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Geachte bewoner,

   1/2

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het geluidsscherm langs de N209 in Bleiswijk. 

Terugblik

In de brief van 9 oktober 2020 hebben we aangegeven dat de ruimte langs de N209 bij Bleiswijk beperkt is.

Deze krappe ruimte zorgt ervoor dat het maken van een passend ontwerp voor een geluidsscherm niet

eenvoudig is. Verder is toen aangegeven dat de oplossing voor de waterhuishouding technisch mogelijk is,

maar dat veel partijen (hoogheemraadschap, provincie, gemeente en private partijen) hieraan moeten

meewerken.

Stand van zaken

De gesprekken met alle partijen hebben inmiddels plaatsgevonden. Uitkomst is dat er bestuurlijk

(hoogheemraadschap, provincie en gemeente) draagvlak is om het scherm te realiseren. Tevens ligt er nu

een technisch uitvoerbaar ontwerp. Dit ontwerp heeft echter wel impact op de omgeving. 

Zo moet, om het geluidsscherm langs Bleiswijk mogelijk te maken, een deel van de bestaande sloot worden

verlegd en een deel worden vervangen door duikers. De bestaande sloot is essentieel voor de

waterhuishouding in de Schildersbuurt en Zeeheldenbuurt, want naast het regenwater afkomstig van de

N209, vangt de sloot ook het water af van de regenwateruitlaten en de gemengde overstorten (noodafvoer

van rioolwater ter voorkoming van overstroming) vanuit het rioleringssysteem van deze buurten. Ook het

overtollige grondwater wordt afgevoerd op deze sloot.

De plaatsing van het geluidsscherm zorgt er dan ook voor dat de waterhuishouding moet worden aangepast.

Daarbij voldoet de bestaande sloot niet (meer) aan de huidige toetsingscriteria en kan, door de

werkzaamheden voor het geluidsscherm, de nieuwe waterhuishouding van de gehele wijk zodanig ingericht

worden dat deze wél voldoet aan de huidige eisen.



  2/2

Om aan de eisen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te voldoen zal het

oppervlaktewater dat gedempt wordt ten behoeve van het geluidsscherm, worden gecompenseerd in het

Marijkeparkje. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om het water zodanig te compenseren dat het parkje

zijn functie kan behouden en goede bomen en struiken gespaard blijven. Vanwege de beperkt beschikbare

ruimte aan deze zijde van de N209 wordt extra waterberging gerealiseerd aan de overzijde van de N209.

Hiervoor maken we gebruik van een reeds bestaande duiker en een nieuw aan te leggen duiker onder de

N209 door.

Hoe nu verder? 

We begrijpen dat het allemaal lang duurt, zelf zouden we ook graag meer voortgang zien in het project om

het geluidsscherm te realiseren. We kunnen het scherm echter niet realiseren als de problemen met de

waterhuishouding niet worden opgelost. Met enige regelmaat is op het nieuws te zien dat een plaatselijke

hoosbui ervoor zorgt dat huizen onder water lopen en dit zal in de toekomst met het veranderende klimaat

alleen maar toenemen. Daarom is het belangrijk om de waterhuishouding in uw wijk goed op orde te

krijgen. 

Op basis van de laatste gegevens wordt het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt. Zodra het Voorlopig

Ontwerp gereed is zal er een bewonersbijeenkomst worden georganiseerd. Door alle nog te ondernemen

stappen is het vooralsnog lastig om een planning te geven. Op de gemeentelijke website

www.lansingerland.nl/geluidsschermen-n209 is de laatste informatie beschikbaar.

Met een vriendelijke groet,

gemeente Lansingerland
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