
 
 
Verzonden: dinsdag 12 april 2022 15:35 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Geluidswal A7 Buitenhof 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Ik zag dat morgenavond dit onderwerp op de agenda 
staat. https://gemeenteraad.groningen.nl/actueel/raad_bespreekt_geluidswal_a7_bij_buitenhof/?ut
m_campaign=Nieuwsbrief+gemeente+Groningen&utm_medium=email&utm_source=Mailer 
 
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
 
Eind jaren ’90 zijn alle percelen in onze wijk (Piccardthofwijk Noord) verkocht onder het mom ‘wonen 
tussen de vogels’. De gemeente wilde een wijk met grotere percelen en grotere, vrijstaande 
woningen. Dat hebben ze vervolgens gekregen. Alle kopers hebben hier ruime huizen neergezet. 
 
Vervolgens werd de A7 aangepakt en in 2009 de verhoging hiervan bij Vos Maupertuus geopend. 
Sindsdien is er duidelijk geluidsoverlast in onze wijk. Samen met enkele bewoners hebben wij een 
Commissie Geluidsoverlast A7 opgericht en hebben wij vele, vele malen met de gemeente en met 
anderen gesproken. Ons verzoek om metingen werd meerdere keren afgewezen onder het mom ‘er 
kan geen geluidsoverlast zijn want de berekeningen zeggen dat het niet kan’. 
 
Uiteindelijk is in een gemeenteraadsvergadering in 2014 besloten dat ook dit stuk van de A7 tot aan 
de afslag Hoogkerk drielaags ZOAB zou krijgen en de geluidsschermen aan de Stadsparkzijde - die 
zorgden voor weerkaatsing naar onze wijk - zouden verdwijnen en niet meer terug zouden keren. 
Daarmee zou het geluidsniveau weer op of onder het niveau van voor 2009 komen. Dit werd in het 
definitieve plan opgenomen. 
 
De wijk Buitenhof had jarenlang eveneens gevraagd om geluidsschermen. Wij hebben in het verleden 
contact met die wijk gehad, want zij waren immers degene geweest die ooit voor plaatsing van de 
geluidsschermen aan de Stadsparkzijde hadden gepleit. 
 
De insteek vanuit de wijk waar wij wonen (Piccardthof Noord) is altijd geweest: hetzij schermen aan 
beide kanten van de A7, hetzij geheel geen schermen (en dan drielaags ZOAB) en als er schermen 
worden geplaatst dan bij voorkeur geluidsabsorberende schermen (dus geen weerkaatsende 
schermen zoals de glazen schermen die er jarenlang hebben gestaan). Dit om te voorkomen dat 
weerkaatsing plaatsvindt. Met een voornamelijk ZW wind betekent dat schermen aan de Noordzijde 
van de A7 het geluid weerkaatsen naar onze wijk en daarmee voor verergering van de geluidsoverlast 
zorgt. 
 
Nadat het plan voor de Ring Zuid definitief was geworden en de uitvoering begon (en meteen werd 
aangegeven dat e.e.a. veel langer zou gaan duren), hebben wij er in de wijk op vertrouwd dat het, 
ondanks de vertraging, goed zou komen. 
 
Nu lezen wij dit bericht en het baart ons zorgen. Een conventioneel scherm zal weer zorgen voor 
weerkaatsing, iets waarover overigens in het bijgevoegd stuk van Adviesbureau WMA niets over 
wordt gezegd. Graag zou ik alsnog willen benadrukken dat wij het (uiteraard!) prima vinden als de 
wijk Buitenhof extra bescherming gaat krijgen tegen geluidsoverlast ZOLANG dit maar niet betekent 
dat het ten koste van een andere wijk, in dit geval onze wijk Piccardthof Noord, gaat.  
 
Helaas ben ik niet in de gelegenheid woensdagavond te komen inspreken, maar ik ben graag bereid 
tot nadere toelichting op een ander moment. 
Met vriendelijke groeten, 
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