
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

DATUM 4-11-2014 

AAN Commissie Ruimte Groen en Water 

VAN Gedeputeerde Van Lunteren 

DOORKIESNUMMER 3775 

ONDERWERP Ingezonden reactie Geluidswal Veldhuizen 

 

Geachte commissieleden, 

 

Aangaande de op 30 oktober 2014 ingekomen reactie van de heer Van der Sanden betreffende de geluidswal 

Veldhuizen, waarvoor het statenvoorstel in uw vergadering van 17 november 2014 zal worden besproken, wil ik u 

het navolgende ter informatie meegeven. 

 

De heer Van der Sanden stelt dat er sprake is van een ontwerpfout in de voorliggende stukken. Dit is echter niet 

het geval. Bij de planvorming van de N419 (BRAVO 9) is rekening gehouden in de ruimtereservering voor de 

geluidswal. De geluidswal komt daarmee dan ook tussen de rijksweg A2 en de provinciale weg N419 te liggen. 

Dat de wal parallel aan de A12 is bedacht en niet langs de Veldhuizerweg heeft te maken met het gegeven dat 

geluidreductie dicht bij de geluidsbron het meest effectief is en deze wal op beoogde locatie in het verleden al aan 

bewoners van Veldhuizen is toegezegd in het kader van de verleende verklaringen van geen bezwaar (juridische 

verplichting). In het kader van het inpassingsplan zal aangetoond moeten worden dat de geluidswal effectief en 

doelmatig is. Voorts zijn de betreffende gronden inmiddels eigendom van gemeente Utrecht en heeft gemeente 

Utrecht meegefinancierd in de verplaatsing van de gasleiding ten behoeve van de realisatie van de N419 en de 

geluidswal. 

 

Terecht wordt gesteld dat de geluidswal op de beoogde locatie het geluid van de provinciale weg (N419) en 

Veldhuizerweg niet afvangt ten behoeve van de wijk Veldhuizen of de woningen aan de Utrechtsestraatweg, 

alwaar de heer Van der Sanden woonachtig is. Aanleg van de geluidswal langs de Veldhuizerweg (noord-zuid 

richting) leidt inderdaad tot behoud van het doorzicht vanaf de rijksweg, echter is naar alle waarschijnlijkheid niet 

realistisch. Dit gelet op het bovenstaande, maar ook de beperkte inpassingsmogelijkheden (o.a. benzinestation), 

een beperktere geluidreductie (niet bij de geluidsbron afgevangen) en mogelijke planschadeclaims. 

 

Hoogachtend, 

 

J.W.R. Van Lunderen 

 

 


