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vereniging vrienden van vlietland, 

vogelwerkgroep vlietland, 

werkgroep milieubeheer leiden, 

Beheerscommissie vogelplas starrevaart, 
(organisaties die zitting hadden in de Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerplas) 

 

 
p.a. Oostvlietweg 49, 2266 GN Leidschendam. 

 

Leidschendam-Voorburg/Voorschoten, dinsdag 9 juli 2019. 

 PERSBERICHT! 

‘Liefst een groen, geluid absorberend scherm langs de A4 en geen zonnepanelen’ 

De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer 

Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart zijn blij, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland aan de slag zijn gegaan met het verzoek van Provinciale Staten om nu binnen twee jaar een 

adequate geluidswerende voorziening langs de A4 neer te laten zetten. Dat zou de geluidsoverlast in 

Vlietland en de Vogelplas Starrevaart en ook de geluidsoverlast voor de bewoners van Voorschoten 

aanzienlijk verminderen. 

De vier organisaties hebben de provincie laten weten, dat zij geen voorstander zijn van de aanleg van 

geluidswallen, maar dat ze nog steeds pleiten voor een groen, geluid absorberend scherm in de berm 

van de A4 vlak achter de vangrail. Zo’n scherm past beter in het landschap, er is veel minder grond 

voor nodig dan voor een wal en de aanlegkosten zijn veel minder afhankelijk van de bodemgesteldheid 

en de ligging van kabels en leidingen (factoren die de aanlegkosten sterk beïnvloeden). Een geluid 

absorberend scherm in de berm van de A4 voorkomt bovendien geluidoverlast in Stompwijk. 

 

Een scherm met zonnepanelen? 

De vier organisaties zijn er niet voor om de geluidwerende voorziening te combineren met duurzame 

energievoorziening, zoals langs de N470 bij Pijnacker-Nootdorp en de A50 bij Uden. Zulke combinaties van 

geluidsschermen en energievoorziening (met zonnepanelen) passen volgens de vier misschien wel in een 

stedelijke omgeving, maar absoluut niet in het landschap van Vlietland, de Vogelplas Starrevaart en het 

Groene Hart. Ze zijn dan ook blij, dat Provinciale Staten ook hebben gevraagd “de geluidswerende 

voorziening zo goed mogelijk te laten inpassen in het open, landschappelijke karakter van het gebied”. 

Volgens de vier organisaties zouden geluidsschermen met zonnepanelen bovendien een aanzienlijk risico kunnen inhouden 

voor de vele vogels die heen en weer vliegen tussen de Vogelplas en de droogmakerijen aan de oostkant van de A4. Zulke 
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schermen zouden ook tot meer geluidsoverlast in Stompwijk kunnen leiden. Dit alles nog afgezien van het feit dat de aanleg 

van dergelijke combinaties de aanlegkosten verhoogt en dat nog onderzocht wordt of deze vorm van energievoorziening wel 

goed werkt. 

 

€10 tot 20 miljoen of €3,5 miljoen? 

De vier organisaties hebben zich verbaasd over de schatting van Gedeputeerde Staten, “dat een 

geluidswerende voorziening van 3,5 km lang en 3 meter hoog €10 tot 20 miljoen zal gaan kosten”; een bedrag 

dat nog hoger uit zou vallen als de geluidwering gecombineerd zou worden met een duurzame 

energievoorziening. 

De vier beschikken over een veel lagere kostenraming van een gerenommeerd bedrijf op dit gebied. Dat bedrijf 

concludeert, dat het realiseren van een geluidsscherm van ongeveer dezelfde lengte en hoogte langs Vlietland 

en de Vogelplas binnen een budget van €3,5 miljoen excl. BTW haalbaar moet zijn. Dat zou het 

financieringsprobleem voor de provincie een heel stuk kleiner maken dan een bedrag van €10 à 20 miljoen en 

de mogelijkheid dekking te vinden voor dat bedrag een heel stuk groter, als Rijkswaterstaat niet mee zou 

betalen aan de geluidwering. De organisaties zijn van plan zich te voorzien van meer offertes op dit gebied. 

In hun brief aan Provinciale Staten schrijven de vier organisaties, dat zij erop vertrouwen, dat de Statenleden 

de informatie in hun brief betrekken bij hun beoordeling van volgende voortgangsrapportages van GS over de 

te nemen geluidwerende maatregelen langs de A4 ter hoogte van Vlietland en de Vogelplas Starrevaart. Wordt 

vervolgd. 

Noot voor de redactie: 

 Zonder kop en tussenkopjes en zonder de ingesprongen tekst in een kleinere letter (75 woorden) telt het persbericht 457 

woorden. 

 Nadere inlichtingen te verkrijgen bij Ed Krijgsman (T 070-3276819; M 06-41619012; E elkrijgsman@kpnplanet.nl) en Wim 

ter Keurs (T 071-5613043; E wjkeurs@gmail.com). 

 De brief aan Provinciale Staten waarop dit persbericht is gebaseerd wordt u op verzoek per e-mail toegestuurd. 
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