
akoestisch paneel 'Ecowand', 
voorzien van kokos doek
(totale hoogte panelen = 1,5m)

aarden wal als basis voor 
geluidswerende voorziening
hoogte aarden wal = 1,5m tov kant 
rijbaan toekomstige Parklaan

bovengrondse stijl 
HE-100 A op voetplaat
h.o.h. 2.00m

passtuk akoestisch 
paneel

akoestisch paneel 'Ecowand', 
voorzien van zwart kunststof doek
(totale hoogte panelen = 3m)

bovengrondse stijl 
HE-100 A op voetplaat
h.o.h. 2.00m

akoestisch paneel 'Ecowand', 
voorzien van kokos doek
(totale hoogte panelen = 1,5m)

aarden wal als basis voor 
geluidswerende voorziening
hoogte aarden wal = 1,5m tov kant 
rijbaan toekomstige Parklaan

bovengrondse stijl 
HE-100 A op voetplaat
h.o.h. 2.00m

funderingsstijl IPE-160 
lengte 3,5m volgens 
opgaaf constructeur en 
voorzien van schetsplaat

schaal 1:200

DOORSNEDE GELUIDSSCHERM OP AARDEN WAL 
SEGMENT A-B EN SEGMENT C-D
schaal 1:200

Hedera Helix

Nieuw aan te brengen 
grondlichaam 
(humeus zand)

Nieuw aan te brengen 
bosplantsoen

Ongeroerde grond

Geluidsscherm 
'Ecowand'

zijde Parklaan zijde Berkenlaan

DOORSNEDE GELUIDSSCHERM SEGMENT B-C
schaal 1:200

Geluidsscherm 
'Ecowand'

Geperforeerde 
aluminium panelen

zijde Parklaan zijde Berkenlaan

SITUATIETEKENING BESTAAND
schaal 1:500

SITUATIETEKENING NIEUW, 3 SEGMENTEN

SITUATIETEKENING NIEUW

schaal 1:500

schaal 1:200

LEGENDA

Eurorail Ecowand
op aarden wal
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Eurorail Ecowand
met aluminium 
geperforeerde panelen

Eurorail Eurowand geluidsscherm, 
1,5m hoog, op 1,5m hoge aarden wal 
(segment A-B en segment C-D)

Eurorail Ecowand geluidsscherm, 
3m hoog, met verbijzondering: aan 
2 zijden geperforeerde aluminium 
schermen (segment B-C)

AANZICHT GELUIDSSCHERM SEGMENT C-D
schaal 1:200schaal 1:200

Eik 1

toekomstig scherm op aarden wal 
kolomafstand = 2m h.o.h.

toekomstig scherm met verbijzondering: 
geperforeerde aluminium platen aan 2 zijdes
kolomafstand = 2m h.o.h.

vrijstaand silhouet hert
op betonnen fundatie plaat

beschermde zone ivm wortelpakket bestaande bomen; 
bodemverstorende activiteiten niet toegestaan 
(geen graafwerkzaamheden en funderingsvoorzieningen)

beschermde zone ivm wortelpakket bestaande bomen; 
op de lijn van het scherm zijn over een afstand van ca. 10m 
geen boor of graafwerkzaamheden toegestaan

Eik 2

Beuk 1
Eik 3

BESCHERMDE ZONE I.V.M. WORTELPAKKET BESTAANDE BOMEN SEGMENT B-C
schaal 1:100

Advies afkomstig uit boominspectie rapportage;
Gezien de dichtheid nabij de stamvoeten van het scherm moet er voor welke graafwerkzaamheid dan ook, een 
respectabele afstand worden gehouden. Geconcludeerd kan worden dat er op de lijn van het scherm over een 
afstand van ca. 10 m geen boor of graafwerkzaamheid moet / kan plaats vinden. 
Handvat hierbij is een afstand vanaf de locatie van stamvoet aan het maaiveld, die circa 3,5 - 4 x de diameter 
van de boom is. 
Deze zone is in bovenstaande tekeining rood gearceerd weergegeven.

AANZICHT GELUIDSSCHERM SEGMENT B-C

AANZICHT SCHERM BESCHERMDE ZONE I.V.M. WORTELPAKKET SEGMENT B-C 
(met positie constructieve elementen)
schaal 1:100

akoestisch paneel 'Ecowand', 
voorzien van zwart kunststof doek
(totale hoogte panelen = 3m)

bovengrondse stijl 
HE-100 A op voetplaat
h.o.h. 2.00m, kleur zwart

beschermde zone ivm 
wortelpakket bestaande bomen; 
bodemverstorende activiteiten 
niet toegestaan 
(geen graafwerkzaamheden en 
funderingsvoorzieningen)

passtukken 
akoestisch paneel

akoestisch paneel, 
1m hoog, voorzien 
van zwart kunststof 
doek

akoestisch paneel, 
0.5m hoog, voorzien 
van zwart kunststof 
doek

AANZICHT GELUIDSSCHERM SEGMENT A-B

funderingsstijl 
IPE-240 
lengte 3,5m volgens 
opgaaf constructeur 
en voorzien van 
schetsplaat

overkluizingsbalk
IPE-240 t.p.v beschermde zone,
kleur zwart, lengte 10m

funderingsstijl 
IPE-160 lengte 2,5m 
volgens opgaaf 
constructeur 
en voorzien van 
schetsplaat

funderingsstijl 
IPE-160 lengte 3,5m 
volgens opgaaf 
constructeur 
en voorzien van 
schetsplaat

vrijstaand 
silhouet hert



DETAILS SEGMENT B-C

detail A
detail B detail C

detail A
schaal 1:10

detail B
schaal 1:10

detail C
schaal 1:10

schaal 1:50

vooraanzicht

bovenaanzicht

IPE 160 funderingsstijl 
2,5m lang volgens 
opgaaf constructeur
voorzien van 
verbindings- / 
koppelingsplaat 
en voorzien van 
schetsplaat

IPE 240 funderingsstijl 3,5m lang 
volgens opgaaf constructeur
voorzien van verbindings- / 
koppelingsplaat ter ondersteuning 
van overkluizingsbalk IPE 240 en 
voorzien van schetsplaat

IPE 240 overkluizingsbalk ter 
hoogte van beschermde zone 
bomen 
lengte 10m 
volgens opgaaf constructeur

GRAFISCHE VERBIJZONDERING SEGMENT B-C
Ter hoogte van de boomgroep wordt het akoestisch scherm aan beide zijden 
voorzien van een aluminium geperforeerd voorzet scherm met een vertaling 
van een typische Veluwse natuurscene.
De blind bevestigde aluminium panelen krijgen een afmeting van ca. 1 x 3 m 
(werkende breedte 1 m) en worden bevestigd op een eigen stijl- en regelwerk 
dat gekoppeld is aan de stijlen van het geluidsscherm.

Zijde Berkenlaan

Zijde Parklaan

Foto natuurscene 1

Foto natuurscene 2

VRIJSTAAND SILHOUET HERT SEGMENT B-C

voorzijde silhouet hert

detail verstevigingsstrips silhouet hert

achterzijde silhouet hert met verstevigingsconstructie
verandering middels betonnen  fundatie plaat

verstevigingsstrips gelast 
aan geperforeerde 
aluminium plaat

geperforeerde aluminium 
plaat, dikte 3mm

Naast het aluminium geperforeerd voorzet scherm met een vertaling van een 
typische Veluwse natuurscene wordt er aan de Parklaan zijde op één plaats 
een diersilhouet geplaatst op circa 3m afstand voor het aluminium voorzet 
scherm. 
Ook dit silhouet zal worden uitgevoerd in geperforeerd alluminium en zal een 
eigen draagconstructie krijgen.

voorbeeld perforatie silhouet hert

AANZICHT STIJL- EN REGELWERK T.B.V. ALUMINIUM PANELEN
SEGMENT B-C

schaal 1:10

bovenzijde scherm

onderzijde scherm

schaal 1:100

DETAILS SEGMENT B-C  
STIJL- EN REGELWERK

stalen U-profiel 40x80 voorzien van 
beddenhaak systeem (RAL 9011 
grafietzwart) 1 meter h.o.h.

stalen U-profiel 40x80 voorzien van 
beddenhaak systeem (RAL 9011 

grafietzwart) 1 meter h.o.h. 
bevestigd op horizontale stalen regels

staalprofiel HEA100-A 
(RAL 9011 grafietzwart) 
2 meter h.o.h.

29
0m

m
29

0m
makoestisch paneel 

dikte 71 mm
bekleed met zwart kunststof doek

stalen regel koker 
profiel 40x80 (RAL 
9011 grafietzwart)

stalen regel koker profiel 40x80 (RAL 9011 
grafietzwart) bevestigd op staalprofiel 

HEA100-A (RAL 9011 grafietzwart)

DETAIL BOVENAANZICHT GELUIDSWAL - OVERGANG SEGMENTEN AB-BC
schaal 1:10

zijde Parklaan

zijde Berkenlaan

detail 1

B

B

geperforeerd geanodiseerd aluminium 
paneel (champagne kleur)
hxb = 1000 x 3000mm, plaatdikte 3mm
opgehangen aan beddenhaken en 
gefixeerd met borgschroef
bij begin en eind panelen 
aluminium omzetten t.b.v. afdichting 
achterconstructie

geperforeerd geanodiseerd aluminium 
paneel (champagne kleur)
hxb = 1000 x 3000mm, plaatdikte 3mm
opgehangen aan beddenhaken en 
gefixeerd met borgschroef
bij begin en eind panelen 
aluminium omzetten t.b.v. afdichting 
achterconstructie

stalen U-profiel 40x80 voorzien van beddenhaak 
systeem (RAL 9011 grafietzwart) 1 meter h.o.h. 
bevestigd op horizontale stalen regels
(of op stalen afstandhouders)

stalen afstandhouder tbv 
U-profiel beddenhaaksysteem
(RAL 9011 grafietzwart)

hoekstaal tbv afwerking zijkant aluminium 
paneel
(RAL 9011 grafietzwart)

akoestisch paneel 
dikte 71 mm, bekleed met 
zwart kunststof doek

akoestisch paneel 
dikte 71 mm, bekleed met 
kokos doek

begroeid met Hedera Helix

DETAIL BOVENAANZICHT GELUIDSWAL MET GEBOGEN ALUMINIUM PANELEN - SEGMENT B-C
schaal 1:10

zijde Parklaan

zijde Berkenlaan

geperforeerd geanodiseerd aluminium 
paneel (champagne kleur)
gewalst in radius R= 7117mm

middellijn geluidsscherm
radius R= 7319mm

geperforeerd geanodiseerd aluminium 
paneel (champagne kleur)
gewalst in radius
R= 7453mm'bocht' in akoestische panelen

door gefacetteerde plaasting

stalen U-profiel 40x80 voorzien van 
beddenhaak systeem (RAL 9011 
grafietzwart) 1 meter h.o.h. 
bevestigd op horizontale stalen regels
(of op stalen afstandhouders)

stalen afstandhouder tbv U-profiel 
beddenhaaksysteem 
(RAL 9011 grafietzwart)

stalen afstandhouder tbv 
U-profiel beddenhaaksysteem
(RAL 9011 grafietzwart)

akoestisch paneel 
dikte 71 mm, bekleed met 
zwart kunststof doek

DOORSNEDE SEGMENT B-C  

schaal 1:20

zijde Parklaanzijde Parklaan

DOORSNEDE SEGMENT B-C  
(t.p.v. overkluizing beschermde zone bomen)

zijde Berkenlaan

schaal 1:20

akoestisch paneel 
dikte 71 mm, bekleed met 
zwart kunststof doek

akoestisch paneel 
dikte 71 mm, bekleed met 
zwart kunststof doek

overkluizing: IPE240 
(RAL 9011 grafietzwart)

stalen U-profiel 40x80 voorzien van 
beddenhaak systeem 
(RAL 9011 grafietzwart)

stalen U-profiel 40x80 voorzien van 
beddenhaak systeem (RAL 9011 grafietzwart)

geperforeerd geanodiseerd aluminium 
paneel (champagne kleur)
hxb = 1000 x 3000mm, plaatdikte 3mm
opgehangen aan beddenhaken en 
gefixeerd met borgschroef

geperforeerd geanodiseerd aluminium 
paneel (champagne kleur)
hxb = 1000 x 3000mm, plaatdikte 3mm
opgehangen aan beddenhaken en 
gefixeerd met borgschroef

stalen regel koker profiel 40x80 
(RAL 9011 grafietzwart)stalen regel koker profiel 40x80 

(RAL 9011 grafietzwart)

staalprofiel HEA100-A 
(RAL 9011 grafietzwart)

staalprofiel HEA100-A 
(RAL 9011 grafietzwart)

funderingsstijl IPE-240 
lengte 3,5m volgens opgaaf 
constructeur en voorzien van 
schetsplaat (enkel aan begin en eind 
van overkluizingsbalk)

funderingsstijl IPE-160
lengte 2,5m volgens opgaaf 
constructeur en voorzien van 
schetsplaat

stalen afstandhouder 
(RAL 9011 grafietzwart)stalen afstandhouder (RAL 9011 grafietzwart)

detail 2

DETAILS SEGMENT B-C  
bevestiging geperforeerde aluminium panelen aan stijl en regelwerk

detail 2

detail 1

detail 3

schaal 1:5

schaal 1:5

schaal 1:1

blinde bevestiging aluminium panelen dmv beddenhaak 
systeem, panelen boven of onder fixeren dmv borgschroef

perforatie ter plaatse van verticale (om)zetting 
paneel doorzetten tot om de hoek

akoestisch paneel 
dikte 71 mm voorzien van 
zwart kunststof doek

akoestisch paneel dikte 71 mm 
voorzien van zwart kunststof doek

voetplaat staalprofiel tbv 
bevestiging aan fundering

stalen U-profiel 40x80 voorzien 
van beddenhaak systeem 
(RAL 9011 grafietzwart)

geperforeerd geanodiseerd 
aluminium paneel (champagne)
hxb = 1000 x 3000mm, 
plaatdikte 3mm

geperforeerd geanodiseerd aluminium paneel, 
(champagne) hxb = 1000 x 3000mm, plaatdikte 3mm

geperforeerd geanodiseerd aluminium 
paneel, (champagne) hxb = 1000 x 3000mm, 
plaatdikte 3mm

stalen regel koker profiel 40x80 
(RAL 9011 grafietzwart)

stalen afstandhouder (RAL 9011 
grafietzwart)

stalen regel koker profiel 40x80 (RAL 9011 grafietzwart)

staalprofiel
HEA100-A 
(RAL 9011 grafietzwart)

staalprofiel HEA100-A (RAL 9011 grafietzwart)

kierdichting, EPDM rubber

kierdichting, EPDM rubber

stalen afstandhouder (RAL 9011 grafietzwart)

zijde Parklaan zijde Berkenlaan

zijde Parklaan

zijde Berkenlaan

stalen U-profiel 40x80 voorzien van 
beddenhaak systeem (RAL 9011 grafietzwart)

stalen U-profiel 40x80 voorzien van 
beddenhaak systeem 
(RAL 9011 grafietzwart)

Vertaling naar geperforeerde panelen

Vertaling naar geperforeerde panelen

rood omlijnde panelen worden in radius gewalst

rood omlijnde panelen worden in radius gewalst

detail 3

geperforeerd geanodiseerd aluminium 
paneel (champagne kleur)
hxb = 1000 x 3000mm, plaatdikte 3mm
opgehangen aan beddenhaken en 
gefixeerd met borgschroef

geperforeerd geanodiseerd aluminium 
paneel (champagne kleur)
hxb = 1000 x 3000mm, plaatdikte 3mm
opgehangen aan beddenhaken en 
gefixeerd met borgschroef

zijde Berkenlaan


