6 meter hoog geluidsscherm langs de A15; 

- Variant 3:  met toevoeging van een 6 meter hoog geluidsscherm langs de A15 en een 

2,5 meter hoog geluidsscherm langs de Rotterdamseweg;  

- Variant 4:  met toevoeging van een 8 meter hoog geluidsscherm langs de A15; 

- Variant 5:  met toevoeging van een 8 meter hoog geluidsscherm langs de A15 en een 

2,5 meter hoog geluidsscherm langs de Rotterdamseweg; 

- Variant 6:  met toevoeging van een 6 meter hoog geluidsscherm in het Oosterpark; 

- Variant 7:  met toevoeging van een 6 meter hoog geluidsscherm in het Oosterpark en 

een 2,5 meter hoog geluidsscherm langs de Rotterdamseweg;  

- Variant 8:  met toevoeging van een 8 meter hoog geluidsscherm in het Oosterpark; 

- Variant 9:  met toevoeging van een 8 meter hoog geluidsscherm in het Oosterpark en 

een 2,5 meter hoog geluidsscherm langs de Rotterdamseweg; 

- Variant 10: met toevoeging van een 6 meter hoge geluidswal in het Oosterpark; 

- Variant 11: met toevoeging van een 6 meter hoge geluidswal in het Oosterpark en een 

2,5 meter hoog geluidsscherm langs de Rotterdamseweg;  

- Variant 12: met toevoeging van een 8 meter hoge geluidswal in het Oosterpark; 

- Variant 13: met toevoeging van een 8 meter hoge geluidswal in het Oosterpark en een 

2,5 meter hoog geluidsscherm langs de Rotterdamseweg. 

 

Afbeeldingen met de onderzochte varianten zijn opgenomen in bijlage 1.1 t/m 1.13. 

 

De geluidsschermen langs de A15 bevinden zich op 3,5 meter uit de kantverharding (vlucht-

strook). De geluidsschermen in het Oosterpark op ca. 30 meter uit de kantverharding en de top 

van de geluidswallen in het Oosterpark op ca. 35 tot 40 meter uit de kantverharding. Het ge-

luidsscherm langs de Rotterdamseweg bevindt zich ca. 2 meter ten westen van het fietspad.  

 

De aangegeven scherm- en walhoogtes zijn ten opzichte van het lokale maaiveld. Omdat het 

lokale maaiveld in het algemeen ca. 0,5 tot 1,0 meter lager ligt dan de hoogte van de wegen 

(A15 en Rotterdamseweg) waarlangs de schermen zijn geprojecteerd, is de effectieve afscher-

mende hoogte lager dan schermhoogte. 

 

Voor de geluidsschermen is in alle (relevante) varianten uitgegaan van absorberende geluids-

schermen, om geluidsreflecties en daarmee een verhoging van de geluidsniveaus bij de wonin-

gen aan de Pruimendijk, ten zuiden van de A15, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

Het absorberende effect kan worden bereikt door de toepassing van absorberende materialen 

of door het geluidsscherm achterover hellend (minimaal 10 graden) te realiseren.  

 

De geluidsschermen langs de A15 lopen vanaf de verbindingsweg van de A15 naar de A16 

(richting Dordrecht) tot de Rotterdamseweg. De verbindingsweg heeft een hoogteverloop van 

ca. +7,8 tot -1,0 meter ten opzichte van N.A.P. (vanaf het kunstwerk over de A15 tot de A15) en 

fungeert daarmee als een afscherming voor de hoofdrijbanen van de A15. Ter plaatse van de 

verbindingsweg loopt het geluidsscherm (trapsgewijs) in hoogte op van 1,0 tot 6,0 of 8,0 meter. 

De lengtes van de segmenten zijn afgestemd op het hoogteverloop van de verbindingsweg. 
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In figuur 5 is een 3D-weergave opgenomen met de 8 meter hoog geluidsscherm langs de A15 

(variant 4 en 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 3D-weergave opbouw geluidsscherm van 1,0 naar 8,0 meter langs verbindingsweg A15 naar A16 

 

Ook voor de geluidsschermen in het park is aan de westzijde rekening gehouden met een 

oplopend geluidsscherm. De opbouw van het geluidsscherm verloopt hier over een kortere 

afstand dan bij het geluidsscherm langs de A15 (zie figuur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 3D-weergave opbouw geluidsscherm van 1,0 naar 8,0 meter in Oosterpark 
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Aan de zijde van de Rotterdamseweg loopt het geluidsscherm door in het talud van de weg en 

is er sprake van geen of een beperkte afbouw in hoogteverloop. De Rotterdamseweg heeft ter 

plaatse van het viaduct over de A15 een hoogte van ca. +6,0 meter ten opzichte van N.A.P.  De 

A15 ligt ter plaatse op ca. -1,0 meter ten opzichte van N.A.P.   

 

De geluidsbelastingen zijn per variant berekend op een beoordelingshoogte van 4,0 meter1 ten 

opzichte van lokaal maaiveld:  

- op beoordelingspunten ter plaatse van de eerstelijnsbebouwing in de wijk Drievliet en 

bij de woningen aan de Pruimendijk; 

- op grid-punten in het gebied van 600 meter rond de A15.  

 

In figuur 7 is de ligging van de beoordelingspunten en grid-punten weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7 Ligging beoordelings- en gridpunten (beoordelingshoogte 4,0 meter) 

 

In het onderzoek is voor de berekeningen gebruik gemaakt van het door DGMR Raadgevende 

Ingenieurs B.V. ontwikkelde softwarepakket Geomilieu V4.30 module RMW-2012.  

 

2.2. Luchtkwaliteit 

Het computersimulatiemodel dat is gebruikt voor de berekeningen van de luchtkwaliteit is een 

kopie van het model dat is gebruikt voor de geluidsberekeningen. De wegen in het model zijn 

uitgebreid ten opzichte van het model voor de berekening van de geluidsbelastingen. Op grond 

van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl2007) is het verplicht om voor de bereke-

ning van de bijdrage van de snelwegen deze op te nemen in het rekenmodel tot minimaal 5 km 

afstand van de berekeningspunten. 

 
                                                      
1 Een uitzondering vormt de flat Kloosplantsoen 95-197. Hier zijn de geluidsbelastingen berekend op een 
beoordelingshoogte van 4,0, 10,0, 20,0, 30, 0 en 40,0 meter. 
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In tegenstelling tot het model voor de geluidsberekeningen zijn in het model voor de berekening 

van de luchtkwaliteit alleen de bronnen (wegen) en berekeningspunten relevant voor de bepa-

ling van de concentraties. De invloed van een verhoogde ligging van een weg of een afscher-

mende voorziening op de verspreiding van de concentraties wordt niet vastgelegd in afzonder-

lijke omgevingsvariabelen maar bij de brongegevens. Het model voor de berekening van de 

luchtkwaliteit is daarmee eenvoudiger dan die voor de geluidsmodellen. In figuur 8 is een weer-

gave opgenomen van het model voor de luchtkwaliteitsberekeningen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 Weergave rekenmodel luchtkwaliteit (exclusief berekeningspunten) 

 

De aanwezige afschermende voorzieningen (geluidsschermen en -wallen) langs de in het mo-

del opgenomen wegen zijn toegevoegd op basis van de parameters opgenomen voor de wegen 

opgenomen in de monitoring van het Nationaal  Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL) voor het jaar 2017. De gegevens voor het jaar 2018 waren nog niet beschikbaar op het 

moment (medio april 2019) van het uitvoeren van dit onderzoek. De gegevens zijn gedownload 

uit de NSL-monitoring (https://www.nsl-monitoring.nl).  

 

In het NSL ontbrekende afschermende voorzieningen, zoals langs de Rotterdamseweg, zijn 

toegevoegd aan de wegen opgenomen voor variant 1. Voor de overige varianten 2 t/m 13, zoals 

opgenomen in paragraaf 2.1 Geluid, zijn de afschermende voorzieningen (gelegen binnen een 

afstand van 50 meter, conform Rbl2007) toegevoegd aan de parametersets van de wegen. 

 

Om de luchtkwaliteit langs wegen te berekenen wordt de bijdrage van verontreinigende stoffen 

door het verkeer op deze wegen opgeteld bij de bijdrage van deze stoffen door specifieke bron-

nen in de directe omgeving en overige bronnen op grotere afstand, bijvoorbeeld snelwegen, in-

dustrie en landbouw. De bronnen in de directe omgeving en op grotere afstand vormen de ach-

tergrondconcentratie. Deze achtergrondconcentratie wordt jaarlijks door het Planbureau voor de 

Leefomgeving bepaald (de zogenaamde grootschalige concentratiegegevens (GCN)).  
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De achtergrondconcentraties worden weergegeven op vlakken van één bij één kilometer. Om-

dat in deze achtergrondconcentraties ook de grootschalige bijdrage van wegverkeer is meege-

nomen en in het luchtonderzoek deze wegen ook worden doorgerekend vindt in bepaalde mate 

dubbeltelling plaats. 

 

Over het algemeen is deze dubbeltelling van wegen verwaarloosbaar met uitzondering van de 

bijdrage van snelwegen aan de grootschalige NO2 (stikstofdioxide), PM10 (fijnstof) en PM2,5 

(zeer fijnstof) achtergrondconcentraties. Om de dubbeltellingcorrectie te berekenen zijn deze 

correcties voor de grootschalige concentraties O3 (ozon), NO2 en PM10 beschikbaar gesteld en 

verwerkt in het rekenprogramma Geomilieu. In de resultaten van dit onderzoek is rekening ge-

houden met deze correctie voor dubbeltelling. 

 

De luchtkwaliteit is in het onderzoek berekend voor NO2 (stikstofdioxide), PM10 (fijnstof) en 

PM2,5 (zeer fijnstof) op dezelfde beoordelings- en grid-punten als geluid (figuur 7). 

 

In het onderzoek is voor de berekeningen gebruik gemaakt van het door DGMR Raadgevende 

Ingenieurs B.V. ontwikkelde softwarepakket Geomilieu V4.30 module Stacks+.  

 

Omdat in de monitoringstool nog geen gegevens beschikbaar waren voor het jaar 2018 is in dit 

onderzoek de luchtkwaliteit berekend op basis van de parameters(emissies en achtergrondcon-

centraties) voor 2017. Wel zijn de berekeningen uitgevoerd op basis van de verkeersgegevens 

voor 2018 (zie paragraaf 2.1 Geluid).  

 

In het algemeen is er jaarlijks sprake van een verbetering (afname) van de emissies en achter-

grondconcentraties. Dit betekent dat de in het onderzoek berekende concentraties (gebaseerd 

op de parameters 2017) in het algemeen een overschatting geven van de actuele concentra-

ties, die in hoofdzaak worden bepaald door de achtergrondconcentraties in de één bij één kilo-

meter vakken. In figuur 9 zijn de relevante achtergrond-vakken weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9  Weergave relevante één bij één kilometer achtergrondvakken 
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In de onderstaande tabellen 2.1 (NO2), 2.2 (PM10) en 2.3 (PM2,5) zijn de achtergrond-

concentraties (monitoring 2017) voor de jaren 2017 t/m 2020 op de in figuur 9 opgenomen 

achtergrondvakken opgenomen. Het betreft de achtergrondconcentraties zonder de berekende 

bijdrage van de snelwegen. 

 

Tabel 2.1 Achtergrondconcentratie stikstofdioxide (NO2) zonder bijdrage snelwegen 

2017 20,33 µg/m3 2017 21,01 µg/m3 

2018 19,63 µg/m3 2018 20,28 µg/m3 

2019 18,92 µg/m3 2019 19,56 µg/m3 

2020 18,22 µg/m3 2020 18,83 µg/m3 

2017 17,92 µg/m3 2017 19,56 µg/m3 

2018 17,33 µg/m3 2018 18,90 µg/m3 

2019 16,75 µg/m3 2019 18,23 µg/m3 

2020 16,16 µg/m3 2020 17,56 µg/m3 

 

Tabel 2.2 Achtergrondconcentratie fijnstof (PM10) zonder bijdrage snelwegen 

2017 19,89 µg/m3 2017 19,82 µg/m3 

2018 19,78 µg/m3 2018 19,70 µg/m3 

2019 19,66 µg/m3 2019 19,58 µg/m3 

2020 19,55 µg/m3 2020 19,46 µg/m3 

2017 19,33 µg/m3 2017 19,68 µg/m3 

2018 19,22 µg/m3 2018 19,57 µg/m3 

2019 19,12 µg/m3 2019 19,46 µg/m3 

2020 19,03 µg/m3 2020 19,34 µg/m3 

 

Tabel 2.3 Achtergrondconcentratie zeer fijnstof (PM2,5) zonder bijdrage snelwegen 

2017 12,45 µg/m3 2017 12,38 µg/m3 

2018 12,32 µg/m3 2018 12,25 µg/m3 

2019 12,19 µg/m3 2019 12,12 µg/m3 

2020 12,06 µg/m3 2020 11,99 µg/m3 

2017 12,17 µg/m3 2017 12,36 µg/m3 

2018 12,05 µg/m3 2018 12,23 µg/m3 

2019 11,93 µg/m3 2019 12,08 µg/m3 

2020 11,81 µg/m3 2020 11,95 µg/m3 

 

Uit de bovenstaande tabellen blijkt dat er ten opzichte van de in de berekeningen aangehouden 

achtergrondconcentraties in de komende jaren nog een geringe afname wordt verwacht.  
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2.3. Bouwkosten geluidsschermen 

De bouwkosten van de geluidsschermen zijn geraamd conform bijlage C ‘Berekening normkos-

ten geluidsschermen’ behorende bij de Subsidieregeling Sanering verkeerslawaai (Svv). Het 

Excel-bestand voor de berekening van de normkosten is te downloaden via https://www.bureau-

saneringverkeerslawaai.nl/lokale-sanering-3/sanering/regelgeving/bijlagen-ssv/.  

 

De kosten van de geluidsschermen zijn geraamd conform bijlage C ‘Berekening normkosten ge-

luidsschermen’ behorende bij de Subsidieregeling Sanering verkeerslawaai (Svv). Hierbij is van 

belang dat de kosten per m2 dalen bij een grotere projectomvang. De prijs/m2 voor de realisatie 

van het geluidsscherm langs de Rotterdamseweg is hierdoor aanzienlijk hoger bij realisatie in 

combinatie met een geluidswal. 

 

In alle gevallen is in de kostenraming uitgegaan van een sobere uitvoering van de geluidsscher-

men. 

 

De berekende kosten per m2 geluidsscherm, die volgen uit de berekening van de normkosten, 

hebben als peildatum 1 april 2010. In verband met de stijging van de bouwkosten in de afgelo-

pen jaren zijn de berekende bedragen met 25% verhoogd. In tabel 2.4 zijn de kosten per m2 

(excl. BTW) opgenomen voor de geluidsschermen. 

 

Tabel 2.4 Kosten geluidsschermen per m2 conform ‘Berekening normkosten geluidsschermen’ + 25% 

Variant Omschrijving Prijs per m2 

(excl. BTW) 

2 Scherm 6 meter langs rijksweg € 580 

3 Scherm 6 meter langs rijksweg + scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg € 590 

4 Scherm 8 meter langs rijksweg € 560 

5 Scherm 8 meter langs rijksweg + scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg € 570 

6 Scherm 6 meter in park € 575 

7 Scherm 6 meter in park + scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg € 580 

8 Scherm 8 meter in park € 555 

9 Scherm 8 meter in park + scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg € 560 

10 Wal 6 meter in park n.v.t. 

11 Wal 6 meter in park + scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg € 840 

12 Wal 8 meter in park n.v.t. 

13 Wal 8 meter in park + scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg € 840 

 

 



 

  

 
 

 

Onderzoek geluid- en luchtmaatregel A15-Oosterpark 
Gemeente Ridderkerk 
619.106.40 / 5 juni 2019  13 

3. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld van het onderzoek naar geluid en de luchtkwa-

liteit in het gebied rond de A15, de eerstelijnsbebouwing in de wijk Drievliet en bij de woningen 

aan de Pruimendijk in Rijsoord. Daarnaast wordt ingegaan op de effecten op flora en fauna, de 

landschappelijke inpassingsmogelijkheden en de kosten van de onderzochte afschermende voor-

zieningen, in de vorm van geluidsschermen en/of ‘groene’ geluidswallen. Ten slotte wordt inge-

gaan op de partijen betrokken bij de realisatie van de afschermende voorzieningen en de moge-

lijkheden om deze te realiseren. 

 

3.1. Geluid 

Geluidsbelasting ter plaatse van woningen 

De totale geluidsbelastingen2 per variant zijn voor de beoordelingspunten bij de woningen opge-

nomen in tabelvorm in bijlage 2.1.1 (wijk Drievliet en Oosterpark) en 2.1.2 (woningen Pruimen-

dijk).  

 

Uit bijlage 2.1.1 volgt dat de geluidsbelasting2 ter plaatse van de eerstelijnsbebouwing in de wijk 

Drievliet en bij de woningen in het Oosterpark varieert van ca. 52 tot 603 dB. De gemiddelde ge-

luidsbelasting2 bedraagt ca. 57 dB. De resultaten per variant zijn weergegeven in tabel 1. 

 

Uit bijlage 2.1.2 volgt dat de geluidsbelasting2 bij de woningen aan de Pruimendijk varieert van 

ca. 54 tot 65 dB. De gemiddelde geluidsbelasting bedraagt ca. 58 dB. De maximale geluidsbe-

lasting van 65 dB treedt op ter plaatse van de woningen Pruimendijk 200 en 202. Deze wonin-

gen bevinden zich ter hoogte van de aansluiting van N915/Rotterdamseweg op de A15.  

 

In bijlage 2.2.1 (wijk Drievliet en Oosterpark) en 2.2.2 (woningen Pruimendijk) zijn de effecten 

(geluidsreducties en -toenames) per variant in tabelvorm opgenomen. Per variant is eveneens 

de maximale en gemiddelde3 geluidsreductie voor alle beoordelingspunten gegeven. De resul-

taten hiervan zijn opgenomen in tabel 3.1. 

 

Uit de in bijlage 2.2.2 opgenomen resultaten volgt dat er in de varianten met realisatie van een 

absorberend geluidsscherm langs de A15 of in het Oosterpark sprake is van een maximale ge-

luidstoename van 0,5 dB bij de woning Pruimendijk 91. De gemiddelde geluidstoename be-

draagt 0,1 dB. In de situatie met een geluidswal in het park is er geen sprake van een geluids-

toename bij de woningen aan de Pruimendijk. 
  

                                                      
2 Waarden zonder toepassing aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. 
 
3 Bij de beoordeling van de geluidsbelastingen en de gemiddelde geluidsreductie zijn de beoordelingspun-
ten ter plaatse van de flat Kloosplantsoen 95-197 buiten beschouwing gelaten.De reden hiervoor is dat 
voor de flat de geluidsbelastingen mede zijn bepaald op een beoordelingshoogte van 10,0, 20,0, 30,0 en 
40,0 meter. Op deze hoogte hebben de afschermende voorzieningen nauwelijks of geen effect, waardoor 
het meewegen van deze beoordelingspunten leidt tot een niet representatief beeld van de geluidssituatie. 
 



 

  

 
 

 

Onderzoek geluid- en luchtmaatregel A15-Oosterpark 
Gemeente Ridderkerk 
619.106.40 / 5 juni 2019  14 

Tabel 3.1 Geluidsreducties op beoordelingshoogte 4,0 meter woningen wijk Drievliet en Oosterpark 

Variant Optredende 

geluids- 

belasting 

Gemiddelde 

geluids- 

belasting 

Maximale  

geluids- 

reductie 

Gemiddelde 

geluids- 

reductie 

Huidige situatie (2018) 50-60 dB 57 dB   

Scherm 6 meter langs rijksweg 48-58 dB 53 dB -7,5 dB -4,3 dB 

Scherm 6 meter langs rijksweg 

+ scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg 

48-58 dB 53 dB -7,9 dB -4,6 dB 

Scherm 8 meter langs rijksweg 47-58 dB 52 dB -8,2 dB -4,8 dB 

Scherm 8 meter langs rijksweg  

+ scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg 

47-58 dB 52 dB -8,6 dB -5,2 dB 

Scherm 6 meter in park 50-58 dB 54 dB -5,6 dB -3,2 dB 

Scherm 6 meter in park  

+ scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg 

50-58 dB 54 dB -5,7 dB -3,4 dB 

Scherm 8 meter in park 49-58 dB 53 dB -7,2 dB -4,0 dB 

Scherm 8 meter in park  

+ scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg 

49-58 dB 53 dB -7,5 dB -4,3 dB 

Wal 6 meter in park 50-58 dB 55 dB -4,5 dB -2,6 dB 

Wal 6 meter in park  

+ scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg 

50-58 dB 54 dB -4,7 dB -2,8 dB 

Wal 8 meter in park 49-58 dB 54 dB -6,2 dB -3,6 dB 

Wal 8 meter in park  

+ scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg 

49-58 dB 53 dB -6,5 dB -3,9 dB 

 

Opmerking 

De geluidsbelastingen zijn bepaald op een beoordelingshoogte van 4,0 meter ten opzichte van 

lokaal maaiveld. Deze beoordelingshoogte is representatief voor het 1e verdiepingsniveau. Op 

een beoordelingshoogte van 1,5 meter (representatief voor de begane grond) zijn de behaalde 

geluidsreducties ca. 1 tot 3 dB hoger dan op de beoordelingshoogte van 4,0 meter. Daarnaast 

zijn de optredende absolute geluidsbelastingen ook ca. 1 dB lager dan op beoordelingshoogte 

van 4,0 meter. 

 

Geluidscontouren 

In bijlage 3.1 t/m 3.13 zijn de geluidscontouren (klassen van 5 dB) weergegeven op een beoor-

delingshoogte van 4,0 voor de onderzochte varianten 1 t/m 13. In bijlage 4.1 t/m 4.12 de ver-

schilcontouren (klassen van 1 dB) van de varianten 2 t/m 13 ten opzichte van variant 1. 

 

Uit de in bijlage 4 opgenomen resultaten volgt dat de geluidsschermen direct langs de A15 zor-

gen voor een hogere geluidsreductie dan bij realisatie van geluidsschermen of -wallen in het 

park. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de geluidsschermen en -wallen in het park een gro-

tere afstand hebben ten opzichte van de A15, waardoor het afschermende effect geringer is. 

Daarnaast zorgt een geluidswal voor een lagere geluidsreductie dan een geluidsscherm met 

een gelijke hoogte.  
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Het effect van een (extra) geluidsscherm langs de Rotterdamseweg is beperkt (gemiddeld ca. 

0,3 dB). Voornamelijk de woningen aan de Tarbot en Zalm profiteren van dit scherm met een 

extra geluidsreductie van ca. 1 dB op een beoordelingshoogte van 4,0 meter. Op een lagere be-

oordelingshoogte zal het effect ca. 2 dB hoger liggen. 

 

Op korte afstand achter de geluidsschermen en -wallen is sprake van een aanzienlijk hogere 

geluidsreductie (> 10 dB) dan bij de woningen. Het gebied direct achter een geluidsscherm of 

geluidswal ligt meer in de geluidsschaduw dan de woningen die zich op ca. 350 meter afstand 

van de A15 bevinden. 

 

3.2. Luchtkwaliteit 

Luchtkwaliteit ter plaatse van woningen 

De concentraties stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM10) en zeer fijnstof (PM2,5) zijn per variant4   

voor de beoordelingspunten bij de woningen in tabelvorm opgenomen in bijlage 5.1.1, 5.2.1 en 

5.3.1 (wijk Drievliet en Oosterpark) en 5.1.2, 5.2.2 en 5.3,2 (woningen Pruimendijk).  

 

Uit bijlage 5.1.1 (NO2), 5.2.1 (PM10) en 5.3.1 (PM2,5) volgt dat de concentratie ter plaatse van de 

woningen in de wijk Drievliet en het Oosterpark in de huidige situatie (2017/2018) varieert van: 

- stikstofdioxide (NO2): 22 tot 23 µg/m3  

- fijnstof (PM10):  20 tot 20 µg/m3 

- zeer fijnstof (PM2,5): 12 tot 13 µg/m3 

 

Uit bijlage 5.1.2 (NO2), 5.2.2 (PM10) en 5.3.2 (PM2,5) volgt dat de concentratie ter plaatse van de 

woningen aan de Pruimendijk in de huidige situatie (2017/2018) varieert van: 

- stikstofdioxide (NO2): 22 tot 25 µg/m3  

- fijnstof (PM10):  20 tot 20 µg/m3 

- zeer fijnstof (PM2,5): 12 tot 13 µg/m3 

 

Uit de resultaten volgt dat de concentraties voor stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM10) en zeer 

fijnstof (PM2,5) ruimschoots voldoen aan de grenswaarden van respectievelijk 40, 40 en 25 

µg/m3 zoals voor de stoffen opgenomen in de Wet milieubeheer. Daarnaast wordt voor stikstof-

dioxide (NO2) en fijnstof (PM10) eveneens voldaan aan de waarden van respectievelijk 40 en 20 

µg/m3 die de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) als gezondheidsnorm aangeeft. Voor zeer 

fijnstof (PM2,5) wordt nog niet voldaan aan de door de WHO aangegeven gezondheidsnorm van 

10 µg/m3. De overschrijding is echter beperkt. 

 

Uit de berekeningsresultaten volgt dat de bijdrage van het verkeer aan de totale concentratie ter 

plaatse van de woningen in de wijk Drievliet en het Oosterpark in de huidige situatie 

(2017/2018) varieert van: 

- stikstofdioxide (NO2): 1,8 tot 3,0 µg/m3  

- fijnstof (PM10):  0,2 tot 0,4 µg/m3 

- zeer fijnstof (PM2,5): 0,1 tot 0,2 µg/m3 
                                                      
4 Alleen de varianten met een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg zijn doorgerekend, omdat deze de 
maximale verbetering aangeven. 
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Uit de berekeningsresultaten volgt dat de bijdrage van het verkeer aan de totale concentratie ter 

plaatse van de woningen aan de Pruimendijk in de huidige situatie (2017/2018) varieert van: 

- stikstofdioxide (NO2): 1,9 tot 6,6 µg/m3  

- fijnstof (PM10):  0,2 tot 0,3 µg/m3 

- zeer fijnstof (PM2,5): 0,1 tot 0,4 µg/m3 

 

Voor stikstofdioxide (NO2) is derhalve nog sprake van een relevante bijdrage van het verkeer 

aan de totale concentratie. Voor fijnstof (PM10) en zeer fijnstof (PM2,5) wordt de totale concentra-

tie vrijwel geheel bepaald door de achtergrondconcentratie. 

In bijlage 5.4.1, 5.5.1 en 5.6.1 (wijk Drievliet en Oosterpark) en 5.4.2, 5.5.2 en 5.6.2 (woningen 

Pruimendijk) zijn in tabelvorm de effecten (afname concentraties stikstofdioxide (NO2), fijnstof 

(PM10) en zeer fijnstof (PM2,5)) per variant5 weergegeven. Per variant zijn eveneens de mini-

male, maximale en gemiddelde afname voor alle beoordelingspunten gegeven.  

 

Uit de in bijlage 5 opgenomen resultaten volgt dat de afschermende voorzieningen geen noe-

menswaardig effect hebben op de concentraties van de verschillende stoffen op de beoorde-

lingspunten bij de woningen. De volgende maximale afname6 van de concentraties worden be-

rekend bij de woningen (wijk Drievliet, Oosterpark en Pruimendijk):  

- stikstofdioxide (NO2): -0,04 µg/m3  

- fijnstof (PM10):  -0,01 µg/m3 

- zeer fijnstof (PM2,5): -0,01 µg/m3 

 

De reden voor de beperkte afname is dat de woningen zich op grote afstand achter de afscher-

mende voorziening bevinden. Het effect op de luchtkwaliteit treedt met name op direct achter de 

voorziening. 

 

Omdat er nauwelijks verschillen optreden in de verschillende concentraties voor de onderzochte 

varianten zijn alleen de concentraties voor de huidige situatie (2017/2018) gepresenteerd in de 

vorm van contouren. De contouren voor stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM10) en zeer fijnstof 

(PM2,5) zijn opgenomen in respectievelijk bijlage 6.1, 6.2 en 6.3.  

 

Gezien de beperkte bijdrage van het verkeer aan de totale concentraties zijn alleen de verschil-

contouren voor stikstofdioxide (NO2) bepaald voor variant 5 (8 meter geluidsscherm langs A15 

en 2,5 meter geluidsscherm langs Rotterdamseweg). De verschilcontouren voor deze variant zijn 

opgenomen in bijlage 7.  

 
  

                                                      
5 Alleen de varianten met een geluidsscherm langs de Rotterdamseweg zijn doorgerekend, omdat deze de 
maximale verbetering aangeven. 
 
6 In de berekende effecten is in dit stadium geen rekening gehouden met de effecten van een luchtzuive-
rend scherm. Na publicaties, ca. 10 jaar geleden, is hierover weinig meer vernomen. In de praktijk bleken 
effecten ten opzichte van traditionele schermen niet altijd aantoonbaar. 
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Uit bijlage 7 volgt dat alleen rond de snelweg een afname optreedt met ca. 1 µg/m3. Dit effect 

treedt zowel op ten noorden als ten zuiden van de A15 en wordt veroorzaakt door de wijziging in 

windprofielen rond het geluidsscherm en daarmee de verspreiding van de concentraties rond de 

snelweg. 

 

3.3. Flora en fauna 

In deze paragraaf worden de aandachtspunten en kansen voor flora en fauna beschreven voor 

de huidige situatie en afschermende voorzieningen (geluidsscherm en/of geluidswal). 

 

Huidige situatie 

In het Oosterpark komen in de huidige situatie naar verwachting vooral algemeen voorkomende 

soorten dieren en planten voor. Zeldzame soorten zijn voor zover bekend niet aanwezig. In het 

park staan vrij veel inheemse bomen zoals populieren, essen, wilgen, elzen, zomereiken, ber-

ken, beuken en zoete kersen (bron: https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/oosterpark/).  

 
De aanwezigheid van veel inheemse beplanting draagt bij aan de biodiversiteit, waardoor er re-
latief veel verschillende insecten en vogels in het park voorkomen. Ook de afwisseling van 
dichte bosjes, open velden, sloten, grotere waterplassen en een moerasgebiedje zorgt voor va-
riatie in de soortensamenstelling.  

Aanwezige flora en fauna 

Hieronder wordt per soortgroep aangegeven welke soorten (naar verwachting) voorkomen in 

het Oosterpark. Daarbij wordt ook aangegeven of het hierbij om door de Wet natuurbescher-

ming7 (Wnb) beschermde soorten gaat. 

 

Zoogdieren 

In het Oosterpark komen algemeen voorkomende zoogdiersoorten voor zoals egel, bunzing, 

haas en konijn. Er is een kleine kans dat ook de steenmarter in het gebied voorkomt. Voor deze 

soorten geldt een vrijstelling van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkeling. Verder komen naar ver-

wachting vleermuissoorten als gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis in het park 

voor en mogelijk ook andere soorten vleermuizen als gewone grootoorvleermuis en laatvlieger. 

Deze soorten zullen het gebied vooral gebruiken als jachtgebied en mogelijk worden lijnvormige 

structuren als bomenrijen en bosranden als geleiding van vliegroutes gebruikt. Mogelijk zijn ook 

vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig in holtes/spleten in wat oudere bomen en/of in bebou-

wing. Alle vleermuissoorten zijn strikt beschermd. 
  

                                                      
7 De Wet natuurbescherming kent een zorgplicht (art. 1.11). Deze zorgplicht houdt in dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten, hij dergelijke handelingen achterwege laat danwel 
de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen of deze zoveel mogelijk beperkt of on-
gedaan maakt. 
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Vogels 

In het plangebied komen veel verschillende vogelsoorten voor. Het gaat vooral om algemeen 

voorkomende soorten maar er zijn ook enkele wat minder algemene soorten aanwezig (al dan 

niet uitsluitend in een bepaalde tijd van het jaar), zoals: houtsnip, bosuil, groene specht, ijsvo-

gel, koekoek, bosrietzanger, vuurgoudhaan, keep, appelvink, sijs en barmsijs. Een deel van 

deze soorten broedt naar verwachting in het park. Alle vogels zijn strikt beschermd door de 

Wnb. De huidige interpretatie van de wet verplicht rekening te houden met het broedseizoen8 

van vogels. Buiten het broedseizoen zijn er geen verplichtingen vanuit de Wnb. Vaste rust-, ver-

blijf- en voortplantingsplaatsen van enkele vogelsoorten (bijvoorbeeld sommige roofvogel- en 

uilennesten, huismus- en gierzwaluwnesten) vormen hierop een uitzondering; deze zijn het hele 

jaar door beschermd. In het park hebben sperwer en waarschijnlijk ook buizerd een vaste rust- 

en verblijfplaats in hoog opgaande beplanting. Mogelijk zijn ook vaste verblijfplaatsen van huis-

mus en gierzwaluw aanwezig in bebouwing. Het Oosterpark is ook onderdeel van het foera-

geergebied van deze vogels. 

 

Reptielen en amfibieën 

Alle inheemse reptielen en amfibieën zijn beschermd middels de Wnb. Reptielen komen niet 

van nature in het park voor. Wel zijn naar verwachting enkele algemene amfibiesoorten aanwe-

zig: kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker, bastaardkikker en/of meerkikker. Voor 

deze soorten geldt een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Juridisch zwaarder be-

schermde amfibiesoorten zijn niet aanwezig in het plangebied. 

 

Vissen 

Naar verwachting komen alleen algemeen voorkomende vissoorten in het plangebied voor, die 

niet zijn beschermd door de Wnb. 

 

Ongewervelden 

Er zijn slechts enkele soorten ongewervelden beschermd. Deze soorten zijn over het algemeen 

zeer zeldzaam en gebonden aan zeldzame biotopen die niet aanwezig zijn in het Oosterpark. 

De platte schijfhoren vormt hierop een uitzondering. Dit kleine waterslakje zou voor kunnen ko-

men in de wateren in het park. Verder komen vooral niet-beschermde soorten voor, waaronder 

diverse soorten dagvlinders, nachtvlinders en libellen. De meeste daarvan komen algemeen 

voor in Nederland. Enkele soorten in het park zijn minder algemeen, zoals oranje dwergbladrol-

ler (nachtvlinder), veenmol (krekel) en krasser (sprinkhaan). 

 

Vaatplanten 

Slechts een klein deel van de in Nederland voorkomende plantensoorten is beschermd. Deze 

soorten zijn over het algemeen zeer zeldzaam en gebonden aan zeldzame biotopen die niet 

aanwezig zijn in het Oosterpark. Beschermde soorten worden dan ook niet verwacht maar er 

zijn wel enkele minder algemene (zoals dotterbloem) en zeldzame (zoals daslook, Italiaanse 

aronskelk, akkerklokje en gevlekt longkruid) soorten aanwezig die niet wettelijk zijn beschermd. 

                                                      
8 Het broedseizoen is geen standaardperiode van bijvoorbeeld 15 maart tot 15 juli, maar is afhankelijk van 
de soort. Het gaat er om of er een broedgeval aanwezig is, dus ook voor 15 maart en na 15 juli. Dit geldt 
zeker voor het verwijderen van beplanting want bijvoorbeeld houtduiven kunnen in augustus nog gaan 
broeden. 
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Waarschijnlijk gaat het in de meeste gevallen om verwilderde (tuin)planten en niet om een na-

tuurlijke afkomst. Andere - meer algemene - soorten in het park zijn zwanenbloem, brede wes-

penorchis en grote kaardenbol. 

 

Aandachtspunten en kansen van de verschillende afschermende maatregelen 

Hieronder wordt op basis van een bureauonderzoek aangegeven welke aandachtspunten en 

kansen er zijn bij de verschillende mogelijk toe te passen afschermende maatregelen om geluid 

te reduceren en de luchtkwaliteit te verbeteren: 

 scherm langs de A15 van 6 of 8 meter hoog; 

 scherm in het park van 6 of 8 meter hoog; 

 groene wal in het park van 6 of 8 meter hoog; 

 scherm langs de Rotterdamseweg van 2,5 meter hoog. 

 

Scherm langs de A15 van 6 of 8 meter hoog 

Aandachtspunten 

De plaatsing van een geluidsscherm vlak langs de noordzijde van de A15 (op grond van Rijks-

waterstaat) zal leiden tot aantasting van één of beide rijen populieren die hier in de huidige situ-

atie aanwezig zijn. De kans bestaat dat dit ten koste gaat van mogelijke broedlocaties van vo-

gels. Vooral van zangvogels is echter bekend dat dichtheden laag zijn nabij intensief gebruikte 

wegen als gevolg van de hoge geluidsbelasting. De negatieve effecten zijn daarom naar ver-

wachting beperkt. Dat neemt niet weg dat - tenzij de aanwezigheid van broedvogels door een 

deskundige op voorhand is uitgesloten -  het geluidsscherm geplaatst zal moeten worden buiten 

de broedtijd (die voor de meeste soorten loopt van half maart tot half juli). Bovendien bestaat er 

een kans dat jaarrond beschermde vaste verblijfplaatsen van vogels en ook van vleermuizen 

aanwezig zijn. De feitelijke aanwezigheid zal nader moeten worden onderzocht in het veld. 

Eventueel kan een ontheffing van de Wnb benodigd zijn. De eventuele functie van de populie-

renrijen als geleiding van een vliegroute van vleermuizen kan eenvoudig worden opgevangen 

door de achterliggende bosrand en door het te plaatsen geluidsscherm. 

 

Kansen 

De plaatsing van een geluidsscherm direct langs de A15 heeft naar verwachting een positief ef-

fect op de dichtheden van (broed)vogels en andere dieren in de zone achter de plek van het 

scherm. Deze zone wordt geschikter doordat de geluidsbelasting lager wordt. Indien het ge-

luidsscherm aan de onderzijde geheel dicht is, voorkomt het bovendien dat kleine zoogdieren 

en amfibieën op de A15 terecht komen en daar aangereden worden. Ook voor vogels wordt het 

aanrijdingsgevaar kleiner omdat ze alleen nog maar (hoog) over het scherm heen de weg kun-

nen oversteken. De positieve effecten zullen bij een 8 meter hoog scherm hoger uitpakken dan 

bij een 6 meter hoog scherm. 
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Scherm in het park van 6 of 8 meter hoog 

Aandachtspunten 

De plaatsing van een geluidsscherm in het park zorgt op deze locatie voor de aantasting van 

een lange strook opgaande beplanting. Dit gaat ongetwijfeld ten koste van (potentiële) broedlo-

caties van vogels. De dichtheden (broed)vogels zijn hier naar verwachting hoger dan in de po-

pulieren langs de A15 aangezien de geluidsbelasting hier iets lager is, maar ook omdat de be-

planting hier meer divers is. Het geluidsscherm zal in ieder geval geplaatst moeten worden bui-

ten de broedtijd. De kans dat ter plaatse jaarrond beschermde vaste verblijfplaatsen van vogels 

en ook van vleermuizen aanwezig zijn, is hier ook groter dan vlak langs de A15, maar ook hier 

geldt dat de feitelijke aanwezigheid van zulke vaste verblijfplaatsen nader zal moeten worden 

onderzocht in het veld. Eventueel kan een ontheffing van de Wnb benodigd zijn.  

Ook voor overwinterende amfibieën zal het verdwijnen van de vegetatie een negatief effect heb-

ben. Voor een deel zijn deze effecten tijdelijk omdat de vegetatie zich deels zal kunnen herstel-

len nadat het scherm geplaatst is. De eventuele functie van de te kappen beplanting als gelei-

ding van een vliegroute van vleermuizen kan eenvoudig worden opgevangen door de achterlig-

gende (nieuwe) bosrand en door het te plaatsen geluidsscherm. Ten slotte zal mogelijk een wa-

tergang aan de westzijde (ten zuiden van de meest westelijke waterplas) worden aangetast, 

tenzij het scherm hier overheen gaat. Indien de watergang vergraven wordt, zal vooraf onder-

zoek moeten worden gedaan naar het voorkomen van platte schijfhoren. 

 

Kansen 

De plaatsing van een geluidsscherm op deze locatie in het Oosterpark heeft naar verwachting 

een positief effect op de dichtheden van (broed)vogels en andere dieren in de zone ten noorden 

van het scherm (door de afnemende geluidsbelasting aldaar), maar deze zone is smaller dan 

wanneer het scherm vlak langs de A15 wordt geplaatst. Dit effect zal bij een 8 meter hoog 

scherm hoger uitpakken dan bij een 6 meter hoog scherm. Indien het geluidsscherm aan de on-

derzijde geheel dicht is, voorkomt het bovendien dat kleine zoogdieren en amfibieën op de A15 

terecht komen en daar aangereden worden. Maar het zorgt er ook voor dat deze dieren niet 

meer bij de sloot en de populierenrijen ten zuiden van het scherm kunnen komen. Vanuit dat 

oogpunt is het beter enige ruimte/onderdoorgangen onder het scherm te creëren. Dat geldt ook 

voor de locatie waar het scherm een watergang met oevers kruist, zodat de watergang en oe-

vers onder het scherm aan weerszijden verbonden blijven. 

 

Groene wal in het park van 6 of 8 meter hoog 

Aandachtspunten 

De aandachtspunten voor de plaatsing van een groene wal in het park zijn dezelfde als voor de 

plaatsing van een scherm (uitgaande van dezelfde locatie), zoals hierboven beschreven. De 

plaatsing van een wal vraagt echter om beduidend meer oppervlakte en dit betekent dat veel 

meer (opgaande) beplanting zal moeten worden verwijderd. Hierdoor zullen de negatieve effec-

ten (in eerste instantie) duidelijk groter zijn, zeker bij een wal van 8 meter hoog omdat deze bre-

der is dan een wal van 6 meter hoog.  
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De kruisende watergang kan met een duiker (bij voorkeur een ecoduiker met looprichels aan 

weerszijden voor kleine zoogdieren en amfibieën) onder de wal door getrokken worden. Waar-

schijnlijk zullen (zeker bij een brede wal van 8 meter hoog) ook de (oevers van de) parallel lo-

pende watergangen en/of het moerasgebiedje ten zuiden van de meest westelijke waterpartij 

deels worden aangetast. Dit kan negatief zijn voor bijvoorbeeld amfibieën, libellen en platte 

schijfhoren indien ter plaatse aanwezig. Vooraf zal dan ook hier onderzoek moeten worden ge-

daan naar het voorkomen van platte schijfhoren.  

 

Kansen 

De hiervoor beschreven kansen die een scherm in het park met zich meebrengt, zijn ook van 

toepassing op een groene wal op deze locatie (vooral bij een wal van 8 meter hoog) al geldt 

hier nog meer dan bij een scherm op deze locatie dat de positieve effecten van de lagere ge-

luidsbelasting op een minder groot gebied betrekking hebben (de zone ten noorden van de wal 

is immers smaller). De wal zorgt ervoor dat kleine zoogdieren en amfibieën minder snel op de 

A15 terecht komen en daar aangereden worden. Maar de wal zorgt er ook voor dat deze dieren 

niet meer bij de sloot en de populierenrijen ten zuiden van het scherm kunnen komen. Vanuit 

dat oogpunt is het aan te bevelen enkele ecotunneltjes/-duikers door de wal te maken, vooral 

als de taluds van de wal erg steil zijn. Het toepassen van een groene wal biedt echter nog een 

paar extra kansen ten opzichte van een scherm. De wal kan begroeid raken waardoor nieuwe 

broedplekken voor vogels, overwintermogelijkheden voor amfibieën en interessante leefmilieus 

voor vlinders en andere insecten ontstaan. Vooral aan de zuidzijde van de wal kan een half-

open struweelvegetatie aantrekkelijke leefgebieden voor planten en dieren bieden. In de wal 

kunnen bovendien (winter)verblijfplaatsen (stenen kelders) voor vleermuizen worden gecreëerd. 

 

Scherm langs de Rotterdamseweg van 2,5 meter hoog 

Aandachtspunten 

De plaatsing van een geluidsscherm van 2,5 meter hoog (geschatte aanlegbreedte van 0,5 me-

ter) langs de Rotterdamseweg heeft weinig negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden 

omdat hiervoor naar verwachting geen hoog opgaande beplanting hoeft te worden verwijderd. 

Waarschijnlijk zal wel een smalle strook van het struikgewas langs de westzijde van het fietspad 

moeten verdwijnen, maar dit is grotendeels een tijdelijk effect: na de aanleg kan de vegetatie 

zich grotendeels herstellen. Vanuit ecologisch oogpunt is het wenselijk het scherm zo dicht mo-

gelijk langs het fietspad te plaatsen opdat de aantasting van de beplanting minimaal is. Dat 

neemt niet weg dat ook hier geldt dat - tenzij de aanwezigheid van broedvogels door een des-

kundige op voorhand is uitgesloten -  het geluidsscherm geplaatst zal moeten worden buiten de 

broedtijd. 

 

Kansen 

De plaatsing van een geluidsscherm op deze locatie in het Oosterpark heeft naar verwachting 

een positief effect op de dichtheden van (broed)vogels en andere dieren in de zone ten westen 

van het scherm (door de afnemende geluidsbelasting aldaar). Indien het geluidsscherm aan de 

onderzijde geheel dicht is, voorkomt het bovendien dat kleine zoogdieren en amfibieën op de 

Rotterdamseweg terecht komen en daar aangereden worden, maar het zorgt ook voor een bar-

rière voor dieren die naar de andere kant van de Rotterdamseweg willen.  
  



 

  

 
 

 

Onderzoek geluid- en luchtmaatregel A15-Oosterpark 
Gemeente Ridderkerk 
619.106.40 / 5 juni 2019  22 

Een faunatunneltje/-pijp en/of amfibieënpassages onder het scherm en de weg door kunnen de 

barrièrewerking mitigeren.  

 

Conclusies 

De aanleg van een scherm langs de Rotterdamseweg heeft - vergeleken met de huidige situatie 

- per saldo een positief effect op de aanwezige natuurwaarden. Bij deze variant is nauwelijks 

sprake van aantasting van de huidige natuurwaarden, terwijl wel een bescheiden positief effect 

verwacht wordt, vooral door de verminderde geluidsniveaus in het (oostelijk deel van het) park.  

 

Bij alle andere varianten zal de plaatsing van een scherm of wal ten koste gaan van bomen 

en/of andere hoog opgaande beplanting. De verwachting is echter dat bij plaatsing van een 

scherm direct langs de A15 (zeker een scherm van 8 meter hoog) het effect op flora en fauna 

per saldo ook positief zal zijn. Dit komt doordat er bij deze variant sprake is van een forse verla-

ging van de geluidsniveaus ten noorden van het scherm terwijl de te verwijderen beplanting (po-

pulieren) naar verwachting relatief weinig natuurwaarden herbergen. Dit laatste zal wel in het 

veld gecontroleerd moeten worden om deze conclusie met zekerheid te kunnen stellen. 

 

Bij de plaatsing van een scherm en zeker van een wal op de locatie verder van de A15 in het 

Oosterpark treedt naar verwachting een grotere aantasting van de in de huidige situatie aanwe-

zige natuurwaarden op, terwijl het positieve effect door de verminderde geluidsbelasting van 

toepassing is op een kleiner deel van het park. Zowel een scherm als wal scoort daardoor per 

saldo negatief, waarbij een scherm een minder grote impact heeft op de huidige natuurwaarden 

dan een wal, maar een wal meer kansen biedt op het ontwikkelen van nieuwe natuurwaarden. 

 

Feit is wel dat voor welke variant ook wordt gekozen, te allen tijde een ecologisch onderzoek 

uitgevoerd moet worden. Dit om te kunnen uitsluiten of ontheffing Wnb noodzakelijk is. 
 

3.4. Landschappelijke inpassing 

Bij de landschappelijke inpassing van een afschermende voorziening moet er rekening gehou-

den worden met de beleving vanuit bewoners en gebruikers vanuit de omgeving en die vanuit 

de weggebruiker. Het gaat daarbij om de vormgeving van de voorziening, maar ook om het sa-

menhangend ontwerp en inpassen van de voorziening in de omgeving. De verschillende moge-

lijk toe te passen afschermende maatregelen zijn:  

 scherm langs de A15 van 6 of 8 meter hoog; 

 scherm in het park van 6 of 8 meter hoog; 

 groene wal in het park van 6 of 8 meter hoog; 

 scherm langs de Rotterdamseweg van 2,5 meter hoog. 

 

Hieronder wordt op basis van een bureauonderzoek aangegeven op welke wijze de ruimtelijke 

kwaliteit van de geluidbeperkende voorziening en haar directe omgeving vergroot kan worden. 

Daarvoor worden een aantal positieve en negatieve afwegingen voor de verdere uitwerking 

weergegeven.   
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Huidige situatie 

De beoogde geluidwerende voorziening grenst aan het Oosterpark aan de zuidzijde van Ridder-

kerk. Het park is een buffer tussen de bebouwing van Drievliet en de snelwegen. Het park is op-

gedeeld in twee delen. Het westelijke gedeelte kenmerkt zich door bochtige paden langs gras-

velden, open water en dichte bosjes. Het oostelijke deel is later aangelegd en met zijn kaars-

rechte sloten afgewisseld met grasvelden en dichte bosschages is dit voelbaar een ander park-

gebied*. Door het park zijn er diverse paden die gebruikt worden door wandelaars en fietsers.  

Langs de snelweg A15 vormen de populieren een herkenbare groene begeleiding langs de 

snelweg en draagt hiermee bij aan de oriëntatie van de weggebruiker. Door enkele doorzichten 

is het park ook ruimtelijk te beleven vanaf de snelweg.  

 

In figuur 10 is het principe-profiel weergegeven van de bestaande situatie met de kadastrale per-

ceelsgrenzen. De groenstrook naast de snelweg tot aan de watergang is in eigendom van Rijks-

waterstaat en het park is eigendom van de provincie en in beheer bij het Natuur- en Recreatie-

schap IJsselmonde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10  Principeprofiel bestaande situatie 

 

Scherm langs de A15 van 6 of 8 meter hoog 

In deze variant is uitgegaan van een geluidsscherm direct langs de snelweg op grondgebied 

van Rijkswaterstaat met een hoogte van 6 of 8 meter hoogte. De verschijningsvorm van het 

scherm (beton, glas, begroeid met beplanting, zonnepanelen, etc.) is in dit stadium nog buiten 

beschouwing gelaten. Vanuit de weggebruiker is het prettig om een continue wegbeeld te reali-

seren. Aandachtspunten zijn de overkluizingen over de watergangen en de aansluiting op de 

Rotterdamseweg. Achter de geluidsschermen zal een bomenrij gehandhaafd blijven zodat het 

toch groen oogt. De inrichting en het bestaande groen in het Oosterpark kan behouden blijven.  
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Figuur 11  Principeprofiel geluidsscherm 6 of  8 meter langs A15 

 

Positieve afwegingen 

- Het geluidsscherm ligt dicht bij de bron en neemt weinig ruimte in beslag; 

- Er zijn geen werkzaamheden in het Oosterpark nodig en de inrichting blijft behouden; 

- Door de aanwezigheid van een bomenrij achter het scherm oogt het groen;  

- Vanuit de gebruiker van het park is het scherm niet zichtbaar. 

 

Negatieve afwegingen 

- Het park is door de weggebruiker niet meer zichtbaar vanaf de snelweg; 

- Er ontstaat een restruimte achter het scherm en de watergang, die geen duidelijke func-

tie heeft. 

 

Scherm in het park van 6 of 8 meter hoog 

In deze variant is uitgegaan van een geluidsscherm in het park op grondgebied van het Natuur 

en Recreatieschap IJsselmonde. Een deel van de aanwezige bosschage in het park zal gerooid 

moeten worden om het geluidsscherm te realiseren. Door rekening te houden met een onder-

houdsstrook van 4 meter aan beide zijden van de watergang is er beperkt ruimte voor aanplant 

van nieuwe bomen of bosschages. Het scherm zal daarmee vanuit de weggebruiker op afstand 

zichtbaar zijn en de doorzichten naar het park niet meer mogelijk maken.  

 

Het scherm komt grotendeels op ruime afstand van het bestaande fietspad in het park, waarbij 

wordt uitgegaan van zoveel mogelijk behoud van het bestaande groen. Het scherm zal op deze 

punten vanuit het park niet of zeer beperkt zichtbaar zijn. Aandachtspunt is de inpassing van 

het scherm aan de westelijke zijde van het park waar de afstand tot het bestaande fietspad ten 

minste 6 meter bedraagt. Hierbij moet goed gekeken worden of het bestaande groen zoveel 

mogelijk behouden kan blijven om het scherm vanuit het park te maskeren.  
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Figuur 12  Principeprofiel geluidsscherm 6 of 8 meter in het park 

 

Positieve afwegingen 

- De bomenrijen langs de A15 blijven gehandhaafd; 

- Het scherm is vanuit de gebruiker van het park nauwelijks zichtbaar. 

 

Negatieve afwegingen 

- Het scherm ligt als autonoom element in het park; 

- Er ontstaat een restruimte tussen het scherm en de watergang die geen duidelijke func-

tie heeft;  

- De zone tussen het scherm en de watergang is lastig te onderhouden (bereikbaarheid 

machines); 

- De overgangen naar de bestaande geluidsschermen zijn niet geluidsdicht. 

 

Groene geluidswal in het park van 6 of 8 meter hoog 

In deze variant wordt er uitgegaan van een aarden wal in het Oosterpark met een hoogte van 6 

of 8 meter. Een aarden wal neemt een fors ruimtebeslag in van circa 14-18 meter breedte en 

heeft een forse impact op het bestaande groen. Het bestaande groen zal over een lange strook 

gerooid moeten worden en de padenstructuur in het Oosterpark zal verlegd moeten worden  

 

De beplanting op het grondlichaam zal bestaan uit een afwisselend dicht en halfopen struweel-

vegetatie overeenkomstig het reeds bestaande sortiment, zodat de aarden wal onderdeel uit-

maakt van het park. Een aandachtspunt is de ophoging van grond ter plaatse van de kruising 

met de hogedrukgasleiding.  

 

Opmerking 

Om de gebruikswaarde van de geluidswal te verhogen kan er bij een verdere uitwerking voor 

worden gekozen de taluds minder steil te maken. Dit zal leiden tot een groter ruimtebeslag en 

daarmee een grotere impact op het bestaande groen. Ook zal dit leiden tot hogere kosten dan 

nu aangehouden in de raming van de realisatie- c.q. aanlegkosten.  
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Figuur 13  Principeprofiel geluidswal 6 of 8 meter in het park 

 

Positieve afwegingen 

- De bomenrijen langs de A15 blijven gehandhaafd; 

- Vanuit gebruikers van het park als de weggebruiker is de groene wal een natuurlijke af-

scherming passend in de omgeving. 

 

Negatieve afwegingen 

- De wal ligt als autonoom element in het park; 

- De bestaande padenstructuur in het Oosterpark moet aangepast worden; 

- De zone tussen de wal en de watergang is lastig te onderhouden (bereikbaarheid ma-

chines). 

 

Scherm langs de Rotterdamseweg van 2,5 meter hoog 

Langs de Rotterdamseweg is de bestaande beplanting is relatief dicht en hoog begroeid. Direct 

naast de weg is een haag aanwezig, waardoor vanuit de weggebruiker nauwelijks doorzichten 

zijn naar het Oosterpark. Achter de haag is een fietspad aanwezig, vanwaar er ook nauwelijks 

doorzichten zijn naar het Oosterpark door de dichte bosschages. Het toepassen van een 

scherm met een hoogte van 2,50 meter is vanuit de weggebruikers niet bezwaarlijk.  

 

De verschijningsvorm van het scherm (beton, glas, begroeid met beplanting, zonnepanelen, 

etc.) is in dit stadium nog buiten beschouwing gelaten. In dit geval ligt het wel voor de hand om 

een groen scherm aan te leggen, om de bestaande situatie zoveel mogelijk te benaderen.  

 

Positieve afwegingen 

- Er zijn geen werkzaamheden in het Oosterpark nodig en de inrichting blijft behouden; 

- Vanuit de gebruiker van het park is het scherm niet zichtbaar. 

 

Negatieve afwegingen 

Het scherm is een harde overgang naar het achterliggende park. 
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Figuur 14  Principeprofiel geluidsscherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg 

 

De principeprofielen zoals weergegeven in figuur 10 t/m 14 zijn eveneens opgenomen in bijlage 

8.1 t/m 8.5. 

 

3.5. Kosten 

 

De kosten van de geluidsschermen zijn gebaseerd op de uitgangspunten zoals opgenomen in 

paragraaf ‘2.3 Bouwkosten geluidsschermen’. bijlage 9 is de raming van de realisatiekosten op-

genomen voor de varianten 2 t/m 13 de geraamde realisatiekosten9 excl. BTW (afgerond op  

€ 50.000) zijn samengevat in tabel 3.2.  

 

Tabel 3.2 Aanlegkosten geluidsschermen en/of geluidswallen (afgerond op € 50.000) 

Variant Omschrijving Aanlegkosten 

(excl. BTW) 

2 Scherm 6 meter langs rijksweg € 4.600.000 

3 Scherm 6 meter langs rijksweg + scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg € 5.150.000 

4 Scherm 8 meter langs rijksweg € 6.100.000 

5 Scherm 8 meter langs rijksweg + scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg € 6.650.000 

6 Scherm 6 meter in park € 4.650.000 

7 Scherm 6 meter in park + scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg € 5.700.000 

8 Scherm 8 meter in park € 6.000.000 

9 Scherm 8 meter in park + scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg € 7.150.000 

10 Wal 6 meter in park € 2.700.000 

11 Wal 6 meter in park + scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg € 3.400.000 

12 Wal 8 meter in park € 4.150.000 

13 Wal 8 meter in park + scherm 2,5 meter langs Rotterdamseweg € 4.850.000 

                                                      
9 In alle varianten is rekening gehouden met het herplanten van de gekapte bomen. Bij de geluidswallen is 
ook rekening met een ‘bodembedekker’ op de wal. Daarnaast is bij de geluidswallen o.a. rekening gehou-
den met de omlegging van watergangen/voetpaden en een 20% toeslag om zettingen te kunnen opvan-
gen. De aanleghoogte is groter dan de hoogte waarmee in de geluidsberekeningen rekening is gehouden. 
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Uit tabel  3.2 blijkt dat de aanlegkosten voor een geluidswal (aanzienlijk) lager zijn dan voor een 

geluidsscherm. 

 

Naast de aanlegkosten zijn eveneens de (jaarlijkse) instandhoudingskosten in verband met ver-

vanging op termijn van belang. Rekening houdend met de vervanging na 30 jaar bedragen de 

jaarlijkse instandhoudingskosten voor de geluidsschermen 1/30 deel van de aanlegkosten. 

Deze dienen feitelijk nog te worden opgehoogd met de kostenstijging gedurende de periode van 

30 jaar. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat de grond waarop het geluidsscherm 

langs de snelweg wordt gerealiseerd dient te worden gehuurd wat een jaarlijkse huursom met 

zich meebrengt. Feitelijk jaarlijks onderhoud (denk aan schoonhouden) zal afhankelijk zijn van 

het type constructie dat wordt gerealiseerd. 

 

Voor een geluidsscherm is duidelijk dat deze op termijn vervangen dient te worden. Voor een 

geluidswal is dit niet het geval. Wel dient bij een geluidswal rekening te worden gehouden met 

het inklinken van de wal10, waardoor deze geregeld zal moeten worden opgehoogd om zijn oor-

spronkelijke aanleghoogte te behouden. De kosten voor het op hoogte van de wal zullen in het 

algemeen lager zijn dan voor een geluidsscherm. Het is immers niet noodzakelijk de gehele wal 

te vervangen. Daarnaast zijn de kosten ook meer gespreid in de tijd, omdat de constructie niet 

in zijn geheel in één keer wordt vervangen zoals bij een geluidsscherm het geval is. 

Ook kan men er in het geval van een geluidswal voor kiezen de geluidswal niet op te hogen in-

dien deze inklinkt. Dit hoeft voor de geluidsniveaus achter de geluidswal geen probleem te zijn 

indien er sprake is van een afname van de geluidsemissie van het verkeer (bijvoorbeeld door 

elektrisch rijden, stillere banden etc.), waardoor de geluidsniveaus achter de wal per saldo niet 

toenemen. 

 

3.6. Betrokken partijen en realisatiemogelijkheden 

Afhankelijk van de locatie waar de afschermende voorziening wordt gerealiseerd zijn één of 

meerdere van de volgende direct partijen betrokken: 

- Gemeente Ridderkerk als initiatiefnemer; 

- Rijkswaterstaat als eigenaar van de grond direct langs de A15 

- Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde als eigenaar van de grond in het Oosterpark; 

- Waterschap Hollandse Delta als eigenaar van de grond langs de Rotterdamseweg; 

- Bewonersorganisaties; 

- Diverse vergunningverleende instanties (o.a. DCMR, Omgevingsdienst Haaglanden en 

waterschap Hollandse Delta).  

 

In alle gevallen is voor de realisatie van de afschermende voorzieningen medewerking van één 

of meer externe grondeigenaren noodzakelijk. De vraag of medewerking zal worden verleend 

aan de realisatie van een afschermende voorzieningen en zo ja, onder welke voorwaarden 

dient nog te worden beantwoord. Deze beantwoording is mede van belang om te kunnen aan-

gegeven binnen welke termijn het mogelijk is de voorziening te realiseren. 

                                                      
10 In de raming van de realisatiekosten is rekening gehouden met een toeslagfactor 1,2 in verband met de 
verwachte inklinking van de wal. 
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4. Samenvatting resultaten  

In dit hoofdstuk is in tabelvorm een samenvatting opgenomen van de verschillende afscher-

mende voorzieningen. Hierbij zijn de voorzieningen per variant beoordeeld op de thema’s ‘ge-

luid’, ‘luchtkwaliteit’, ‘flora en fauna’, ‘landschappelijke inpassing’, ‘realisatie- c.q. aanlegkosten’ 

en ‘instandhoudings- c.q. onderhoudskosten’.  

 

De thema’s flora en fauna, landschap en de instandhoudingskosten zijn kwalitatief beoordeeld. 

 

Tabel 4.1 Samenvatting afschermende voorzieningen 

 Omschrijving 

gemiddelde 
geluids- 
reductie 
Drievliet 

gemiddelde 
geluids- 
toename 

Pruimendijk 

effect 
lucht-

kwaliteit 
bij  

woningen 

impact  
flora en 
fauna 

impact 
land-
schap 

aanleg- 
kosten 

in 
miljoen 

euro 

instand-
houdings-

kosten 

variant 
1 

Huidige situatie        

variant 
2 

Scherm 6 meter langs 
rijksweg -4,3 dB 0,1 dB 0,0 µg/m3 beperkt beperkt 4,60  hoog 

variant 
3 

Scherm 6 meter langs 
rijksweg + scherm 2,5 
meter langs Rotter-
damseweg 

-4,6 dB 0,1 dB 0,0 µg/m3 beperkt beperkt 5,15 hoog 

variant 
4 

Scherm 8 meter langs 
rijksweg -4,8 dB 0,1 dB 0,0 µg/m3 beperkt beperkt 6,10 hoog 

variant 
5 

Scherm 8 meter langs 
rijksweg + scherm 2,5 
meter langs Rotter-
damseweg 

-5,2 dB 0,1 dB 0,0 µg/m3 beperkt beperkt 6,65 hoog 

variant 
6 

Scherm 6 meter in 
park -3,2 dB 0,1 dB 0,0 µg/m3 beperkt hoog 4,65 hoog 

variant 
7 

Scherm 6 meter in 
park + scherm 2,5 me-
ter langs Rotterdam-
seweg 

-3,4 dB 0,1 dB 0,0 µg/m3 beperkt hoog 5,70 hoog 

variant 
8 

Scherm 8 meter in 
park -4,0 dB 0,1 dB 0,0 µg/m3 beperkt hoog 6,00 hoog 

variant 
9 

Scherm 8 meter in 
park + scherm 2,5 me-
ter langs Rotterdam-
seweg 

-4,3 dB 0,1 dB 0,0 µg/m3 beperkt hoog 7,15 hoog 

variant 
10 

Wal 6 meter in park -2,6 dB 0,0 dB 0,0 µg/m3 gemiddeld beperkt 2,70 laag 

variant 
11 

Wal 6 meter in park + 
scherm 2,5 meter 
langs Rotterdamse-
weg 

-2,8 dB 0,0 dB 0,0 µg/m3 gemiddeld beperkt 3,40 gemiddeld 

variant 
12 

Wal 8 meter in park -3,6 dB 0,0 dB 0,0 µg/m3 gemiddeld beperkt 4,15 laag 

variant 
13 

Wal 8 meter in park + 
scherm 2,5 meter 
langs Rotterdamse-
weg 

-3,9 dB 0,0 dB 0,0 µg/m3 gemiddeld beperkt 4,85 gemiddeld 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen >>> 
  



 

 

 



 

 

Bijlage 1 

Weergave afscherming per variant  
  



 

 

  



 

 

Bijlage 2 

Tabellen geluidsbelastingen en effecten ter plaatse van eerstelijnsbebouwing 
  



 

 

 
  



 

 

Bijlage 3 

Weergave geluidscontouren per variant 
  



 

 

 

 



 

 

Bijlage 4 

Weergave verschilcontouren geluid per variant 
  



 

 

 



 

 

Bijlage 5 

Tabellen concentraties NO2, PM10 en PM2,5 eerstelijnsbebouwing 
  



 

 

 



 

 

Bijlage 6 

Weergave (contouren) concentraties NO2, PM10 en PM2, huidige situatie 



 

 

  



 

 

Bijlage 7 

Weergave (verschilcontouren) concentraties NO2 variant 8 meter hoog scherm 



 

 



 

 

Bijlage 8 

Landschapsprofielen huidige situatie, geluidsschermen en geluidswallen 
 

  



 

 

 



 

 

Bijlage 9 

Kostenraming geluidsschermen en -wallen 
  



 

 

  



 

 



 

 

 


