
N211 Wippolderlaan

Terugkoppeling participatiesessie



Programma

19.00 – 19.15 Inloop

19.15 – 19.25 Welkom, korte terugblik naar 10 juli

19.25 – 20.55 Presentatie uitkomst onderzoeken per onderwerp

• Licht en geluid

• Inrichting Zwethzone en Inpassing van de weg

20.55 – 21.10 Fasering uitvoering

21.10 – 21.20 Vervolgproces 

21.20 – 21.25 Afronding en einde bijeenkomst



Welkom, korte terugblik naar 10 juli



N211 – Wippolderlaan
Beoordeling ‘Oogst van de Haal-sessie’

Participatie Bijeenkomst 30 oktober 2019



Gebruik maken van lokale kennis, belangen en ideeën voor 
uitwerking van het ontwerp van de Wippoldervariant op de thema’s:

• Licht & Geluid;

• Inpassing van de weg;

• Inrichting van de Zwethzone.

Op 10 juli jl. ‘haal-sessie’, nu terugbrengen van de ‘oogst’.

Aanpak burgerparticipatie



1. Verslag van ideeën door de gespreksleiders haal-sessie

2. Ideeën ondergebracht in totaal lijst, gerubriceerd naar thema

3. Kwalitatieve beoordeling door Antea Group op meerwaarde, 
technische haalbaarheid en financiële consequenties.

4. Rangschikking naar:

• Kansrijk

• Mogelijk kansrijk, nader te onderzoeken

• Niet kansrijk

• Algemene vragen / aandachtspunten

5. Meenemen (mogelijk) kansrijke ideeën en aandachtspunten in 
onderzoek & ontwerp naar besluitvorming. 

Aanpak burgerparticipatie



Licht & Geluid
N211 Wippolderlaan
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Context wettelijk kader

• Aanpassing aan de weg Wet geluidhinder

• Toetsing per weg

• Wanneer sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder is onderzoek naar maatregelen nodig.

• Vanuit de Wet geluidhinder geen vaststaand kader voor de 
afweging van maatregelen  aansluiting bij het kader 
doelmatigheidscriterium geluidmaatregelen (kader DMC)



Eerder onderzoek

• Ontwerp bestemmingsplan
– Pakket doelmatige maatregelen (wat is wettelijk nodig)

– Optimalisaties (bovendoelmatig)

• Westlandvariant (alternatief bewoners)

• Wippoldervariant (actueel ontwerp)



Maatregelpakket actueel ontwerp N211



Locatie N211/N222 - Dorpskade

• Huidige situatie grondwal en afscherming thv benzinestation

• Ontwerp met doelmatige maatregelen sluit aan bij bestaande 
situatie

• Genoemde optimalisaties:
– Wal/scherm langs de N222 (tbv zicht en geluid)

– Verhogen afschermende voorziening naar 4 meter

– Goede aansluiting op de Dorpskade



Locatie Dorpskade – A4 (zuidzijde)

• Huidige situatie grondwal icm schermen

• Ontwerp met doelmatige maatregelen eveneens combi van 
grondwallen en schermen
– Ter hoogte van Zwethbrug aaneengesloten afscherming

• Genoemde optimalisaties:
– Doortrekken schermen bij bruggen

– Verhogen schermen bij bruggen

– Dichtzetten geluidslekken bruggen

– Maatregelen doorzetten richting A4

– Verhogen maatregelen thv aansluiting Laan van Wateringse Veld



Locatie Dorpskade – A4 (noordzijde)

• Huidige situatie geen afschermende voorzieningen

• Ontwerp met doelmatige afschermende voorzieningen

• Genoemde optimalisaties:
– Plaatsing geluidscherm rotonde

– Geluidmaatregelen door laten lopen richting A4



Niet locatie specifiek 

• Toepassen bronmaatregel

• Toepassen van absorberende schermen

• Toepassen van schermen in plaats van wallen



Aanlegfase 

• Bestaande voorzieningen zoveel als mogelijk en zo lang 
mogelijk laten staan

• Tijdelijke wallen/schermen





Inpassing van de Weg 
Inrichting Zwethzone

N211 Wippolderlaan
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Fasering & uitvoering

N211 Wippolderlaan
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Fasering uitvoering

• Input haalsessie:
• Stofhinder

• Geluidhinder 

• Lichthinder

• Sluipverkeer via Dorpskade

• Gebruik Zwethzone

• Handhaven recreatieve verbindingen

• Handhaven bestaande aansluitingen (o.a. bedrijventerrein WV)

• Voorkomen extra vertragingen verkeer

Uitwerking in contracteisen

Vooraf al in beeld via een mogelijke en maakbare fasering



Vervolgproces

• De “oogst”

• Vervolg ontwerp

• Vervolg participatie

• Ruimtelijke procedure


