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Bewonersbijeenkomst over het nieuwe ontwerp
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Opening
Welkom

• Joost van der Hart

• Projectmanager vervanging geluidsschermen A10 noord

• Graag uw (algemene) vragen zoveel mogelijk vasthouden 
tot het einde van de presentatie

• Er is straks meer dan genoeg tijd om in de groepjes uw 
vragen te bespreken
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Programma

1. Opening 19:10

2. Toelichting Rijkswaterstaat en korte algemene vragen 19:20

3. Toelichting ontwerp door de architect 19:30

4. Groepsgewijs bespreken vormgevingsvoorstellen 19:45

5. Einde bijeenkomst 21:00 (uiterlijk)
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Doel van deze avond
Het moment om mee te denken

• Rijkswaterstaat presenteert schetsen voor de vormgeving van de nieuwe geluidsschermen langs de A10 Noord

• Het betreft de te vervangen geluidsschermen en het nieuwe geluidsscherm bij de Bruinvisstraat

• U kunt uw reactie geven op de gepresenteerde voorstellen voor de vormgeving

– Wat vindt u van de voorstellen, wat vindt u belangrijk?

– Wat spreekt u (niet) aan?

• Presentatie en schetsen komen op 
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a10-noord-vervanging-geluidschermen
samen met beantwoording van vragen die vanavond worden gesteld

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a10-noord-vervanging-geluidschermen
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Wat gebeurt er hierna?
Planning

• Planning onder voorbehoud

• Planning van het nieuw te bouwen geluidsscherm bij de Bruinvisstraat kan hiervan afwijken

Planning Moment

1e kwartaal 2023 2e bewonersbijeenkomst

Voor de zomer 2023 Afronding ontwerp

2024 (Voorbereiding) aanbesteding

2025 Start bouw 
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Nieuwe geluidsschermen langs de A10 Noord

• Schermen van Rijkswaterstaat

• Vervangen tussen 32,6 en 6,9

• Nieuw scherm bij de Bruinvisstraat
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Opdracht Rijkswaterstaat

• Voldoen aan wettelijke normen

• Terugbrengen oorspronkelijke hoogtes

• Toekomstbestendig, veilig, onderhoudbaar
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Even voorstellen

• Suus Boerma (omgevingsmanager vervanging geluidsschermen A10 Noord)

• Maaike Seppen (omgevingsmanager nieuwe scherm Bruinvisstraat)

• Harold Hansen (omgevingsmanager huidige situatie geluidsschermen A10 Noord)

• Chris Spierings (architect)
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Toelichting ontwerp door de architect
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Meer informatie?

• https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a10-noord-vervanging-
geluidschermen

• https://www.rijkswaterstaat.nl/leefomgeving/leefbaarheid-en-milieu/milieukwaliteit/geluid-
langs-rijkswegen

https://www.rijkswaterstaat.nl/leefomgeving/leefbaarheid-en-milieu/milieukwaliteit/geluid-langs-rijkswegen
https://www.rijkswaterstaat.nl/leefomgeving/leefbaarheid-en-milieu/milieukwaliteit/geluid-langs-rijkswegen

