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Reactie van 3VO.Biotoop op Rapport DGMR inzake Geluidscherm Rotterdamseweg. 

Inleiding 
Wij ontvingen het rapport van DGMR over het effect van extra geluidsschermen langs de Rotterdamseweg  
(nabij P&R Oudelande). Rapportnummer: M.2021.0098.00.R001 , versie 2. 

Dit document beschrijft de reactie van 3VO.Biotoop op het rapport.  
De kwaliteit van het rapport valt ons ernstig tegen. Het is naar onze mening onvolledig en op een aantal 
fronten fout. Wij hebben dan ook veel vragen. 
Onze reactie bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op het rapport en geeft per hoofdstuk onze 
opmerkingen weer. 
In het tweede deel stellen we een aantal specifieke vragen naar aanleiding van het rapport, waarop wij een 
antwoord verwachten. Pas daarna kunnen we een uitspraak doen over het uitgevoerde onderzoek. 
 

Opmerkingen op H 1.1 
Er wordt geschreven dat bewonersorganisatie 3VO.Biotoop betrokken is geweest bij de keuze om 4 
mogelijke varianten te onderzoeken. Dat is onjuist. Er is geen overleg geweest met 3VO.Biotoop als 
voorbereiding op het onderzoek en dus ook niet over de te onderzoeken varianten. Wij hebben dat overigens 
wel aangeboden, maar er is geen gebruik van gemaakt. Dat is ook jammer, want wij hadden ongetwijfeld 
andere keuzes gemaakt met betrekking tot de vier varianten die nu uitgewerkt zijn.  

We merken op dat de uitgangssituatie (referentievariant) nog de nodige onzekerheid met zich meebrengt. 
De nieuwe inrichting van het Oosterpark is nog niet definitief, omdat er over veel punten nog discussie 
plaatsvindt. De uitgangssituatie is dus feitelijk een soort ‘tussensituatie’.  

Er staat vermeld dat er nog een aparte notitie zal verschijnen waarin het effect van de herinrichting van het 
Oosterpark ten opzichte van de bestaande inrichting wordt beschreven. Uiteraard ontvangen wij die notitie 
graag zo spoedig mogelijk. 

Opmerkingen op H 2.2 
Uit de hier gepresenteerde grenswaarden blijkt nog maar eens dat in het Actieplan Geluid 2019-2023 de 
gedefinieerde plandrempel en ambitiewaarde sterk afwijken van de door de WHO gedefinieerde 
advieswaarden. Omdat de geluidsbeschermende maatregelen rond het Oosterpark voor de lange termijn zijn 
bedoeld, moet nu niet teveel waarde worden gehecht aan de grenswaarden in het huidige Actieplan geluid. 
Het ligt immers voor de hand dat deze waarden in de toekomst omlaag zullen moeten. Over twee jaar is er al 
weer een nieuw Actieplan Geluid nodig. Regeren is vooruitzien !! 

De grafiek rechtsonder op pagina 5 geeft de relatie aan tussen de geluidsbelasting en de hinder die bewoners 
ondervinden. Deze karakteristiek beschrijft de waarden voor “Erge hinder”. We merken op dat er ook 
karakteristieken bestaan voor “Hinder” en “Enige hinder”.  
In de tabel met berekeningsresultaten wordt de term “gehinderden” gebruikt. Het is onduidelijk hoe deze 
aantallen zijn berekend en welke karakteristiek bij de berekening is gebruikt. We komen daar later op terug. 

Opmerkingen op H 3 
De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van gegevens uit 2018. Het is onduidelijk in hoeverre er rekening is 
gehouden met toename van het verkeer door verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. 
Rijkswaterstaat heeft bij de MIRT-verkenning al aangegeven dat verwacht wordt dat de verbreding tot ca. 
10% meer verkeer zal leiden. Dat heeft dus ook invloed op de geluidsbelasting van de woningen in de wijk 
Drievliet. 
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat Rijkswaterstaat (RWS) geen correcte verdeling hanteert tussen 
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personenvoertuigen en vrachtvoertuigen op de A15. De Gemeente Ridderkerk heeft hierover enige tijd 
geleden vragen gesteld aan RWS. We willen graag weten of er rekening is gehouden met deze aspecten. 
Indien dat niet het geval is, zullen de absolute getallen in de tabel op pagina 8  hoger uitvallen dan nu in dit 
rapport zijn berekend. De gepresenteerde getallen zijn dan dus niet meer dan een indicatie.  
Voor het effect van geluidsbeschermende maatregelen kunnen ze echter wel worden gebruikt.  

In de door de Gemeenteraad aangenomen motie wordt gevraagd om een oplossing in de vorm van een 
Groen scherm. Het DGMR rapport laat in het midden met welk type scherm is gerekend. Het enige wat 
erover beschreven wordt, is dat het een geluidsabsorberend scherm zal zijn.    

Hoewel niet expliciet vermeld, gaan we ervan uit dat het verkeer op de A15 èn het verkeer op de 
Rotterdamseweg als bronnen voor de geluidsproductie zijn gehanteerd. Vraag is of ook het verkeer op de 
N915 vanuit en naar Hendrik-Ido-Ambacht in de berekening is meegenomen. Dit is een derde, aparte 
verkeersstroom. 

Opmerkingen op H 4 
Er zijn 4 varianten onderzocht. De varianten 1 en 4 zijn (globaal) de varianten die in de motie zijn gevraagd. 
Waarom de varianten 2 en 3 zijn toegevoegd is voor ons een raadsel. Ze voegen t.o.v. de varianten 1 en 4 
niets toe. Variant 2 is zoals verwacht slechter dan variant 1 tegen hogere kosten. Er wordt immers een 
scherm van ruim 3 meter hoog verwijderd en vervangen door een van 2,5 meter hoog. Dat levert natuurlijk 
geen verbetering op, maar wel hogere kosten. 
Bij de derde variant wordt wel een hoger scherm toegepast, maar dat begint pas voorbij het bestaande lage 
scherm bij de bushalte. Vanaf de woningen gezien is er dan dus eerst een laag scherm (ca. 2,5 meter hoog) 
en na ca. 90 meter begint dan een hoog scherm van 5 meter hoog.  Dat is natuurlijk ook niet optimaal. Het 
lage scherm dichtbij de woningen bepaalt voor een belangrijk deel de geluidsoverlast bij de woningen. 

De vierde variant is wel een zinnige variant. Deze variant lijkt veel op het scherm dat in december 2020 door 
3VO.Biotoop is voorgesteld. Er is zelfs nog een verbetering toegepast, omdat nu op de bestaande voorziening 
(de wal met daarbovenop het recent geplaatste Greenwall-scherm)  direct een scherm van 5 meter hoog 
aansluit.  Niet geheel duidelijk is of dit deel een nieuw scherm is of dat het bestaande scherm wordt 
opgehoogd. In ieder geval vinden wij dit een interessante variant. 

Het is jammer dat er niet op ons voorstel is ingegaan om vooraf met ons te overleggen over het uit te voeren 
onderzoek. Dan hadden de varianten 2 en 3 in ieder geval kunnen vervallen en zouden daardoor kosten 
bespaard zijn. Wellicht hadden we in plaats daarvan nog wel een andere variant gevraagd. 

Opmerkingen op H 5 
Met betrekking tot de resultaten hebben we veel opmerkingen en vragen. 
Voor alle doorgerekende varianten geldt dat het onduidelijk is hoe de kosten zijn berekend. De kosten zoals 
vermeld in de tabel komen op ons hoog over. Bij onze inventarisatie in november 2020 werden de kosten 
voor een variant die sterk lijkt op variant 4 door ons begroot op 462 k€. Dat was op basis van informatie van 
de leverancier (Greenwall). Nu worden de kosten voor dezelfde variant door DGMR begroot op 1.355 k€. Dat 
is ruim 2,5 keer zoveel. We vermoeden dat er een geheel andere constructie is toegepast dan waarvan wij 
waren uitgegaan. Dat bevreemdt ons, omdat de vraag vanuit de motie was om een “groen scherm” toe te 
passen en ook omdat de geluidsbescherming elders langs de Rotterdamseweg (langs de wijken ’t Zand en 
Drievliet) nu ook als “groen scherm” is uitgevoerd. Een ander type (duurder) scherm aan het eind van de 
Rotterdamseweg plaatsen is dan naar onze mening onnodig. 

Met betrekking tot de in de tabel weergegeven geluidsbelastingwaarden, kunnen wij niet anders dan ervan 
uitgaan dat deze correct zijn berekend. Wij hebben geen mogelijkheid de berekeningen te controleren. 
Daarvoor zijn ze te complex.  
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Wat wij wel kunnen beoordelen is de relatie tussen de geluidsbelastingniveaus en het aantal gehinderden 
zoals weergegeven in de tabel. En juist daar zien we getallen die ons bevreemden. 

In de eerste plaats komt het totaal aantal gehinderden ons hoog voor. 1028 gehinderden op  10737 
bewoners is grofweg 10%. Dat kan ons inziens bij deze geluidsbelastingniveaus niet correct zijn, althans niet 
als voor het bepalen van het aantal gehinderden de grafiek in hoofdstuk 2 (op pagina 5) gebruikt is. 

Op basis van deze grafiek, waarin de relatie tussen geluidsbelasting en “erg gehinderden” is weergegeven, 
denken wij dat het totaal aantal gehinderden veel lager zou moeten zijn.  

We merken verder op, dat, indien deze grafiek gebruikt is,  in de tabel  “erg gehinderden” had moeten staan 
en niet  “gehinderden”. De lezer wordt hierdoor op het verkeerde been gezet. 

Naast de in het rapport opgenomen karakteristiek voor “erg gehinderden” bestaan er ook karakteristieken 
voor “gehinderden” en “enigszins gehinderden”. Zie de karakteristiek onderaan deze pagina. 
De aantallen gehinderden zijn voor deze twee groepen respectievelijk 2,5 en 4,7 keer zo hoog als voor de 
groep “erg gehinderden”.  
Echter, zelfs als deze karakteristieken gebruikt zouden zijn, wordt het aantal van 1028 nog niet gehaald. 

Wat wij verder niet begrijpen is de zeer geringe afname van het aantal gehinderden bij de diverse varianten. 
Terwijl het aantal bewoners dat een geluidsbelasting van meer dan 54 dB ervaart afneemt van 741 bij variant 
1 naar 727 bij variant 4 blijft het aantal (erg) gehinderden gelijk. Dit kan naar onze mening niet correct zijn. 

Wij hebben daarom een eigen berekening gemaakt op basis van de geluidsbelastingniveaus in de tabel en 
gebruikmakend van de relatie tussen deze geluidsbelastingniveaus en het aantal gehinderden. We hebben 
deze berekening gemaakt voor zowel ‘erg gehinderden’ , gewoon ‘gehinderden’ als ‘enigszins gehinderden’.  
Voor de relatie hebben we onderstaande karakteristiek gebruikt. De onderste lijn (HA) geeft het aantal ‘erg 
gehinderden’ weer en die komt overeen met de karakteristiek in het rapport van DGMR. Daarboven staan de 
karakteristieken voor ‘gehinderden’ (A) en ‘enigszins gehinderden’ (LA). 
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Onze berekening leidt tot het volgende overzicht (zie bijlage 1 voor de detailberekening). 

 

Gaan we uit van de categorie enigszins gehinderden, dan zijn de kosten per minder gehinderde voor variant 
4: €. 154.180,-. Dit is nog op basis van de in onze ogen te hoge kostenbegroting van DGMR. 

Gaan we uit van de kostenbegroting uit december 2020 van Greenwall (ca. 500 k€ , zie bijlage 2) dan dalen 
de kosten naar €. 56851,- per minder gehinderde en dat is aanmerkelijk minder dan de door DGMR  
berekende €. 339.000,- !! 

Bij bovenstaande berekening is nog geen rekening gehouden met de afname van het aantal slaapgestoorden.  
De getallen in de tabel voor deze groep vallen volkomen uit de lucht. Er wordt geen enkele informatie 
verstrekt over de wijze waarop dit is berekend en ook hier twijfelen aan de juistheid van de berekening. Het 
is immers heel vreemd dat de varianten 1 en 3 beter scoren dan variant 4 , terwijl de geluidsbelasting voor de 
bewoners bij variant 4 wezenlijk lager is.  Wij willen hierover meer informatie. 
Indien we het aantal slaapverstoorden wel meenemen in de berekening, dan zal de investering per 
gehinderde voor variant 4 nog verder omlaag gaan (met minimaal 20%). 

Tot slot 
DGMR doet in haar rapport uitspraken over de doelmatigheid van een scherm. Wij vinden dat ongepast. 
DGMR is alleen gevraagd om het effect van de geluidsschermen te berekenen, niet om uitspraken te doen 
over de doelmatigheid ervan. Dat dient door de opdrachtgever, c.q. de politiek, te worden bepaald. 
Daarnaast is de uitspraak van DGMR gebaseerd op berekeningsuitkomsten waar wij grote vraagtekens bij 
plaatsen.  

Wij vinden het rapport ‘onder de maat’ en niet transparant: er ontbreekt essentiële informatie, waardoor 
uitkomsten niet te beoordelen zijn en wij denken dat er fouten zijn gemaakt bij de berekeningen en/of bij de 
interpretatie van de uitkomsten. 

In het volgende hoofdstuk worden 16 vragen over het rapport gesteld.  De antwoorden zijn noodzakelijk om 
een gefundeerd oordeel over het effect van een scherm langs de Rotterdamseweg te kunnen beoordelen. 
Wij verwachten op onze vragen een schriftelijk antwoord, zodat de antwoorden niet voor meerdere 
interpretatie vatbaar zijn en ze ook gedeeld kunnen worden met anderen.  
Zoals door u al toegezegd in de begeleidende mail bij het conceptrapport ontvangen we uw antwoord graag 
uiterlijk op 17 mei 2021. 
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Vragen: 
Naar aanleiding van het rapport hebben wij de volgende vragen, waarop we graag een helder antwoord 
ontvangen. 

1. Wij verzoeken u ons zo snel mogelijk de notitie toe te sturen, waarin het effect van de herinrichting 
van het Oosterpark ten opzichte van de bestaande inrichting wordt beschreven (zie H1.1). 

2. Kunt u bevestigen dat voor de berekeningen van het aantal gehinderden in hoofdstuk 5 de relatie 
tussen Lden en ‘% erge hinder’,  zoals getoond in de grafiek in hoofdstuk 2, is toegepast ?    

3. Op welke manier is rekening gehouden met de te verwachten groei van het verkeer op de A15 door 
verbreding tussen Papendrecht en Gorinchem ?  

4. Zijn de berekeningen gecorrigeerd voor de door de Gemeente Ridderkerk vastgestelde onjuiste 
verdeling tussen personenvoertuigen en vrachtvoertuigen op de A15 ? 

5. Is bij de berekening van de geluidsniveaus ook rekening gehouden met het verkeer op de N915 van 
en naar Hendrik-Ido-Ambacht ? 

6. Welke situatie representeren de absolute geluidsniveaus in de tabel in hoofdstuk 5 ?  Is dat de 
situatie in 2018 (de verkeersstromen dateren immers uit 2018) of zijn ze omgerekend naar de 
toekomst. Zo ja, welk jaar ?? 

7. Graag ontvangen we uw uitleg over de wijze waarop het aantal ‘gehinderden’ in de tabel in 
hoofdstuk 5 is berekend. Hoe bent u uitgekomen op 1028 gehinderden bij de Referentiesituatie ?  

8. Wij verwachten dat u wel bekend bent met de karakteristieken voor “gehinderden” en “enigszins 
gehinderden” (zie pagina 3 van dit document)?   Bent u het met ons eens dat die twee categorieën 
ook mee moeten tellen ?  Zij zijn immers ook “gehinderd”, zoals in de kop van uw tabel is vermeld. 

9. Onderschrijft u onze berekening zoals in de bijlage weergegeven van het totaal aantal gehinderden 
per variant ?  Indien dat niet zo is, hoe zou het dan moeten zijn ? 

10. Wij willen graag een volledig overzicht voor Lnight van het aantal bewoners in de geluidsklassen vanaf 
48 dB t/m 54 dB (niet getotaliseerd, maar per klasse). 

11. Kunt u aangeven hoe u uit deze getallen het aantal slaapverstoorden heeft afgeleid ? 
12. Hoe is het mogelijk dat het aantal slaapverstoorden bij variant 4 toeneemt, terwijl het aantal 

bewoners dat ’s nachts een geluidsbelasting tussen de 50 dB en 54 dB ervaart, afneemt t.o.v. variant 
1.  

13. Graag ontvangen we meer informatie over het type geluidsscherm dat u voor de begroting heeft 
aangenomen en de wijze waarop de kosten zijn begroot. Is dit een ‘groen’ geluidsscherm ? 
Is een type “Greenwall” overwogen, zoals ook langs de rest van de Rotterdamseweg is gebruikt (of 
een vergelijkbaar type van een andere fabrikant) ?? 

14. Bij variant 4 is er sprake van een scherm van 5 meter hoog dat over een lengte van 52 meter aansluit 
op de bestaande wal met scherm. In de bijlage wordt vermeld, dat hiervoor een nieuw transparant 
scherm wordt voorgesteld. Waarom wordt het bestaande houten scherm niet verhoogd ? Dat is naar 
onze mening goed mogelijk en het zou ook praktischer zijn omdat dit scherm zich voor een groot 
deel in de bosschages bevindt. Een transparant scherm heeft dan niet veel zin en het wordt ook snel 
vuil.  

15. Op de tekeningen in de bijlagen is weergegeven dat het ‘blauwe’ scherm langs de A15 eindigt bij de 
onderzijde van het talud van de Rotterdamseweg. Dit levert een gat op ter plaatse van het talud. Er 
was toegezegd  dat het scherm zou doorlopen tot bovenaan het talud. Kunt u helderheid verschaffen 
over de wijze waarop het nieuwe scherm aan zal sluiten op het talud ?? 

16. Graag zien wij nog een vijfde variant uitgewerkt om te kunnen beoordelen of dat nog een financieel 
aantrekkelijker variant is dan variant 4, zonder dat dit erg ten koste gaat van de geluiddemping. 
Deze variant 5 is feitelijk variant 4, maar eindigt na het 180 meter lange en 5 meter hoge scherm. De 
drie delen van 60 meter lang met afnemende hoogte vervallen bij deze variant. Het scherm loopt dan 
tot iets voorbij de kruising met de N915. 
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Bijlage 1:  Detailberekening ‘erg gehinderden’ , ‘gehinderden’ en ‘enigszins gehinderden’ 

 

 



[@) 3VO.B;otoop 

Bijlage 2: 

Begroting GREENWALL langs Rotterdamseweg nabij AlS 

Uitgangspunten: 
Totale lengte van het scherm is 360 meter, de Greenwall loopt door tot waar het scherm langs de A15 op het 
talud aansluit. 
Het scherm staat op de groenstrook tussen het fietspad en de watergang langs het Oosterpark. 

De hoogte verloopt van 5 meter nabij de watergang die onder de Rotterdamseweg doorloopt naar 2 meter 
bij de A15. Het scherm is 5 meter hoog tot iets voorbij het kruispunt met de N915. 
Richting de AlS loopt het scherm mee omhoog met de Rotterdamseweg. Daarom neemt de hoogte hier af. 
Het kan zijn dat op het talud wat grond aangevuld moet worden om een vlakke basis te krijgen. 

De begroting is gebaseerd op informatie van de heer E. Muggen van Greenwall (dd. 2 december 2020). 
Hij heeft een gemiddelde prijs genoemd van €. 300,- per m2 voor het scherm en de begroeiing, inclusief de 
plaatsing hiervan. De door hem genoemde prijs is gebaseerd op gerealiseerde projecten. 
Er zijn ook andere leveranciers. 

Voorbereidende werkzaamheden zoals bestaande beplanting verwijderen en egaliseren van de ondergrond 
is niet in de prijs van Greenwall inbegrepen. Dat deel besteden zij altijd uit. 
Wij hebben dit onderdeel zelf begroot (2 man gedurende 4 weken plus materiaal en gebruikskosten van 
gereedschappen). 

Begroting: 

Omschrijving Afmetingen m2 Prijs (excl.BTW) 
1 Greenwall Schermdeel 1 Lengte 180 m , hoogte 5 m 900 270.000 
2 Greenwall Schermdeel 2 Lengte 60 m , hoogte 4 m 240 72.000 
3 Greenwall Schermdeel 3 Lengte 60 m , hoogte 3 m 180 54.000 
4 Greenwall Schermdeel 4 Lengte 60 m , hoogte 2 m 120 36.000 
5 Voorbereidende werkzaamheden: Totale lengte: 360 m 30.000 

Groen verwijderen, grond vlakmaken en 
eventueel aanvullen, afval afvoeren. 

Totaal 462.000 

Door 3VO.Biotoop in december 2020 voorgesteld geluidsscherm: 

Viaduct 2 meter 3 meter 4 meter 5 meter hoog 

I I I I watergang 

I 
A15 

60 meter 60 meter 60 meter 180 meter 

Attentie: hoogte niet exact op schaal 
Scherm langs Rotterdamseweg 
Aanzicht vanaf P&R Oudelande 
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