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Veelgestelde vragen vervanging geluidsschermen A10-Noord 
 

1. Welke schermen worden vervangen?  
De schermen die op onderstaand plaatje staan, worden vervangen.  

 

 
2. Komen er ook extra geluidsschermen?  

We bouwen de schermen terug met de oorspronkelijke hoogtes en lengtes.  
Er komt 1 nieuw geluidscherm op de toerit naar de A10 bij de Bruinvisstraat. Op deze plek is een 
geluidscherm nodig omdat uit het onderzoek van het Meerjarenprogramma geluidsanering (MJPG)  
is gebleken dat bij deze woningen de geluidnorm wordt overschreden.  
Als de gemeente Amsterdam of Landsmeer een extra scherm wil laten bouwen dan gaat 
Rijkswaterstaat met de gemeente in overleg om te kijken hoe dat in orde gemaakt kan worden. Het 
budget en alle vergunningen moeten dan wel door de gemeente geregeld worden.  
 

3. Wordt rekening gehouden met meer verkeer in de toekomst?  
Ja, dat zit in de geluidsonderzoeken. We onderzoeken welke maatregelen verstandig zijn om te 
nemen, zoals stiller asfalt of hogere geluidsschermen.  
 

4. Hoe gaan de nieuwe schermen eruit zien? 
Een ontwerp voor de nieuwe schermen is onderdeel van de voorbereiding van de vervanging van de 
geluidsschermen (planfase). Ze zullen een andere vormgeving krijgen dan de huidige. De gemeenten 
Amsterdam en Landsmeer hebben aangegeven dat de kant waar bewoners op uitkijken bij voorkeur 
groen is. Klimbeplanting is hiervoor het meest geschikt (klimop).  
 

5. Hoe worden bewoners/gemeente(n) hierbij betrokken? 
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Bij het nieuwe ontwerp zijn de gemeenten Amsterdam en Landsmeer betrokken. Uitgangspunt 
daarbij is dat we de schermen terugbouwen die er nu staan: er komen geen langere of hogere 
schermen. Ook hebben we een bijeenkomst voor bewoners georganiseerd om mee te praten over 
het ontwerp (12 december 2022). In februari 2023 volgt een bijeenkomst waarin we laten zien hoe 
het definitieve ontwerp eruit komt te zien en vertellen wat we met de inbreng van bewoners gedaan 
hebben.  
 

6. Wat wordt met mijn inbreng gedaan?  
De ontwerpers van Rijkswaterstaat, Amsterdam en Landsmeer bekijken wat er met de inbreng van 
bewoners gedaan kan worden. Wij vinden de inbreng van gemeenten en bewoners belangrijk, dus 
wij maken ons hier hard voor. Het projectteam legt het definitieve ontwerp voor aan de minister, 
deze neemt uiteindelijk het besluit.  
 

7. Kunnen de schermen eerder dan in 2025 vervangen worden? 

 Er is Rijkswaterstaat alles aan gelegen om zo snel mogelijk de ‘schop in de grond’ te zetten en de 
nieuwe geluidsschermen te laten bouwen door een aannemer. 

 We hebben echter gezien dat het huidig geluidsscherm niet goed heeft gefunctioneerd en dat 
repareren geen optie meer is. Daarom is besloten dat we inzetten op een nieuwe 
toekomstbestendig oplossing: een nieuw geluidsscherm.  

 Het gaat hier om een miljoeneninvestering en hierover moet de minister een besluit nemen. Het 
geldt hiervoor wordt ter beschikking gesteld door de minister met een Uitvoeringsbesluit.  

 Rijkswaterstaat dient het Uitvoeringsbesluit aan te vragen op basis van een uitgewerkt voorstel 
met als belangrijkste producten een ontwerp, kostenraming en aanpak voor de realisatie. 

 Om deze producten op te leveren doorloopt Rijkswaterstaat op dit moment een zogeheten 
planfase. We ontwerpen een nieuw scherm en bespreken de vormgeving ervan met de 
gemeenten Amsterdam en Landsmeer, bewoners worden daarbij ook geraadpleegd. 

 Daarnaast onderzoeken we in verband met duurzaamheid en kosten of we de bestaande 
fundering van de geluidsschermen kunnen hergebruiken. Ook alle andere relevante aspecten 
worden onderzocht ten behoeve van de bouw: hoe zit het met kabels en leidingen, flora en 
fauna, de bodem etc. Dit om te voorkomen dat we tijdens de realisatie met financiële 
tegenvallers of onveilige situatie te maken krijgen.  

 Volgens planning worden de onderzoeksresultaten in de zomer van 2023 aangeboden aan de 
minister, deze neemt dan het Uitvoeringsbesluit waarna de uitvoeringsfase start.  

 De uitvoeringsfase bestaat uit achtereenvolgens contractvoorbereiding, aanbesteding van het 
werk en tenslotte de daadwerkelijke uitvoering.  

 Het voorbereiden van de aanbesteding en de aanbesteding zelf nemen ongeveer een jaar in 
beslag.  

 De aannemer zal vervolgens het werk voorbereiden en materialen inkopen waarna de 
uitvoeringswerkzaamheden in 2025 buiten zullen plaatsvinden.  

 De exacte planning van de uitvoering is o.a. afhankelijk van hoe snel de minister het besluit 
neemt, het verloop van de aanbesteding en de complexiteit van de bouw. Naar verwachting zal 
de bouwtijd bijv. korter zijn als we de bestaande fundering kunnen hergebruiken.  

 Deze planning is onder voorbehoud van het optreden van planningsrisico’s. 
 

8. Speelt stikstof voor de nieuwe geluidsschermen ook een rol?  
We zijn aan het onderzoeken wat de uitspraak van de Raad van State betekent voor de nieuwe 
geluidsschermen.  
 

9. Moeten er bomen gekapt worden om de nieuwe schermen neer te zetten?  
We onderzoeken wat er allemaal moet gebeuren om nieuwe schermen neer te zetten. Mogelijk 
moeten ook bomen gekapt worden.  
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10. Ik wil graag mooiere en groenere taluds, nemen jullie de taluds ook mee?  

De taluds zijn geen onderdeel van de opdracht. Wel zijn ze onderdeel van het gesprek met de 

gemeenten.  

 
11. Komen er zonnepanelen op de nieuwe schermen?  

Op verzoek van de gemeente Amsterdam wordt dit onderzocht.  
 

12. Wordt rekening gehouden met klimaatverandering en meer stormen voor de nieuwe 
schermen?  

De geluidsschermen krijgen een nieuw robuust ontwerp dat voldoet aan alle actuele normen, 
waaronder die voor windbelasting.  
 

13. Hoe ziet de planning eruit?  
- t/m medio 2023: onderzoeken planfase en besluit Minister.  
- Voorbereiding van de aanbesteding en uitvoering start januari 2023  
- Uitvoering: start 2025 

Deze planning is onder voorbehoud van het optreden van planningsrisico’s. 
 

14. Dit soort projecten loopt altijd vertraging op. Hoe realistisch is die planning?  
Planningen zijn altijd onder voorbehoud. We plannen zo realistisch mogelijk en houden rekening met 
allerlei aspecten: hoe soepel de aanbesteding loopt, hoe complex het ontwerp is, of we kabels en 
leidingen moeten verleggen, hoe het zit met aanwezige flora en fauna, levertijden materiaal, 
beschikbaarheid personeel etc.  
 

15. Waarom heb ik geen uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst van 12 december?  
Op de inloopbijeenkomsten over de huidige situatie (november 2022) hebben we bewoners 

gevraagd of ze mee willen denken over het nieuwe ontwerp. Ook hebben we zo goed mogelijk 

adressen van bewoners en organisaties verzameld. Deze bewoners en organisaties zijn persoonlijk 

uitgenodigd. We hebben de uitnodiging ook op onze internetpagina over de geluidsschermen gezet.  

 


