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VOORSTEL VOOR EEN SCHERM VAN HET TYPE GREENWALL LANGS DE ROTTERDAMSEWEG . 

Dit voorstel dient om de geluidsoverlast in Tarbot en Zalm terug te dringen.  

De geluidsoverlast neemt op deze locaties namelijk nauwelijks af door het geluidsscherm in het Oosterpark 

zoals aan de Raad is voorgesteld door B&W.  Bij dat voorstel is immers het scherm evenwijdig aan de 

Rotterdamseweg, dat in het advies van DGMR nog aanwezig was, vervallen. 

Het voorstel van 3VO.Biotoop is om in plaats van het vervallen scherm direct langs het fietspad ten westen 

van de Rotterdamseweg een ‘lichter’ geluidsscherm te plaatsen. Dit zou een “Greenwall” kunnen zijn, zoals 

ook recent op de wal langs de Rotterdamseweg is geplaatst. De benodigde totale lengte is ca. 360 meter. 

 

 
 

Het scherm kan geplaatst worden aan de westzijde van het fietspad langs de Rotterdamseweg, hier links op 
de foto. 
 

 
 
De gele lijn geeft de locatie van het scherm langs de Rotterdamseweg aan, de blauwe lijn de locatie van het 
scherm in het park langs de A15. Bij de Rotterdamseweg sluiten ze op elkaar aan. 



 
 

Pag: 2  Datum: 26-3-2021 
 

Schets van het scherm zoals nu door 3VO.Biotoop voorgesteld:  

 

 

Het scherm bestaat vanaf het fietspad achter de woningen aan de Tarbot naar de A15 achtereenvolgens uit: 
scherm van 5 meter hoog over 180 meter (tot voorbij de kruising met de N915), dan 60 meter 4 meter hoog, 
dan nog eens 60 meter 3 meter hoog en tenslotte 60 meter 2 meter hoog. Totale lengte:  360 meter. 

 
 

 
Noodzaak scherm langs Rotterdamseweg:   
 

 
 
Deze foto illustreert de noodzaak van een scherm langs de Rotterdamseweg. Zonder scherm langs de 
Rotterdamseweg komt er nog veel geluid van de A15 bij de woningen aan Tarbot. De afstand is gemiddeld 
maar 525 m en er is nagenoeg geen ‘barrière’. Voor de Zalm is de afstand over het onbeschermde traject niet 
veel groter (ca. 600 m). Het scherm is niet primair bedoeld voor het geluid van de Rotterdamseweg, maar 
voor het geluid van de A15. Het helpt natuurlijk wel voor het geluid van de Rotterdamseweg. 
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De berekeningen van DGMR tonen ook aan dat de geluidsreductie zonder het scherm langs of evenwijdig aan 
de Rotterdamseweg voor de woningen in deze hoek van Drievliet slechts 0 tot 2 dB is. Deze reductie is volgens 
DGMR niet merkbaar. 

 
 
 

Begroting GREENWALL langs Rotterdamseweg nabij A15 

 

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 A15 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 Lengte 180 m , hoogte 5 m 900 Greenwall Schermdeel 1 270.000 

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 
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