
Geachte bewoner(s),

Met deze brief willen wij u informeren over maatregelen die wij nemen naar aanleiding van het ontstane 

geluidsoverlast als gevolg van het aanbrengen van damwandplanken op het project ‘Talud Noordgeer 

Maassluis’, welke wij in opdracht van de gemeente Maassluis uitvoeren. Afgelopen dagen zijn er diverse 

meldingen over geluidsoverlast binnengekomen van omwonenden.

Uitvoeringsmethode
Om u een goed beeld te geven van de situatie vinden wij het allereerst van belang om aan te geven 

wat we aan het doen zijn. Op het project worden tijdelijke stalen damwandplanken aangebracht met 

een planklengte tot 24,5 meter. Om planken van een dergelijke afmeting in de grond te krijgen is de 

inzet van groot materieel nodig. In deze specifieke situatie is het noodzakelijk om een zogenaamd 

hoogfrequent trilblok in te zetten.

Oorzaak geluidsoverlast
Het gebruik van een hoogfrequent trilblok geeft altijd een toename van het geluid voor de omgeving. De 

nu ontstane geluidsoverlast is mogelijk het gevolg van de volgende oorzaken. Door de grote planklengte 

vervormt de plank. Als gevolg hiervan gaat de damwandplank ‘klapperen’ waardoor meer geluid 

ontstaat. Daarnaast bevinden zich op sommige plekke harde lagen en obstakels in de ondergrond waar 

de damwand doorheen getrild moet worden. Dit vraagt meer vermogen van het trilblok, wat eveneens 

resulteert in meer geluidsbelasting.

Maatregelen
We hebben overlegd met diverse ervaringsdeskundigen welke aanvullende maatregelen getroffen 

kunnen worden om de geluidsoverlast terug te dringen:

● Er wordt voor het vervolg een houten i.p.v. stalen heiraam op de damwandplanken aangebracht.

Hierdoor is er minder frictie van staal op staal;

● Om het ‘klapperen’ van de planken te verminderen, worden de planken aan elkaar gelast;

● Daar waar voldoende ruimte beschikbaar is kunnen we in overleg met u een zogenaamde   ‘Noise 

Barrier Control’ plaatsen. Dit is een bouwhek van 3,5 x 2 meter, voorzien van een geluidswerend

doek. De bouwhekken met doek zijn vanaf maandag beschikbaar op het werk. 

Met het nemen van deze maatregelen wordt de geluidsoverlast voor u zoveel mogelijk beperkt..

Herstel kade Noordgeer Maassluis



Planning en werktĳ den
Het intrillen van de tijdelijke damwandplanken voor de bouwkuip wordt  uiterlijk vrijdag 22 juli 

afgerond. Verder hebben we met de heiploeg afgesproken dat we de werkzaamheden ’s ochtends niet 

eerder opstarten dan 7:30 uur en het trilblok niet voor 8:00 uur gebruiken. Uiterlijk om 16:00 uur 

wordt het intrillen van de damwandplanken beëindigd.  Indien er zich onverhoopt toch onvoorziene 

omstandigheden voordoen, zullen wij u hierover direct informeren in de BouwApp. 

Vervolg werk
In de weken 30 t/m 33 (25 juli t/m 19 augustus) wordt zand aangevuld tussen de kademuur en de 

damwand. Bij deze werkzaamheden wordt nagenoeg geen overlast verwacht. Aansluitend wordt 

de bouwkuip droog gepompt, zodat in week 34 (vanaf 22 augustus) kan worden gestart met het 

verwijderen van de kademuur en de opbouw van de nieuwe kade. Hierover informeren wij u nog. 

Wij hopen dat met deze maatregelen de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. Wij kunnen niet alle 

overlast voorkomen en vragen hiervoor uw begrip.

Vragen & opmerkingen 
Tijdens dit project is omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden uw eerste aanspreekpunt 

voor alle vragen en/of opmerkingen. U kunt contact opnemen met Rieke via de 

BouwApp        , via e-mailadres maassluis@deomgevingsverbinder.nl of 

telefoonnummer 010-3070460. De snelste en makkelijkste manier van communiceren 

is via de BouwApp. Via de BouwApp blijft u gedurende het project up-to-date en bent u 

direct in contact met de omgevingsmanager. Download de BouwApp in uw appstore of 

scan de onderstaande QR Code. 

TIP

Downloadinstructies

Download en installeer de BouwApp

1. Ga naar ‘Ontdek‘

2. Typ: ‘Vervangen Kade Noordgeer Maassluis’

3. Selecteer het project

4. Klik op ‘Volgen‘


