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DE OPGAVE
De opgave bestaat uit het ontwerpen en technisch uitwerken van de 
geluidswerende voorziening Parklaan knooppunt 4b en 5, grenzend aan de 
Berkenlaan te Ede. De locatie, hoogte en inpassing van het scherm zijn al 
bepaald en ontworpen en vastgelegd in het DOIP Parklaan 4b-5. 
De totale lengte van het scherm bedraagt ca. 125 m1.

Het concept handboek KennisAs geeft de uitgangpunten voor 
materialisatie en vormgeving van het schermgedeelte zelf. 
De geluidswerende voorziening bestaat uit een grondwal met topscherm. 
Op de nu uit te werken locatie bedraagt de hoogte 3 meter, opgebouwd uit 
een 1,5 meter hoge wal en 1,5 meter hoog topscherm. 

Naast deze uitgangspunten ligt er nog een ontwerpopgave. 
Een deel van het scherm doorsnijdt een monumentale bomengroep. 
Dit gebeurt ter hoogte van de nieuwe entree naar het WFC en betreft 
een belangrijke en zichtbare locatie. Waar het scherm door de bomengroep 
gaat bestaat de voorziening alleen uit een 3 meter hoog scherm. Hier is een 
wal in combinatie met het handhaven van de bomen niet mogelijk.
Voor dit deel van het scherm wordt voor beide zijden een grafische 
verbijzondering gezocht. De verbijzondering t.p.v. de bomen is ca. 30m 
lang. 
Hiernaast markeert het scherm ook de entree van Ede centrum. Ook dit 
kan gemarkeerd worden met een bijzondere toevoeging aan het scherm.

fragment DO-IP met situering scherm



geluidscherm met kokos vlakvulling direct na aanleg en aanplant klimop

principe geluidscherm op aarden wal

geluidscherm volgroeid met klimop
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BASISSCHERM UITGANGSPUNT
Het concept handboek KennisAs geeft de uitgangpunten voor materialisatie en 
vormgeving van het schermgedeelte zelf. 

Voor de geluidswerende voorzieningen worden lage aarden wallen aangelegd (1,5m 
hoog) met daar bovenop een geluidswerend groenscherm (eveneens 1,5m hoog). 
De aarden wallen zorgen er voor dat de schermen zelf niet al te hoog hoeven te 
worden uitgevoerd waardoor ze goed zijn in te passen in de groene omgeving. 
Door het kiezen van natuurlijke materialen (kokosvezel o.i.d.) als bekleding van 
het scherm en wintergroene klimop als beplanting wordt het scherm maximaal 
opegnomen in de groene omgeving.



Groenschermen
Groenschermen

geluidscherm thv spoorweg-onderdoorgang 
Hakselseweg Ede (type Ecowand - Eurorail®)

diverse fundatie mogelijkheden

5

BASISSCHERM SPECIFICATIES
In Ede zijn eerder Groenschermen type Ecowand van Eurorail® toegepast.
Deze schermen, uitgevoerd met een kokos vlakvulling, of een vergelijkbaar 
product, lenen zich goed als basisvoorziening voor langs de Parklaan.

Constructie
Een Ecowand geluidsscherm bestaat uit stalen 
staanders met een tussenliggend aluminium 
frame (messing- en groefverbinding) en een stalen 
net. Achter het net zitten platen steenwol, die 
beschermd worden door een kunststof doek of 
kokosvlakvulling.

Eigenschappen
•	 slank (geschikt voor krappe locaties en op 

erfgrenzen);
•	 lichtgewicht (snel te monteren);
•	 tweezijdig geluidsabsorberend;
•	 betaalbaar;
•	 luchtzuivering en CO2-reductie (klimop);
•	 Keuzemogelijkheden
•	 Kokos vlakvulling of kunststof doek in elke 

kleur (standaard groen of grijs);
•	 standaard lengte 2m;
•	 twee hoogten: 0,5 en 1m (n.b. mogelijk ook in 

1,5m hoge uitvoering leverbaar);
•	 diverse soorten fundering en bovenbouw.

Technische specificaties
•	 Afmeting standaard elementen l = 2.000 x 

1.000 / 500 mm
•	 Dikte element 71 mm
•	 Standaard stijlen HE-100-A / 
•	 Uitvoering dubbelzijdig absorberend
•	 Geluidsabsorptie Dlr 8 dB groep A3
•	 Geluidsisolatie Dlr 19 dB 
•	 Standaard gewicht ca. 15 kg. p/m2

ECONOMISCHE GELUIDSSCHERMEN (ECOWAND)
Geluidsschermen hoeven geen zware obstakels te zijn die veel 
geld kosten. De Ecowand geluidsschermen zijn een betaalbaar 
en modulair alternatief met multifunctionele mogelijkheden. 

Variaties
De relatief eenvoudige constructies zijn van hoogstaande 
kwali teit en naar keuze met klimop of design printdoek te 
bekleden voor een unieke uitstraling. Ook is het mogelijk de 
schermen als transparante panelen te leveren. 
De modulaire schermen zijn verkrijgbaar in twee hoogten 
(0,5 en 1 m), die men ook kan combineren. Ecowand is vooral 
favoriet bij overheden, bedrijven en verenigingen, maar ook 
bij particulieren.

Constructie 
Een Ecowand geluidsscherm bestaat uit stalen staanders met 
een tussenliggend aluminium frame (messing- en groefver-
binding) en een stalen net. Achter het net zitten platen steen-
wol, die beschermd worden door een kunststof doek. 

Toepassingen
Ecowand schermen worden vooral toegepast:
• langs wegen;
• op en langs terreinen (industrie, sport);
• als erfafscheiding;
• als antizichtscherm.

Voordelen
• slank (geschikt voor krappe locaties en op erfgrenzen);
• lichtgewicht (snel te monteren);
• tweezijdig geluidsabsorberend;
• betaalbaar;
• luchtzuivering en CO2-reductie (klimop).

Keuzemogelijkheden
• natuurlijke begroeiing, decoratieve print of transparante 
 acrylaat panelen;
• kunststof doek in elke kleur (standaard groen of grijs); 
• elk design op UV-bestendig printdoek;
• acrylaat panelen in standaard kleuren (blauw, groen of bruin);
• twee hoogten: 0,5 en 1m;
•	houten	afdekprofiel;
• diverse soorten fundering en bovenbouw.
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THEMA'S VERBIJZONDERING
Afkomstige uit document 'Ontwerpopgave en beeldeisen' ;
Er wordt voorgesteld om in het ontwerp van de verbijzondering te refereren naar 
locale thema's zoals Veluwe of Food.

Gezien de wens om de verbijzondering van het geluidscherm, evenals de 
materialisatie van het basisscherm, subtiel in te passen in de groene omgeving stellen 
wij voor om het thema Veluwe (aards en natuur) te gebruiken. 
Het thema Food wordt dan 'gereserveerd' voor de bakens en de kennistuinen van de 
KennisAs Ede - Wageningen.

Voorkeur ontwerpthema Veluwe ter verbijzondering geluidsscherm

Ontwerpthema Food voor de bakens en / of kennistuinen



pixelkunst in (heras) hekwerk
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MATERIAALSTUDIE VERBIJZONDERING
Daar waar het 3m hoge scherm de monumentale boomgroep doorsnijdt wordt 
gedacht aan een grafisch geperforeerd 'voorzet-scherm' om invulling te geven aan 
een verbijzondering in het thema Veluwe (aards en natuur).
Door diverse leveranciers is er de afgelopen jaren in verschillende architectonische 
projecten veel ervaring opgedaan met grafische geperforeerde panelen.
Het merendeel van onderstaande voorbeelden bestaan uit geperforeerde staal - of 
aluminum plaat.

+
akoestisch basisscherm

abstracte grafische perforatie tekst in geperforeerde panelen

geperforeerde panelen in reliëf

afbeelding in geperforeerde panelen (grove perforatie)

afbeelding in geperforeerde panelen (fijne perforatie)

geperforeerd voorzet-scherm



pixelkunst in (heras) hekwerk

geperforeerde cortenstaal plaat

(geperforeerde) geanodiseerde aluminiumplaat
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Voor de verbijzondering van het geluidscherm is de volgende materiaalkeuze overwogen; 
geperforeerd cortenstaal, gaashekwerk met pixelkunst, en geperforeerd geanodiseerd 
aluminium. 
Omwille van de langdurige constante en kwalitatieve uitstraling heeft geanodiseerd 
aluminium de voorkeur. Door het aluminium in een lichte 'natuurlijke' kleur te kiezen zal 
de grafische verbijzondering door de perforatieprint goed leesbaar zijn. We onderzoeken 
nog of de kokos vlakvulling van het basisscherm de juiste achtergrond kleur geeft of dat 
een zwarte bekleding van het akoestisch paneel een beter effect geeft.

MATERIAALSTUDIE VERBIJZONDERING



aluminium beugel bevestigd aan achterconstructie

eenvoudige bevestiging

bajonet / beddenhaak

principe beddenhaaksysteem minimale naden tussen de panelen
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Door middel van een beddenhaaksysteem worden 
de geperforeerde panelen opgehangen aan de 
achterconstructie. Door deze manier van bevestigen 
kan een paneel zichtloos worden opgehangen. Er 
zullen dus geen schroeven of lasnaden te zien zijn. 

Het heeft de voorkeur de geperforreerde panelen 3m 
hoog uit te voeren (volledige schermhoogte) in een 
breedte die is afgestemd op de standaard kolomafstand 
van het achterliggende geluidsscherm. De 
kolomafstand bedraagt bij het Ecowand geluidsscherm 
paneel standaard 2m h.o.h. Het merendeel van de 
leveranciers van de geperforeerde grafische panelen 
kan ponsen tot een breedte van max. 1,5m. Om de 
geperforeerdre panelen toch goed op het geluidscherm 
te kunnen bevestigen kan een hulpconstructie 
worden toegepast of kan de kolomafstand van het 
geluidscherm over een afstand van 30m (de lengte van 
de verbijzondering) worden verkleind naar 1,5m.

DETAILLERING

+
akoestische achterconstructie geperforeerd voorzet-scherm



EERSTE SCHETSEN
Principe verbijzondering op 2 plekken;
Dubbel scherm ter plaatse van monumentale bomenlaan en entree markering Ede Centrum.
Verbijzondering door geperforeerde vertaling van een typische Veluwse natuurscene.
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EERSTE SCHETSEN
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vertrekpunt; 30m lengte scherm 3m hoog
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EERSTE SCHETSEN
Onderstaande afbeedingen tonen een (gedetailleerde) geperforeerde vertaling van 
een typische Veluwse natuurscene.
De getoonde geperforeerde panelen zijn opgebouwd uit een verschoven raster met 3 
maten perforaties. De getoonde verhouding van de panelen is 1:2 (1,5m x 3m).
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EERSTE SCHETSEN
optie 1: scene met herten aan zijde toekomstig WFC



EERSTE SCHETSEN
markering entree Ede Centrum
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EERSTE SCHETSEN
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optie 2: scene met schaapskudde op heide aan zijde toekomstig WFC



EERSTE SCHETSEN
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scene zijde Berkenlaan; wild zwijn met jongen



VERVOLG
In de verdere uitwerking zullen we o.a. kijken hoe de kromming in 
het scherm op een esthetische wijze is te detailleren.
De eerste gedachte hierbij is om het daadwerkelijke akoestige 
scherm gefaceteerd, in delen, de bocht om te laten gaan en de 
panelen van het voorzet scherm ter plaatse van de kromming in een 
radius te walsen / buigen. 

gefaceteerde plaatsing akoestisch scherm 

in radius gebogen aluminium voorzet-scherm
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