
	
 
  

 
 
  
Actualiteit ‘Geluidswal langs de Volgerweg’ 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Rotterdam 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Rotterdam, 4 april 2018 
 
Geachte voorzitter, 
 
Omwonenden van de Volgerweg hebben ons – met grote regelmaat – laten weten overlast te ervaren van 
het vrachtverkeer dat langs hun huizen naar bedrijventerrein de Pothof rijdt. Door de komst van het 
nieuwe multifunctioneel centrum De Rozenburcht moeten de trucks namelijk een stuk langer over de 
Volgerweg. Door het lawaai en de trillingen worden bewoners nu soms al om vijf uur ’s ochtends wakker.  
 
Wij hebben de zorgen van de omwonenden altijd heel erg serieus genomen en dienden in het verleden 
verschillende moties in om de verkeershinder te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten. Een 
van de maatregelen die uit de vele discussies m.b.t. deze casus is voortgekomen, is het plaatsen van een 
geluidsscherm langs de tuinen van de woningen Druivenhoek 38 t/m 60 (even huisnummers).  

Vorige week ontvingen bewoners aan de Volgerweg een brief over de te plaatsen geluidsschermen. 
Daarin staat te lezen dat de gemeente voorkeur geeft aan het plaatsen van een Greenwall Classic en een 
Greenwall Compact. Deze schermen zullen tegen de bestaande erfgrens worden geplaatst. Mochten de 
omwonenden een van klimop (hedera) voorziene geluidswal willen, dan is dat mogelijk, maar moeten wel 
alle schuttingen en schuren verwijderd worden. Mocht dat niet gebeuren, dan wordt er een zwart doek 
geplaatst. Het onderhoud van de wand (aan de tuinzijde) komt voor rekening van de bewoners.  

Al met al druist het voorstel van de gemeente Rotterdam volledig in tegen hetgeen eerder met de 
bewoners is afgesproken. Ook strookt de inhoud van de brief niet met eerdere mondelinge toezeggingen 
die zijn gedaan. Over het vreemde voorstel dat nu voorligt, zouden de Rotterdamse fracties van de VVD 
en de SP graag met het college in debat willen tijdens de actualiteitenraad van donderdag 12 april 2018.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Jan-Willem Verheij      Aart van Zevenbergen 
VVD Rotterdam      SP Rotterdam 


