
 

 

 

 

RWS INFORMATIE - PERSOONSVERTROUWELIJK 

RWS INFORMATIE - PERSOONSVERTROUWELIJK 

   

Rijkswaterstaat Water, 

Verkeer en Leefomgeving 
 

Griffioenlaan 2 

3526 LA  UTRECHT 

Postbus 2232 

3500 GE  UTRECHT 

T  088 7971111 

www.rijkswaterstaat.nl 

Contactpersoon 

Paul Fortuin 

Adviseur klimaat 

T  06 12289145 

paul.fortuin@rws.nl 

Datum 

21 augustus 2017 

Bijlage(n) 

Pagina 1 van 12 

 
 

Expertsessie: bosschages en geluidschermen als CO2 

maatregel 

 

  



 

 

RWS INFORMATIE - PERSOONSVERTROUWELIJK 

RWS INFORMATIE - PERSOONSVERTROUWELIJK 

Rijkswaterstaat Water, 

Verkeer en Leefomgeving 

Datum 

21 augustus 2017 

Pagina 2 van 12 

 
 

 

 

Achtergrond 

Een recent voltooide meetcampagne, naar de invloed van lage rolweerstand 

wegdekken op brandstofverbruik van vrachtwagens (M+P rapport, januari 2017), 

leverde als uitkomst een gemiddeld van 2% minder brandstofverbruik indien een 

vrachtwagen van ZOAB+ naar TLZOAB (fijn) rijdt. Een bijvangst van deze studie is 

dat zijwind ook een duidelijk significante invloed heeft op het brandstofverbruik 

van de vrachtwagen, variërend van 1% tot 16% voor een zijwindcomponent van 1 

tot 5 m/s.  

  

Hieruit kan worden opgemaakt dat geluidschermen of bosschages langs de weg 

een positieve bijdrage kunnen leveren aan brandstofbesparing, door hun 

afschermende werking van de zijwind. Dit effect is dan ook duidelijk terug te 

vinden op een winderige dag tijdens de meetcampagne, toen de v rachtwagen 

heen en terug reed over de A2, op een traject mét (Vught-Liempde) en zónder 

(Kerkdriel-Geldermalsen) bosschages langs de weg. Dit is een eenmalig gevonden 

effect (één voertuig, één spot, één meetdag) en daardoor nog geen robuust 

resultaat. Echter, dát de zijwindcomponent een effect heeft op brandstofverbruik 

van voertuigen (vooral vrachtwagens, vanwege hun grote zij-oppervlak) is vrij 

onomstreden en al geruime tijd bekend. Dit generieke effect van zijwind op 

brandstofverbruik is zo op internet te vinden (zie onderstaand figuur) en volgt ook 

uit de multi-regressie analyse van M+P, over alle meetdagen en de bijbehorende 

zijwindmetingen. Wat dus minder bekend is, is het specifieke aspect: hoe effectief 

de bosschages dan wel geluidschermen de zijwind afschermen voor de 

vrachtwagens die voorbij rijden. 

 

 

Vraagstelling 

Gegeven deze zekerheden en onzekerheden uit eerder onderzoek, is er de 

interessante vraag in hoeverre er een globale inschatting gemaakt kan worden 

van het effect van huidige bosschages en geluidschermen langs de weg op het 

brandstofverbruik van vrachtwagens, en wat een eventuele verdere uitbreiding 
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van deze zijwindgeleiders (als CO2 maatregel) allemaal voor consequenties met 

zich meebrengen. Voor RWS, maar ook voor andere partijen die hierover gaan of 

belang bij hebben.  

 

Om hiervan een beter beeld te vormen stelde DGB voor om een expertsessie te 

houden, waarin alle aspecten die meespelen in de aanleg van bosschages en 

geluidschermen langs de weg tegen het licht gehouden worden. Om zo inzicht te 

krijgen in de voor en nadelen die hierin meespelen en tot een weloverwogen 

volgende stap te komen. 

 

Expertsessie 

De doelstellingen van zo een expertsessie zijn om inzicht te krijgen in: 

- de implicaties van (een uitbreiding in) bosschages en geluidschermen langs de 

weg, voor: 

o beheer en onderhoud, 

o wegontwerp en verkeersveiligheid, 

o ruimtelijke kwaliteit en vormgeving, 

o het afwateringssysteem; 

- de belangen die spelen bij andere partijen als gemeenten en provincies en de 

procedures die hiervoor gevolgd moeten worden; 

- de voor- en de nadelen van (een uitbreiding in) bosschages en 

geluidschermen langs de weg, en als het kan de kostenkentallen hiervan.  

Stel we zouden dit op veel plekken in Nederland willen,  

o welke praktische belemmeringen komen we dan tegen? 

o welke besluiten/wetgeving zijn hierop van invloed? 

o welke partijen zijn nodig? 

 

Op 10 juli 2017 vond deze expertsessie plaats. Het programma zag er als volgt 

uit: 

 

14u30  Welkom en voorstelrondje 

14u45  Achtergrond:  

- toelichting op bevindingen tot nu toe, doelstelling expertsessie  

     (Paul Fortuin)  

15u00  Maatregelen:  

- Bosschages (Peter Jan Keizer)  

- Geluidschermen (Willem Jan van Vliet) 

15u30  Afwegingen vanuit expertises: 

- Wegontwerp en veiligheid (Tim Olsthoorn) 

- Ruimtelijke kwaliteit en vormgeving (Jan Willem de Jager) 

- Afwatering van wegen (Henk Jan Beukema) 

- Omgevingsmanagement (Paul Knoester) 

16u45  Conclusies, hoe verder 
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Conclusies van de expertsessie: 

Het gevoel aan het einde van de sessie is dat met name het plaatsen van 

bosschages langs de weg een positief effect kan hebben en het interessant kan 

zijn om een aantal trajecten te onderzoeken, bijvoorbeeld in samenwerking met 

een gemeente en provincie die actief zijn op dit thema. Waar het toepassen van 

bosschages langs de weg als kansrijk wordt gezien, valt het plaatsen van 

geluidschermen juist af vanwege te hoge kosten en de moeilijke procedures die 

hieraan gebonden zijn. Vanuit de verschillende invalshoeken is gebleken dat, 

wanneer er inderdaad een positief effect blijkt te zijn, er zeker ruimte is om te 

verkennen hoe deze maatregel toegepast kan worden. Het past nog niet in de 

huidige structuren en processen, maar er zijn geen juridische, financiële of 

relationele blokkades om hier niet mee verder te kunnen. 

 

Leeswijzer 

In het volgende worden de twee maatregelen (bosschages en geluidschermen) in 

al hun aspecten omschreven, gevolgd door de afwegingen vanuit de expertises 

hemelwaterafvoer, verkeersveiligheid, omgevingsmanagement en ruimtelijke 

kwaliteit. Vervolgens wordt aandacht gegeven aan de nodige samenwerking met 

bestuurlijke stakehouders, en afgesloten met de conclusies en suggesties voor 

vervolgacties. 

 

Invalshoek bosschages en bermareaal 

Bij de inrichting en het beheer en onderhoud van bermen proberen wij alle 

functies die een berm heeft aan elkaar te koppelen. De functies zijn met name 

technisch en verkeerskundig, natuur en landschap. Het effect van wind op het 

verkeer is nooit een expliciet onderdeel van wegontwerpen, het ontwerp is met 

name esthetisch en functioneel ingesteld. 

 

Inrichting 

De inrichting van het bermareaal kent een heel proces, dit heeft te maken met het 

combineren van functies. Grotendeels gaat het toepassen van bosschages over 

verkeerveiligheid, het is een maatregel waarmee je kunt zorgen dat de 

weggebruiker onbewust de juiste dingen doet. Bosschages kunnen dienen als 

geleiding en bieden mogelijkheden te sturen op rijgedrag.  

 

Verder heeft het een esthetische component, het draagt bij aan de 

landschappelijke inpassing en beleving van de weg. In een open landschap laat 

ook de weg een open beeld zien, in aansluiting op het heersende landschap. Dit 

draagt tevens bij aan de interactie tussen de gebruiker en de omgeving. In de 

bebouwde omgeving kun je te maken hebben met bijvoorbeeld geluidschermen of 

andere wettelijke maatregelen die het uiterlijk bepalen, bij de aanleg worden 

afwegingen en keuzes voor maatregelen gemaakt. Hierin wordt ook de 

natuurkwaliteit van het bermareaal meegenomen. Allerlei dieren maken gebruik 

van langgerekte elementen, bijvoorbeeld vleermuizen, langgerekte beplanting kan 

hen faciliteren.  

 

Op dit moment bestaat zo’n 20% van het bermareaal uit bosschages, de overige 

(80%) is gras. Dit zijn vaak geen langgerekte bosschages maar onregelmatige of 

ronde bosjes op knooppunten. Er zijn een aantal vormen, zoals bomenrijen en 
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windsingels (langgerekte bosschages). Deze worden in Flevoland toegepast langs 

met name fietspaden. Het fenomeen dat bosschages wind kunnen breken is in 

praktijk al veel gebruikt, ook langs kanalen. Voor individuele wegtrajecten liggen 

de uitgangspunten in landschapsplannen, die weer onderdeel kunnen uitmaken 

van een tracébesluit. Daarmee zijn deze uitgangspunten onderdeel van het 

afwegingsproces en heeft het ook een zekere status.  

 

Beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud dat plaats vindt is bedoeld om de bij het ontwerp 

gekozen vormmotieven in stand te houden. Het kan daarbij gaan om het 

voorkomen van nadelige effecten op het verkeer, het in stand houden van de 

draagkracht van de berm, etc. Voor gesloten beplanting (bestaande bosjes) houdt 

het beheer in dat de omvang in stand gehouden moet worden, door het 

terugbrengen van de randen, en er geen gevaar en hinder mag ontstaan. Met het 

beheer en onderhoud stuur je ook op de specifieke soorten. Het mantra is de set 

aan maatregelen dusdanig te kiezen dat je de natuur dient, evenals de 

functionaliteit van de weg.  

 

Kosten  

Voor het onderhoud van groen zetten wij zo’n 30 miljoen per jaar weg in 

prestatiecontracten voor het areaal autosnelwegen. Het toepassen van meer 

bosschages heeft hier beperkt invloed op.  

 

Bosschages versus grasbermen 

In de regel liggen de kosten voor beheer en onderhoud van grasbermen hoger dan 

voor bosschages. Grasbermen moet je 1-2x maaien met afvoer van het maaisel, 

dit heeft te maken met de gebruiksfunctie en natuurwaarden.  

 

De natuurwaarden bij de typen bosschages die wij gebruiken zijn lager dan voor 

de graslanden. Dat komt met name doordat bosjes altijd op verstoorde grond 

liggen en jong zijn. Het zijn daardoor vaak snelgroeiende soorten die gebonden 

zijn aan verstoorde ondergronden en een minder hoge natuurwaarde kennen. De 

ontwikkeling van een echte bosgemeenschap kost veel tijd. Met het toepassen van 

bosschages geef je niet direct een grote impuls aan de natuur, maar het zal ook 

niet nadelig zijn. Wanneer je bosschages wilt ontwerpen met als doel 

zijwindbeperking kun je bosjes gebruiken die optimaal aansluiten bij de omgeving.  

 

Windremmende bosschages 

Het toepassen van gesloten beplanting is het meest effectief. Een bomenrij 

bijvoorbeeld vangt minder wind. Het is interessant de kenmerken van de 

bosschage in relatie tot de windremmende capaciteit verder te onderzoeken. 

Hoeveel wind rem je met welk type bosschage? Is er een optimum in de breedte? 

Wat is de optimale vorm van een bosschage? 

 

Na aanplant heeft de bosschage niet direct een windremmend effect. Het duurt 

een aantal jaar, soms wel 10 jaar, voordat een bosschage de juiste omvang heeft. 

Aanvullende koppelkans vanuit duurzaamheid is dat er wordt nagedacht over het 

winnen van houtopstand.  
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Invalshoek geluidschermen 

Geluid is een vreemd thema, enerzijds vinden we het erg belangrijk en anderszijds 

wil men het geluidonderzoek binnen een planproces zo laat mogelijk uitvoeren 

met het argument dat eerst het wegontwerp geometrisch vast moet liggen. Dat 

maakt dat de geluidschermen in het wegontwerp relatief laat in het planproces 

worden vastgelegd . Het voornemen een geluidscherm te realiseren le idt altijd tot 

een (tracé)besluit met procedure voor wijziging van het Geluidproductieplafond en 

daarna tot realisatie en beheer. Tijdens de planfase weeg je de belangen af, 

bijvoorbeeld het reduceren geluid versus de inpassing. De tegenstrijdigheden 

maken de inpassing van geluidschermen ingewikkeld.  

 

Inrichting 

Geluidschermen worden toegepast vanuit de geldende richtlijnen voor 

geluidbeperkende constructies van wegen. Op dit moment ligt er zo’n 800 km aan 

geluidafscherming (370 km geluidwallen, 490 km geluidschermen) langs de 

wegen, deze hebben een vervangingswaarde van circa 2 miljard. De globale 

verwachting is dat er nog zo’n 100 km scherm bij zal komen over de komende 10 

jaar. 

 

De reden dat geluidschermen geplaatst worden is meestal de uitvoering van een 

wegenproject (nieuwe aanleg,  wegverbreding), of de landelijke geluidsanering 

van locaties met een hoge geluidsbelasting (MJPG), wat betekent dat de 

geluidbelasting 5 tot 10 dB omlaag gebracht wordt indien dit wettelijk doelmatig 

wordt bevonden. Met geluidreducerend asfalt (2LZOAB) behaal je een 

geluidreductie van 2dB.  

 

Wet- en regelgeving vanuit geluid (sinds 2012, op basis van geluidproductie 

plafonds) is de aanleiding om de schermen te realiseren, daarbinnen is een 

doelmatigheidscriterium benoemd. Dit gebeurt bij aanleg van wegen, op basis van 

geluidsonderzoek in het MIRT planproces. Vaak is dit (te) laat in het planproces, 

typisch in de planuitwerkingsfase. Naast de geluidwinst  zijn er bij inpassing van 

geluidschermen wensen en eisen ten aanzien van het uiterlijk, het uitzicht en de 

schaduwwerking. In de wetgeving zijn overwegende bezwaren opgenomen van 

landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige en/of 

technische aard (waarbij het technisch met name gaat over onevenredig hoge 

kosten zoals bijv. bij wijziging van kunstwerken). 

 

Beplanting en bosschages zijn geen geluid reducerende maatregelen. Het verdekt 

in het groen opstellen van de schermen kan wel vanuit het oogpunt van 

ruimtelijke kwaliteit en vormgeving. 

  

Beheer en onderhoud 

Onderhoud van geluidschermen is sober, het gaat met name om het verwijderen 

van aanstootgevende graffiti. Graffiti zelf in principe niet.  

 

Geluidschermen i.r.t. zijwindbeperking 

De relatie tussen geluidschermen en zijwindbeperking wordt op dit moment niet 

onderzocht. Wel is binnen het Innovatie Programma Luchtkwaliteit (IPL) onderzoek 

gedaan naar het aspect wind in relatie tot de luchtkwaliteit. De relatie tussen 
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geluidschermen en zijwindbeperking wordt op dit moment niet onderzocht. Wel 

wordt naar het aspect wind gekeken in relatie tot de luchtkwaliteit. Wanneer je 

geluidschermen wilt plaatsen ten behoeven van zijwindbeperking heb je een 

andere opgave. Het type scherm maakt niet uit voor de mate van zijwind. De 

inpassing daarvan blijft lastig. Onderzoeksvragen die daarbij horen zijn: 

- Hebben de schermen dezelfde gewenste effecten wat betreft wind als de 

beplanting? 

- Krijg je geen ‘tunnel effect’ wanneer er schermen staan?   

 

Kosten 

Kosten voor het realiseren van een geluidscherm, op basis van de kostenkentallen 

voor lange schermen (1-2 km), liggen rond de 500 €/m2. Hiermee is het een hele 

dure maatregel die in de praktijk enkel in het kader van een tracébesluit genomen 

wordt. De afschrijving ligt tussen de 30-50 jaar. De constructie wordt gebouwd 

voor een levensduur van 50 jaar, voor de levensduur van de panelen wordt 

meestal zo’n 25-30 jaar aangehouden.  

 

Op dit moment wordt gewerkt aan een programma vervanging en renovatie. 

Bekeken wordt hoe het staat met de ouderdom van het areaal en wat betekent 

dat voor de komende 10-15 jaar aan vervangingsopgave. Daar is nu nog weinig 

over bekend. Dat komt doordat het areaal schermen van voor 1990 relatief klein 

is,  en RWS geen ervaring heeft met het vervangen van oude schermen binnen 

regulier B&O. Daarbij zijn ook wegverbredingen geweest en zijn die bestaande 

schermen daar mogelijk geamoveerd.  

 

De kosten voor beheer en onderhoud zijn zo’n 500 k€/jr (vast onderhoud).  

Opmerking daarbij is dat toepassing van glas in schermen steeds vaker voorkomt, 

en de ervaring is dat dit leidt tot een verhoging van kosten doordat het materiaal 

gevoeliger is voor schades. De voordelen van het doorzichtige scherm zijn verder 

discutabel, in het begin ziet het er fraai uit maar al snel wordt het minder mooi 

door algengroei en graffiti. Periodiek reinigen van de panelen zou dit kunnen 

voorkomen, wanneer het beleid om dit te doen er ook zou zijn. Het gaat dan om 

instandhouding van de ruimtelijke kwaliteit. Bij het ontwerp zou je vanuit een LCC 

benadering hier een meer bewuste afweging in kunnen en moeten maken.  

 

Naleving Geluidproductieplafond 

Naleven betreft het bij verkeersgroei handhaven van de geluidsituatie. Bij 30 – 

40% verkeersgroei moet dit in eerste instantie met bronmaatregelen worden 

opgevangen. Dan wordt er gekeken naar het vervangen van ZOAB door tweelaags 

ZOAB. Zelden/bijna nooit zal naleving de aanleiding zijn voor het plaatsen van 

nieuwe geluidschermen. 

 

Afwegingen vanuit verschillende expertises 

Er zijn 4 invalshoeken, namelijk hemelwaterafvoer, verkeersveiligheid, 

omgevingsmanagent en ruimtelijke kwaliteit. Ieder geeft om de beurt een 

toelichting. Stel je zou een uitbreiding van bosschages of geluidschermen langs de 

weg willen, wat komt er dan in projecten bij kijken? Kunnen we het dan realiseren.  

 

Hemelwaterafvoer 
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De grondconstructie van een geluidswal heeft hemelwaterafvoer nodig, die moet 

langs de weg gemaakt worden. Bij geluidschermen vormt de aanwezigheid van 

spleten risico voor de afvoer van water, maar een spleet van 10-15 cm hoort 

gewoon bij afvoer door de berm. Er ontstaat een ophoping van hemelwater 

doordat regen tegen het scherm aan valt. Zeker in hoger gelegen weggedeelten 

komt er een hele stroom water van het geluidscherm af. Onder het scherm vindt 

daardoor uitspoeling plaats, er zal op deze weggedeelten gekeken moeten worden 

naar erosie beschermende maatregelen.  

 

Tussen hemelwaterafvoer en bosschages wordt geen relatie gezien, de gradiënt 

van de berm dichtbij de weg moet 1:7 blijven, zoals geëist. Water kan zowel in de 

bodem van een bosje als van een grasberm infiltreren. De gradiënt is het meest 

belangrijk. 

 

Verkeersveiligheid 

Voordeel: Bijdrage aan het wegbeeld, wat beïnvloedt hoe een weggebruiker 

onbewust en bewust zijn route volgt. Bosschages en bomen zijn in bogen daar een 

grote geleider in.  

Nadelen: (1) de effecten op het moment dat een dergelijk object wordt 

aangereden, daarom wordt uitgegaan van een 13 meter obstakelvrije zone. (2) 

Krap wegprofiel maakt dat weggebruikers zich opgesloten voelen, een vrij beeld 

geeft een rustiger wegbeeld. 

 

De afstand tot de weg en de bosschage is een belangrijke voor de effecten van 

zijwind. Een optimaal wegontwerp heeft een obstakelvrije zone van 13 meter 

vanaf de kantstrepen, om zo een vergevingsgezinde berm te creëren. Er zijn veel 

plekken waar die 13 meter niet gehaald wordt, daar staat dan een geleiderail. 

Wanneer je af wijkt van die 13 meter moet er een afweging plaatsvinden, ook 

vanuit veiligheid. Je zou voor de gedachtegang in het vervolgonderzoek uit 

moeten gaan van die 13 meter. Een ander interessant aspect die mogelijk ook in 

de afweging meegenomen kan worden: hoeveel ongelukken en file’s ontstaan er 

jaarlijks door (vracht)auto’s die door harde zijwind kantelen of botsen?  

 

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid mogen individuele stammen/palen niet 

dikker zijn dan 8 cm. Bij het aanplanten van bijvoorbeeld wilgentenen geldt dat 

het volume een dusdanig effect (risico voor de veiligheid) kent dat het functioneel 

gezien een obstakel wordt. Een geluidscherm staat vanuit de akoestische functie 

meestal zo dicht mogelijk bij de weg.  

 

Het toepassen van een geleiderail is de minst gewenste optie vanuit veiligheid. 

Het realiseren van een obstakelvrije zone heeft altijd de voorkeur. Hoeveel levens  

hebben wij gespaard met die 13 meter obstakelvrije zone? Dat is heel weinig, 
maar dit is niet zo eenvoudig te stellen. Hier komen een aantal onderdelen samen. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de registratiegraad van ongevallen, maar ook het 

feit dat voertuigen, welke in de berm terecht komen maar hier eigenhandig uit 
kunnen komen, niet in een registratie terecht komen. Uitgangspunt is dat 95% 

van de voertuigen die onbedoeld in de obstakelvrije zone terecht komen het 

overleven en eigenhandig de berm kunnen verlaten. Zoals gesteld is één van de 
uitgangspunten van een goed en veilig wegontwerp een vergevingsgezinde weg en 

berm. Ten aanzien van de inrijdhoek en de ontwerpsnelheid op de rijbaan is een 
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obstakelvrije zone van 13 meter  bepaald. Dit is gedaan voor een onderklasse 

voertuig met de minst gunstige remeigenschappen; iets wat in de loop der tijd wel 

positiever zou kunnen worden. Dit zou op ten duur kunnen leiden tot een nauwere 
obstakelvrije zone, maar dit is speculatief en (voorlopig) blijft de 13 meter norm 

van kracht. In de praktijk kan echter wel op basis van een risico afweging (typisch 

in de MER) besloten worden om bijvoorbeeld in de 10 - 13m zone bosschages te 
plaatsen, zonder plaatsing van een geleiderail direct naast de weg. 

 

Afwijken van die 13 meter gebeurt op basis van een afweging. Wanneer er te veel 

obstakels en objecten in deze zone staan dan wordt hier beargumenteerd van 

afgeweken. Hierbij worden dan andere maatregelen getroffen om de gevolgrisico’s 

van een ongeval te verminderen. Wanneer je door de aanleg van zijwind-

beperkende maatregelen de obstakelvrije zone niet haalt zou je de afweging 

vanuit CO2 oogpunt eigenlijk verder moeten doorrekenen (MKBA). Dit raakt aan 

een belangrijk onderdeel van de discussie, namelijk hoe het handhaven van de  

richtlijn van 13 meter en het hierdoor besparen van levens opweegt tegen de 

maatschappelijke schade van CO2 en fijnstof. Bij ongevallen met een geleiderail is 

er sneller file wat ook weer gevolgen heeft voor de concentraties CO2 en fijnstof.   

 

Kosten: Aanleg van een reguliere geleiderail kost zo’n 50 euro per meter in een 

rijrichting (exacte kosten worden nog nagekeken). 

  

Omgevingsmanagement 

Het doel van de maatregel is het reduceren van de CO2 uitstoot bij vrachtwagens. 

Wanneer je vanuit die opgave schermen wilt plaatsen zou je het eigenlijk CO2 

schermen moeten noemen. Je neemt het scherm dan expliciet op met een ander 

doel. Daar komen aanpassingen bij naar voren en is een tracébesluit voor nodig. 

 

Verder moet er juridisch bekeken worden wat het bestemmingsplan voorschrijft. 

Het kan zijn dat het nodig is het bestemmingsplan aan te passen. Het plaatsen 

van een scherm is een bouwwerk en daarvoor moet je een vergunning aanvragen. 

Voorbeeld A10 oost, het bestemmingsplan van de gemeente maakte de realisatie 

van het scherm eigenlijk onmogelijk.  

 

Beplanting kun je altijd neerzetten ongeacht de bestemming. Binnen de 

eigendomsgrenzen van RWS is de bestemming altijd verkeer, deze richt zich op 

asfalt, bermen en groen. Een bestemming verkeer vormt geen belemmering voor 

de aanleg van bosschages. Beleidskader is wat anders, het kan dat vanuit 

beleidsmatig oogpunt bosschages niet wenselijk zijn. Beleidskaders vormen de 

basis voor een afweging, want die kunnen tegenstrijdig zijn. Vanuit duurzaamheid 

zijn heel weinig kaders, zo is er geen wet CO2 beperking of duurzaamheid. Dit is 

alleen beleid. Wel is het een belangrijk thema als je het vanuit macro niveau 

beschouwd. Op wereldniveau worden afspraken gemaakt op het gebied van CO2 

reductie. Dat zou ook in ons werkveld een plek moeten krijgen, dan zouden we 

daar toch echt iets mee moeten doen.  

 

Een tracébesluit komt tot stand na interactie met de omgeving, het is een besluit 

waar draagvlak/akkoord voor gevonden is. Dit heeft wel een juridisch gewicht, dat 

ben je overeen gekomen met je omgeving. Je moet aanleggen wat in het TB staat. 

Een TB moet na 1 jaar worden opgenomen in het bestemmingsplan door de 
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gemeente. Die bestemmingsplannen veranderen voortdurend. Je kunt de functies 

verwisselen lopende in de bestemmingsplannen, daar zitten procedures aan vast 

ook met inspraak.  

 

In de situatie dat de weg er al ligt en je daarnaast bosschages aan wilt leggen kun 

je grond aankopen buiten de 13 meter obstakelvrije zone. Die aangekochte grond 

moet eerst een verkeersfunctie krijgen, dit moet je aanvragen in het 
bestemmingsplan. Dit kan echter ook vanuit de kansen bekeken worden. Met een 

gemeente het gesprek aan gaan lijkt laagdrempelig en als die het willen (wat heel 

goed het geval kan zijn) kan het relatief makkelijk geregeld worden. 

 

Koppelkansen: Het rendement van je investering is hoger wanneer er 

koppelkansen ontstaan. Bij nieuwe planstudies kun je het punt van 

zijwindbeperking inbrengen. Binnen het project kan vervolgens de afweging 

gemaakt worden om zo’n 3-5 meter grond te reserveren voor dit type 

maatregelen.  

 

Het combineren van bosschages met natuurcompensatie is lastig. Dat komt 

doordat de compensatie zich richt op bepaalde doeltypen natuur die je moet 

compenseren. Dat kan niet altijd.  

 

In theorie is de winst van zijwind-beperkende maatregelen het grootst in open 

landschap. Daarbij moet afgewogen worden of het wel of niet wenselijk is de 

lijnfunctie te verstevigen. Er zijn meerdere disciplines en aspecten die integraal 

moeten worden afgewogen. Een MER of beginnende verkenning of planstudie is 

een uitstekende gelegenheid dit mee te nemen. 

 

Ruimtelijke kwaliteit 

Ruimtelijke kwaliteit gaat over gebruikswaarde, belevingswaarde en 

toekomstwaarde. Er gaat veel aandacht uit naar functionaliteit, daarna naar 

duurzaamheid en in mindere mate naar attractiviteit. Er worden allerlei 

functionaliteiten geopperd om aan het areaal toe te voegen. Je zou altijd een 

integrale afweging tussen deze functionaliteiten moeten maken, ook 

belevingswaarde moet daarin meegenomen worden. Een ruimtelijk ontwerper 

maakt deze afweging en zet een bepaald beeld neer. 

 

Landschap gaat over de context, de kernkwaliteiten. Elke weg heeft zijn eigen 

kwaliteiten. In een open landschap zorg je dat de weg zo min mogelijk opvalt in 

het landschap en voeg je dus geen elementen toe die de lijn benadrukken. 
Beleving kun je benaderen vanuit de weggebruiker, maar ook vanuit de gebruiker 

van het omliggende landschap. Voor de weggebruiker geldt dat deze in een open 

landschap een grotere beleving heeft en zich kan oriënteren, ook is afwisseling in 
de omgeving gunstig voor de veiligheid. Een snelweg wordt vanuit de omgeving 

ervaren als verstorend element, verstedelijking een aantasting van de omgeving. 

Hierdoor zou het voor de omwonenden en aangrenzende gemeenten aantrekkelijk 
kunnen zijn om bosschages bij de weg aan te leggen. Bovendien is er ook geen 

moeilijke aanpassing in bestemmings- en landschapsplannen nodig om het 

mogelijk te maken, zeker als de gemeente het wil.  

 

Beplanting kan ook functioneel zijn, bijvoorbeeld een haag om verblinding tegen 

te gaan of geleiding van een bocht om ruimtelijk gezien richting te geven. Hier 
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zouden bijvoorbeeld vermindering van schadelijke uitstoot, of 

landschapsvervuiling vanuit de omgeving aan toegevoegd kunnen worden.  

 

Samenwerking met bestuurlijke stakeholders 

Er ligt een visie vanuit Rijkswaterstaat op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, op 

snelwegniveau en route niveau. De ruimtelijke kwaliteit gaat over schaduwmaat, 

oriëntatie en identiteit. Ruimtelijke kwaliteit bepaal je zeker niet als RWS alleen, 

dit doe je in samenspraak met de omgeving. Omgevingspartijen bepalen steeds 

meer, dat komt ook door de financiering. In eigenlijk alle projecten betalen 

gemeenten en provincies mee. Het perspectief van de bestuurlijke omgeving 

wordt daarmee steeds belangrijker. Inplanten moet altijd in overleg en moet 

getoetst worden aan het landschapsbeleid. Je kunt het landschapsbeleid 

aanpassen, vanuit het oogpunt van duurzaamheid kun je de mate van openheid 

aanpassen. Het rijk heeft niet zoveel beleid op landschap, dus je moet dan al snel 

richting provincies.  

 

Integrale aanpak, het onderwerp ligt genuanceerd. Moet je er dan wel een 

algemene uitspraak over willen doen?  

 

Gemeenschappelijke conclusie: hoe nu verder? 

Er is eerst bewijs nodig van de algemene nut en noodzaak van dit vraagstuk. In 

hoeverre heeft het een significant effect. Door enkele experts werd geopperd dat 

ze nog niet overtuigd zijn van de conclusies uit het onderzoek door bureau M+P, 

en dat deze “bijvangst” van het hoofdonderzoek (invloed wegdektextuur op 

brandstofverbruik vrachtwagens) nog onvoldoende basis biedt om een heel 

vervolgprogramma in te zetten. Door bijvoorbeeld na te gaan of er elders 

(buitenland) meer bekend is, of door een review van het M+P onderzoek uit te 

laten voeren door een andere kennispartij (TNO?), zou men de nut en noodzaak 

van een vervolgprogramma kunnen aantonen. Ook werd verbazing geuit dat een 

zijwind van slechts 5 m/s al zo’n sterke impact (16%) op het brandstofverbruik 

kan hebben. Is zo’n uitkomst wel logisch? Vervolgonderzoek om deze zaken beter 

te onderbouwen lijkt daarom een noodzakelijke eerste stap. Vervolgens kun je 

vanuit beleid bekijken in hoeverre en op welke locaties je het mee gaat nemen. 

Uiteindelijk moet het een plek krijgen in de scope van projecten. 

 

Het gevoel aan het einde van de sessie is dat met name het plaatsen van 

bosschages langs de weg een positief effect kan hebben en het interessant kan 

zijn om een aantal trajecten te onderzoeken, bijvoorbeeld in samenwerking met 

een gemeente en provincie die actief zijn op dit thema. Waar het toepassen van 

bosschages langs de weg als kansrijk wordt gezien, valt het plaatsen van 

geluidschermen juist af vanwege te hoge kosten en de moeilijke procedures die 

hieraan gebonden zijn. Vanuit de verschillende invalshoeken is gebleken dat, 

wanneer er inderdaad een positief effect blijkt te zijn, er zeker ruimte is om te 

verkennen hoe deze maatregel toegepast kan worden. Het past nog niet in de 

huidige structuren en processen, maar er zijn geen juridische, financiële of 

relationele blokkades om hier niet mee verder te kunnen. 
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Mogelijke aandachtspunten voor vervolgonderzoek: 

- Verdere onderbouwing van de bevindingen op gebied van de zijwindeffecten in het 

M+P onderzoek. 

- Het is interessant de kenmerken van de bosschage in relatie tot de windremmende 

capaciteit verder te onderzoeken, Hoeveel wind rem je met welk type bosschage? Is 

er een optimum in de breedte? Wat is de optimale vorm van een bosschage? Wat 

zijn de effecten van de afstand tot het verkeer? 

- Leg de focus op de hoofdvervoeraders voor vrachtverkeer en verken voor die 

trajecten of deze maatregel toepasbaar is. Zeker in combinatie met een noord-zuid 

verbinding (gezien de vaak heersende westenwind). De hoofdroutes voor 

vrachtverkeer zijn West-Oost, vanuit de heersende windrichting daardoor mogelijk 

minder interessant. A2 richting België is wel druk. Tussen Kerkdriel en Den Bosch, 

wat ook nog eens hoger ligt. Daar heeft ook taludbeplanting gestaan, dat is 

weggehaald door de iepenziekte 

- Ga uit van locaties waar zijwind het meeste speelt, daar is de potentie het grootst. 

Bekijk vanuit die trajecten of je het thema mee kan nemen in verkenningen en MER 

onderzoeken. Meet de effecten op vergelijkbare locaties langs het HWN. 

Bijvoorbeeld de A50 tussen Heerde en Apeldoorn 

- Bepaal de terugverdientijd en maatschappelijke kosten en baten 

- Geef inzicht in het mechanisme achter de remmende werking van zijwind door 

bosschages en geluidschermen 

- Onderzoek of de rijbaan waar vrachtverkeer rijdt invloed heeft op de mate van zijwind 

- Bepaal wat een representatief windbeeld is. 

 


