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Zorg om scherm bij A4 

 

SCHIEDAM Het geluidsscherm dat de Schiedamse wijk Groenoord moet beschermen tegen herrie 

van de verlengde A4 krijgt géén knik, ondanks toezeggingen van de gemeente. Volgens 

Rijkswaterstaat helpt zo'n knik niet. Omwonenden zijn achterdochtig. ,,Dit lijkt op een 

kostenbesparing.''  

Buurt: Schrappen knik lijkt op bezuiniging 

Het geluidsscherm is vooral bedoeld voor bewoners van de flats aan het Van Beethovenplein, 

Chopinplein, Griegplein en Sibeliusplein die dicht op het tracé staan. In het rapport `Alles 

onder een dak' uit 2010 staat nog dat `met het Rijk is overeengekomen dat het geluidscherm 

(...) aan Schiedamse kant langs de A20 tot de ingang van de tunnelmond zal worden voorzien 

van een lichte knik'. 

De knik moest ervoor zorgen dat het geluid teruggekaatst zou worden naar de weg. In het 

huidige ontwerp is deze extra geluidswerende maatregel echter verdwenen. In plaats daarvan 

is gekozen voor een scherm dat bekleed wordt met geluidsabsorberend materiaal. 

Stichting Batavier, die de aanleg van de snelweg bewaakt, en GroenLinks hebben het 

gemeentebestuur om opheldering gevraagd. Zij willen bewijs zien dat het gekozen 

geluidsscherm minstens even goed werkt als het scherm met de knik. ,,Omwonenden zijn 

boos dat zonder het te melden de knik is geschrapt,'' aldus voorzitter John Witjes van de 

Stichting Batavier. ,,Misschien zijn er overtuigende argumenten waarom hiervoor is gekozen, 

maar die willen we dan wel horen.'' 

Achterdochtig 

Aanvankelijk meldt Rijkswaterstaat omwonenden dat uit onderzoek is gebleken dat de knik 

geen positieve invloed heeft op de geluidswaarden bij de woningen achter het scherm. Later 

wordt dit bijgesteld in dat het nieuwe ontwerp dezelfde akoestische bescherming zou bieden 

als het geval zou zijn geweest met een geluidsscherm met knik. 

Omwonenden reageren achterdochtig op het forum van Rijkswaterstaat over de 

verlengde A4 op internet. ,,Dit lijkt op een kostenbesparing waarvan de omwonenden de dupe 

zijn,'' schrijft iemand. 

De gemeente Schiedam heeft Rijkswaterstaat inmiddels gevraagd berekeningen te sturen die 

staven dat het gekozen geluidsscherm een goed alternatief is. 

Overigens is de benodigde vergunning voor het geluidsscherm wel al verleend. 
 


