
Nadere uitwerking plan vergroening Energieweg als aanvulling op geluidswerende maatregelen 

zoals de voorgenomen plaatsing van de groene geluidsschermen zoals besproken in de WUM. 

Plan behelst de volgende activiteiten op deeltrajecten. Deze activiteiten moeten nog nader worden 

ingevuld met betrekking tot kosten van materialen, uit te voeren werken, planning, benaderen 

aanliggende bedrijven, scholen, woningen. 

Oostzijde Energieweg vanaf Gaziantepplein richting oversteek. 

traject naam activiteit GW Voorstel 
WUM 

A Dominicuscollege Bestaande hekken voorzien van beplanting 
(e.g. Hedera Helix) tussen en achter 
bestaande geluidsschermen; 
Dominicuscollege benaderen voor 
akkoord/medewerking; check gemeente 
voor kosten aanschaf en aanleg beplanting; 
veiligheid fietspad checken en zichtbaarheid 
DC 

GW + X 

B Sportvelden tot 
voormalig 
Mondialcollege 

IIa Bestaande en/of nieuwe hekken voorzien 
van beplanting tussen en achter nieuw te 
plaatsen geluidsschermen; check gemeente 
voor kosten aanschaf en aanleg beplanting, 
eventueel plaatsen nieuwe hekken; 
veiligheid fietspad checken en zichtbaarheid 
 
IIb strook vanaf bebouwing tot aan MC 
(gementegrond) ook hier aarden wal 
aanleggen aansluitend op III en IV 

IIa 
GW? 
 
 
 
 
 
IIb 
GW- 

X 
 
 
 
 
 
 
afgevallen 
geen wal wel 
groen 

C Ingang voormalig 
Mondialcollege -
Wolfskuilseweg 

Aanbrengen aarden wal ipv geluidswal als 
onderdeel van plan St. onder de bomen voor 
invulling voormalig terrein Breed (zie 
bijgevoegde tekening). 
check gemeente voor kosten aanleg aarden 
wal + kosten beplanting; veiligheid fietspad 
checken en zichtbaarheid 

GW-  
 
afgevallen: 
geen wal 
(uniformiteit) 

D  Voormalig terrein 
Breed 

Aanbrengen aarden wal  (zie tekening) – dit 
door gemeente/WUM in plaats van de 
voorziene geluidsschermen.  Beplanting en 
onderhoud wal III en IV vallen onder plan St. 
onder de bomen. 
check gemeente voor kosten aanleg aarden 
wal + kosten beplanting; veiligheid fietspad 
checken en zichtbaarheid 

GW-  
 
Alleen 
akkoord met 
beplanting. 
wat Floris 
zelf doet 

E Vanaf grens 
Voormalig terrein 
Breed tot en met 
Helicon 

Plaatsen geluidsschermen zoals besproken in 
WUM. Bestaande hekken vergroenen dmv 
beplanting of anderszins. Helicon terrein zelf 
is al groen. Heeft ideeën op dit vlak. 
Helicon betrekken bij groene invulling 
Energieweg en oplossingen ter plaatse.  
Benaderen Helicon voor participatie 
groenplan. 

GW? X 
 
 



check gemeente voor kosten aanschaf en 
aanleg beplanting na nadere detaillering;  
veiligheid fietspad checken en zichtbaarheid 

F Loes Swijting – Vd 
Stad 

Plaatsen geluidsschermen 1-2 m ?  + 
aanvullende bestaande hekken vergroenen 
dmv beplanting of vergroening 
bedrijventerreinen dmv extra bomen en 
hagen. 
Bedrijven (o.m Brezan) benaderen voor 
akkoord/participatie/bijdrage, check 
gemeente voor kosten aanschaf en aanleg 
beplanting; veiligheid fietspad checken en 
zichtbaarheid 

GW? X 

G Vanaf rotonde 
industrieweg tot 
aan opgang 
oversteek 

Vergroening door middel van bosaanplant 
(bomen en struiken. Zogenaamd Tiny Forest 
(nadere info zie brochure IVN over concept), 
bv op locatie VIIa (tegenover Vasim of tussen 
Latour en brugopgang (ter plekke van 
huidige WADI)). Burgers nieuwe wijk 
betrekken bij aanleg en onderhoud T.F. 
Bedrijven Shurgard, LIV, Latour, benaderen 
voor bijdrage en/of participatie. Ook 
aansluiten bij nieuwe aanplant Linden langs 
de wegen in dit gebied. 

GW- X 

 

Samenvatting 

Traject III valt af. In het kader van uniformiteit en vanwege kosteneffectiviteit zullen geen 

grondwallen worden aangelegd.  

 

 

  



Westzijde Energieweg Gaziantepplein – rotonde industrieweg 

traject naam activiteiten Voorstel WUM 

H ANAC- 1e rotonde Bestaande hekken vergroenen dmv  
beplanting (Hedera); 
check gemeente voor kosten aanschaf  
en aanleg beplanting na nadere detaillering; 
 veiligheid fietspad checken en zichtbaarheid 

              X 

I 1e rotonde – 2e 
rotonde 

Bestaande hekken vergroenen dmv beplanting 
(Hedera),bedrijven benaderen voor 
participatie,  
bijdrage en zichtbaarheid van bedrijven 
 (o.m. Philippo, Sligro, Macro, Staples).  
Check gemeente voor kosten aanschaf en  
aanleg beplanting na nadere detaillering;  
veiligheid fietspad checken en zichtbaarheid 

              X 

J Asfaltcentrale – 
Rotonde  

Bestaande hekken vergroenen dmv beplanting 
(Hedera),bedrijven benaderen voor 
participatie,  
bijdrage en zichtbaarheid van bedrijven  
(Asfaltcentrale, Neerbosch, Boummarkt, 
 Gamma, Smit).  
Check gemeente voor kosten aanschaf en  
aanleg beplanting na nadere detaillering;  
veiligheid fietspad checken en zichtbaarheid 

             X 

K Rotonde 
industrieweg – 
rotonde oversteek 

Hekken + beplanting plaatsen. 
Check aanliggende bedrijven voor  
participatie en gemeente voor kosten  

             X 

 


