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AANLEIDING 

Het landelijke Meer Jaren Programma Geluidsanering (MJPG) van het Ministerie van In-
frastructuur en Milieu heeft als doel geluidhinder van snelwegen en spoorlijnen te beper-
ken. Binnen de gemeente Oisterwijk ligt spoorlijnen Tilburg - Eindhoven. ProRail bepaalt 
de te treffen maatregelen. Daartoe is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en wordt 
de technische haalbaarheid en veiligheid onderzocht. Als gevolg van dit onderzoek is 
ProRail voornemens om geluidsbeperkende maatregelen te nemen voor de spoorweg in 
Oisterwijk. De voorgestelde geluidsbeperkende maatregelen bestaan uit het aanleggen 
van raildempers en het plaatsen van geluidsschermen over het grootste gedeelte van 
het spoor variërend van 1,5 tot 5 meter hoog. Aan de gemeente Oisterwijk is de moge-
lijkheid gegeven om te reageren op de inpassing en vormgeving van de voorgestelde 
geluidsschermen. Een dergelijke reactie dient te geschieden middels een visie waarin 
de inpassing en vormgeving stedenbouwkundig en landschappelijk wordt onderbouwd. 
De visie dient door het college of de raad te zijn vastgesteld. Die visie neemt ProRail 
mee in hun afweging waar welke maatregelen worden genomen. Dit alles leidt tot een 
pakket van maatregelen bestaand uit maatregelen aan de bron, overdrachtsmaatrege-
len en, indien deze maatregelen niet toereikend zijn om aan de wettelijke normen te vol-
doen, ook maatregelen ter isolatie van woningen. Uiteindelijk wordt over het hele pakket 
een besluit genomen door de Minister. In onderstaand schema is dit verbeeld. 

PROCES EN BELANGENAFWEGING 

Voorliggend rapport is de stedenbouwkundige en landschappelijke visie van de gemeen-
te Oisterwijk op de inpassing en vormgeving van de door ProRail voorgestelde geluids-
schermen langs het spoor. De gemeente vindt het belangrijk dat de bestaande kwaliteit 
van de kern en het landelijk gebied behouden blijft. 
Om dit ook met omwonenden terug te koppelen is bij het opstellen van deze visie een 
bewonersavond georganiseerd. De bevindingen hieruit zijn waar mogelijk meegenomen 
in de uitwerking. Daarbij is de vraag gesteld of de ruimtelijke inpassing aansluit bij het 
beeld van de bewoners.
Belangrijke aandachtspunten die uit het proces kwamen zijn het toepassen van mini-
schermen in relatie tot de kosten, (sociale) veiligheid en de afwerking van de spoorzijde 
van de geluidsschermen in verband met grafiti op bestaande geluidsschermen.

De voorliggende visie is besproken met de gemeenteraad en wordt definitief vrijgege-
ven door het College van Burgemeester en Wethouders van Oisterwijk. De gemeente 
doet hierbij het verzoek aan Prorail om rekening te houden met de ruimtelijke visie bij 
het uitvoeren van de onderzoeken en de definitieve bepaling van de geluidmaatrege-
len. Daarnaast verzoekt de gemeente nadrukkelijk betrokken te worden bij de verdere 
uitwerking en uitvoering van de geluidmaatregelen in de gemeente Oisterwijk, zowel de 
bron- en de overdrachtsmaatregelen als de maatregelen voor de isolatie van woningen.

OPZET ADVIES / LEESWIJZER 

In deze visie wordt achtereenvolgens ingegaan op:
• De geadviseerde hoogte van de schermen, gebaseerd op deze studie, ingedeeld 

volgens de opzet van het akoestisch onderzoek van Movares. 
•  Het stedenbouwkundig en landschappelijk kader. Hiervoor worden de verschillende 

deelgebieden langs de spoorlijn beschreven en de stedenbouwkundige en land-
schappelijke kwaliteiten daarvan.

• In algemene stedenbouwkundige aandachtspunten wordt weergegeven waar op de 
schaal van Oisterwijk aandacht aan de inpassing van de geluidsschermen besteed 
moet worden.

• Er worden vervolgens deelgebieden bepaald op basis van de omgevingskenmerken. 
• Middels algemene ontwerpprincipes worden de uitgangspunten omschreven voor de 

inpassing en uitstraling van de geluidschermen.
• Als laatste wordt er per deelgebied een ruimtelijke onderbouwing en belangen-

afweging gegeven voor de maximale hoogte, inpassing en vormgeving van de 
geluidschermen.

1. INLEIDING
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KERNBEBOUWING EN BUITENGEBIED 

Het spoortracé loopt voor een groot deel door de kern van Oisterwijk. 
Gezien de vele woningen zijn logischerwijs hier ook de meeste geluids-
schermen nodig om aan de wetgeving te voldoen. Ten oosten van de 
kern loopt het spoortracé door een afwisselend open en besloten bosge-
bied. Aan de westzijde is het buitengebied waar het tracé doorheen loopt 
wat meer open.

2. STEDENBOUWKUNDIG EN LANDSCHAPPELIJK KADER

Deelgebied ‘Open buitengebied’
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Overzicht spoortracé in de gemeente Oisterwijk

Uitsnede binnen de bebouwde kom (volgende pagina)

Deelgebied ‘Bosrijk buitengebied’
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STEDENBOUWKUNDIGE AANDACHTSPUNTEN 

De invloed van de geluidsschermen heeft op het schaalniveau van de gehele kern 
invloed op de bestaande indeling en stedenbouwkundig structuur van de kern, de bele-
ving en de woonkwaliteit in het gebied. Het spoortracé loopt door de kern van Oisterwijk 
naar het buitengebied. Met de plaatsing van geluidsschermen langs het gehele spoor-
tracé wordt Oisterwijk opgedeeld in een noord- en zuidzijde: er ontstaat een ongewenste 
fysieke tweedeling door steeds verspringende schermhoogten die de bestaande steden-
bouwkundige en landschappelijke kwaliteiten doorkruisen.
Om die fysieke tweedeling, die van invloed is op het landschap, de beleving en het 
aanzicht en de woonkwaliteit, te beperken dient bij de hoogte en vormgeving van de 
geluidsschermen rekening te worden gehouden met de volgende stedenbouwkundige 
aspecten in het gebied:
• In het hart van Oisterwijk ligt het historische centrum met beschermd dorpsgezicht. 

Aan de andere zijde van het spoor ligt de herontwikkeling van het KVL-terrein. 
Daartussen loopt de spoorlijn door een gebied waarin de ruimtelijke koppeling 
tussen deze twee belangrijke plekken vertaald is in open(bare) ruimte met groen 
en parkeren. Het station is ook gelegen in dit tussengebied. Uit stedenbouwkundig 
uitgangspunt moet dit gebied dan ook een ruimtelijke relatie houden zonder onder-
breking van geluidsschermen.

• Bij de spoorwegovergangen ontmoet de passant (voetganger, fietser of automobi-
list) het spoor met de toekomstige geluidsschermen. Dit kan gezien worden als een 
negatief effect op de beleving van de passant. Wij stellen echter voor om het juist 
als kans te zien en deze plekken als ‘poorten’ te ontwerpen waarin de Oisterwijkse 
identiteit versterkt wordt.

• Het buitengebied waar sprake is van gebied met een open en groene karakter.

1

2

3

3

2

2
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Beëindigingen bij belangrijke overgangen ontwerpen in 
de stijl van Oisterwijk (baksteen en beplanting)

Voorbeelddetail van poortbeëndiging bij spoorwegovergangen

1

3

2
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DEELGEBIEDEN 

Op basis van de gebiedskenmerken zijn deelgebieden gemaakt. Deze zijn als volgt te 
omschrijven:
• Park: een parkachtige zone met grondwal, bossages en bomen tussen spoor en 

woningen.
• Centrum / KVL-terrein: het gebied tussen het centrum en het KVL-terrein wordt (vol-

gens huidige plannen) ingericht als een open(baar) gebied met groen en parkeren.
• Villa’s: dit is een karakteristieke plek voor Oisterwijk waarbij extra aandacht nodig is 

voor de ‘poortwerking’ van de geluidsschermen.
• Achterzijde woningen: waar de achterzijde van de woningen gericht zijn naar het 

spoor is een rommelig beeld te zien door de vele verschillende erfafscheidingen, 
‘versierd’ met graffiti.

• Voorzijde woningen: waar de voorzijde van de woningen gericht is op het spoor staat 
(in het westen van Oisterwijk) een hoge haag / hoge bossages tussen het spoor en 
de woningen.

• Zijkanten bedrijven: de (buitenruimtes van deze) bedrijven grenzen direct aan het 
spoor.

• Parkeren: ten oosten van het station ligt een parkeerstrook langs het spoor. Ten 
zuiden van deze parkeerstrook staat een hoge haag die het zicht vanaf de aangren-
zende weg op het parkeren en het spoor ontneemt. 

• Open groenstrook: aan de oostzijde van Oisterwijk ligt het spoor in een open groen-
strook (met bomen en bossages) tussen bedrijventerrein Laarakkers en woonwijk-
Waterhoef.

Naast de deelgebieden binnen de bebouwde kom zijn er twee deelgebieden buiten de 
bebouwde kom bepaald (zie ook stedenbouwkundig / landschappelijk kader):
• Open buitengebied ten westen van Oisterwijk.
• Bosrijk buitengebied ten oosten van Oisterwijk.

Park

Centrum / 
KVL-terrein

Achterzijde
woningen

Voorzijde
woningen

Achterzijde
woningen

Zijkanten
bedrijven
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Centrum / 
KVL-terrein

Centrum / 
KVL-terrein

Parkeren

Villa’s

Open groenstrook

Achterzijde
woningen

Park

Achterzijde woningen

Open groenstrook

Villa’s

Parkeren

Centrum / KVL-terrein

Zijkanten bedrijvenVoorzijde woningen
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AANBEVELING BUREAU SPOORBOUWMEESTER 

In het Handboek Geluidsschermen is in opdracht van ProRail en Bureau Spoorbouw-
meester een aantal algemene oplossingsrichtingen gegeven voor geluidsschermen in 
hun omgeving. Daarbij is aangegeven dat geluidsschermen context specifiek zijn, wat 
wil zeggen dat het type geluidsscherm moet worden afgestemd op de omgeving waar 
het scherm geplaatst zal gaan worden. Binnen het handboek wordt een onderscheid 
gemaakt tussen geluidsschermen in een open landschap, lage bebouwingsdichtheid 
(kleine stad of dorp) en hoge bebouwingsdichtheid (stad). Binnen de gemeentegrenzen 
van Oisterwijk komen de eerste twee gebieden voor: open landschap en lage bebou-
wingsdichtheid.

Ten aanzien van het open landschap worden de volgende aanbevelingen gedaan;
• nadrukkelijke relatie met het landschap
• laag scherm
• aarden wal
• transparant scherm 

Ten aanzien van lage bebouwingsdichtheid worden de volgende aanbevelingen gedaan:
• laag scherm
• begroeid scherm
• robuust scherm natuurlijke uitstraling

Prorail biedt standaard drie mogelijkheden:
• schanskorven
• plaatmateriaal met perforaties
• cassettescherm met rooster

Aanvullende vormgeving op keuze vormt de bekleding van / voor het scherm:
• klimbeplanting
• struikbeplanting

Daarnaast is het mogelijk voor bijzondere locaties (perrons, viaducten en overige kunst-
werken) transparante schermen toe te passen.

3. ONTWERPPRINCIPES GELUIDSSCHERMEN

Plaatmateriaal met perforaties Cassettescherm met rooster
gecombineerd met klimbeplanting

Cassettescherm met rooster
gecombineerd met struikbeplanting

Uitgangspunten ProRail bij toepassing geluidschermen langs spoorlijnen

Schanskorven
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ONTWERPPRINCIPES

Bij de vormgeving en inpassing van geluidsschermen hebben we een aantal ontwerp-
principes samengesteld die we toepassen bij de inpassing per deelgebied:
• Een aarden wal zorgt voor het breken van de hoogte van het scherm;
• Met beplanting is het scherm te cammoufleren, daarnaast gaat het grafiti tegen;
• Een enkele solitaire boom of meerdere bomen doorbreken het lineaire beeld van het 

scherm (bomen min. 11 meter uit hart spoor volgens spoorwegwet);
• Door het scherm te geleden, bijvoorbeeld door de bovenste meter te laten knikken 

wordt de hoogte van het scherm gebroken;
• Bij dit laatste principe is een meerwaarde te halen door dit te combineren met zonne-

panelen.

Er wordt speciale aandacht gevraagd voor de spoorzijde van de geluidsschermen. On-
der andere om graffiti te ontmoedigen zijn de modulaire mjpg schermen uitgevoerd met 
een rooster (ook aan de spoorzijde). Aan de spoorzijde wordt geen groen aangeplant 
vanwege beheer/onderhoud en veiligheid/aanrijdingsgevaar van onderhoudspersoneel. 
Advies aan de gemeente om op beeldbepalende stukken te overwegen om dezelfde 
(kokos)schermen te laten plaatsen als bij het KVL-terrein zijn geplaatst.

Vier meter hoog scherm Aarden wal tegen scherm zorgt voor minder 
massief beeld

Beplanting op aarden wal camoufleert het 
geluidsscherm

Bomen breken het lineaire beeld van het 
geluidsscherm (bomen min. 11 meter uit hart 
spoor volgens spoorwegwet)

Geleden van het geluidsscherm zorgt voor 
minder massief beeld

Combinatie van geleding, beplanting en 
bomen zorgt voor een gevarieerd beeld

Grafiti aan de spoorzijde beïnvloedt het 
beeld negatief

Toepassen van zonnepanelen kan extra 
draagvlak creëren en duurzaamheidsambi-
ties verwezelijken
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PARK 

Straten
• Gerard van der Lindenstraat
• Kasteelloop
• Dommel (achterzijde)
• Beerze

Omschrijving huidige situatie
Tussen de woningen en het spoor ligt een brede parkstrook op een grondwal, ingericht 
met bomen en bossages. Aan de oostzijde, nabij de overgang met de Moergestelseweg 
liggen twee woningen met de achtertuinen richting het spoor. De afstand van deze wo-
ningen tot het spoor is aanzienlijk minder dan bij de overige woningen in dit deelgebied.

Benodigde hoogte geluidsscherm (tov bovenkant spoor)
• 2 meter over het grootste gedeelte
• 5 meter bij de twee woningen aan de Beerze die dichter bij het spoor liggen

Advies inpassing / belangenafweging
• Het scherm van 2 meter hoog staat achter de grondwal met begroeiing. Geadviseerd 

wordt om voor het geluidsscherm beplanting aan te brengen om zodoende een 
inpassing te creëren die past binnen de uitstraling van de omgeving.

• Voor het scherm van 5 meter hoog aan de Beerze wordt voorgesteld om de hoogte 
terug te brengen naar een hoogte van 4 meter. Een scherm van 5 meter zorgt voor 
een te grote verspringing ten opzichte van de aansluitende schermen van 2 en 1 
meter hoog. Daarnaast geven de bewoners van Beerze aan dat een scherm van 
5 meter mogelijk ongewenste schaduwwerking  tot gevolg heeft. Het scherm heeft 
gezien het ontbreken van een scherm aan de andere zijde van het spoor bovendien 
invloed op de beleving vanaf de andere zijde. Mede daarom wordt ook aandacht 
gevraagd voor de afwerking van de spoorse zijde van het scherm.

• Aangezien de nieuwe schermen een gelijkmatige uitstraling krijgen wordt aangera-
den ook de bestaande schermen (weerszijden overgang Heukelomseweg) aan de 
spoorzijde graffiti-werend te maken. Daarnaast moeten de bestaande en nieuwe 
schermen op elkaar aansluiten.

• Er wordt aandacht gevraagd voor de weerkaatsing van het geluid naar de zuidzij-
de van het spoor (Pastoor van der Meijdenstraat) waar geen scherm geplaatst zal 
worden.

4. STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING PER DEELGEBIED

foto huidige situatie foto huidige situatiefotobewerking ingepast scherm fotobewerking ingepast scherm
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▲ dwarsprofielen benodigde schermhoogtes en voorstel stedenbouwkundige inpassing
▼ benodigde schermhoogtes volgens berekening ProRail

dwarsprofiel A: voorstel Prorail dwarsprofiel B: voorstel Prorail

dwarsprofiel A: advies inpassing dwarsprofiel B: voorstel inpassing

B

A

4m ipv 5m
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CENTRUM / KVL-TERREIN 

Straten
• Almystraat
• Schijfstraat
• Spoorlaan

Omschrijving huidige situatie
Het KVL-terrein en het station zijn volop in ontwikkeling. Het derde spoor is verwijderd, 
er is een nieuw station met tunnel tussen de perrons aangelegd. Aan de noordzijde is 
een woning (Schijfstraat 6) gesloopt en ter plaatse worden parkeerplaatsen gereali-
seerd. Aan de noordzijde worden de woningen Schijfstraat 1, 3, 5 en 7 in het jaar 2019 
gesloopt ter verlegging van de Ambachtstraat en herinrichting van het gebied conform 
bijgevoegde afbeelding. Door de functies (commercieel, bedrijven, kantoren) op het 
KVL-terrein is de relatie tussen centrum en het KVL-terrein ook ruimtelijk van belang.

Benodigde hoogte geluidsscherm
• 3 meter bij de spoorwegovergang
• 2 meter bij het station

Advies inpassing / belangenafweging
• Aan de noordzijde geen scherm, deze is ook niet meer nodig aangezien de wonin-

gen aan de Schijfstraat gesloopt gaan worden.
• Ook aan de zuidzijde, de Spoorlaan, is de visuele relatie tussen het centrum en het 

KVL-terrein van belang. Bewoners geven echter aan geluidsoverlast te ervaren. Om 
deze reden wordt voorgesteld om aan de Spoorlaan geluidsschermen van maximaal 
2 meter hoog te plaatsen over de voorgestelde lengte. Deze schermen dienen in de 
bestaande groen ingepast te worden door het plaatsen van klimbeplanting.

foto huidige situatie foto huidige situatie foto huidige situatie bouwbord station Oisterwijk



Stedenbouwkundige visie geluidsschermen Oisterwijk 17

2 3

32

4

4

3 3

2

2

4

4.75

3

0.8

2
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▲ dwarsprofielen benodigde schermhoogtes en voorstel stedenbouwkundige inpassing
▼ benodigde schermhoogtes volgens berekening ProRail

dwarsprofiel C: voorstel Prorail

dwarsprofiel C: advies inpassing

C

zuidzijde: schermen van maximaal 

2 meter hoog ingepast in het groen
noordzijde: geen schermen plaatsen
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VILLA’S 

Straten
• Haarenseweg
• Nicholaas van Eschstraat

Omschrijving huidige situatie
De spoorwegovergang tussen de Haarenseweg / Heusdensebaan en de Joannes 
Lenartzstraat / Spoorlaan fungeert ruimtelijk als een belangrijke entree van (het centrum 
van) Oisterwijk. De grote panden in groene setting met grote bomen zijn illustratief voor 
de groene uitstraling van Oisterwijk. Ze vormen tevens de toegang tot het beschermd 
dorpsgezicht ter plaatse van het centrum van Oisterwijk.

Benodigde hoogte geluidsscherm
• 3 meter en 2 meter aan de noordzijde (deelgebied Villa’s)
• 4 meter en 2 meter aan de zuidzijde (deelgebied Open parkstrook)

Advies inpassing / belangenafweging
• Het gebied ‘villa‘s’ en de Nicholaas van Eschstraat zijn beide beschermd dorpsge-

zicht. Het belang van (het zicht op) het beschermd dorpsgezicht, als zijnde onder-
deel van de structuur van een open gebied die doorloopt naar het buitengebied, 
weegt zwaarder dan de geluidsreductie.

• De nu voorgestelde steeds verspringende schermhoogten aan beide kanten van het 
spoor zorgen voor een verrommeld beeld. Om dit te voorkomen wordt geadviseerd 
om dezelfde schermhoogte toe te passen.

• Bovenstaande resulteert in advies om minischermen (0,80m) dicht tegen het spoor 
aan toe te passen.

foto huidige situatie fotobewerking ingepast (mini)scherm voorbeeld minischerm

foto huidige situatie

foto huidige situatie
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▲ dwarsprofielen benodigde schermhoogtes en voorstel stedenbouwkundige inpassing
▼ benodigde schermhoogtes volgens berekening ProRail

D

dwarsprofiel D: voorstel Prorail

dwarsprofiel D: advies inpassing

minischermen toepassen (0,80m)
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ACHTERZIJDE WONINGEN 

Straten
• Tilburgseweg
• Hoogstraat

Omschrijving huidige situatie
Door de vele verschillende soorten bijgebouwen en erfafschermingen (schuttingen, hek-
werken), gecombineerd met graffiti is het aanzicht vanaf de andere zijde van het spoor 
erg rommelig. Dat geldt met name voor het zicht vanaf de Almystraat, waar met de ont-
wikkeling van het KVL-terrein juist extra aandacht is voor de ruimtelijke kwaliteit. Tussen 
het hekwerk van ProRail en de percelen is een pad dat toegang geeft tot de achterzijde 
van de woonpercelen. Bij het KVL-terrein (ter hoogte van achterzijde Hoogstraat) is 
recent een geluidscherm met begroeiing geplaatst.

Benodigde hoogte geluidsscherm
• 3 meter en 1,5 meter bij de Tilburgseweg
• 4 meter bij de Hoogstraat

Advies inpassing / belangenafweging
• Geadviseerd wordt om de hoogte van de schermen aan de Hoogstraat terug te 

brengen van 4 meter naar 3 meter zodat het rommelige beeld van de bijgebouwen 
en erfafschermingen wordt gecamoufleerd, maar het diverse beeld van afwisselende 
bebouwing behouden blijft. Door de hoogte van 3 meter wordt het achterpad tussen 
geluidscherm en woonpercelen minder hoog.

• Bij het plaatsen van het geluidschem kan het hekwerk van ProRail komen te verval-
len. Hiermee ontstaat ruimte om een aarden wal tegen het scherm aan te brengen. 
Hiermee ontstaat enerzijds een bredere open ruimte (door het weghalen van het 
hekwerk) en anderzijds wordt de hoogte van het scherm gebroken (door de aarden 
wal).

• Vanwege de sociale veiligheid moeten er extra maatregelen getroffen worden bij de 
woningen aan de achterzijde van de Hoogstraat. Bijvoorbeeld door het afsluiten van 
het achterpad en extra verlichting.

• Als alternatieve inpassing kan de de bovenste meter geknikt worden toegepast en 
uitgevoerd met glas of bij voorkeur met zonnepanelen. Bij gebruik van glas wordt 
de lucht weerkaatst / kijkt men door het scherm wat zorgt voor een ‘lichtere’ uitstra-
ling. Bij toepassing van zonnepanelen kan de mogelijkheid gegeven worden aan de 
eigenaren van de naastgelegen woningen om in te schrijven op het gebruik van de 
zonnepanelen.

• Geadviseerd wordt om ter hoogte van het KVL-terrein aan de spoorzijde ook 
klimbeplanting toe te passen om te voorkomen dat hier graffiti wordt gespoten en 
daarmee het uitzicht vanaf de Almystraat (KVL-terrein) negatief zou beïnvloeden. 
Een bepaalde vorm van “kunst” op de schermen of het toepassen van zogenoemde 
kokosschermen (gelijk aan de zijde van het KVL-terrein) is ook een optie. 

• Aan de Tilburgseweg wordt geadviseerd om de schermen van 3 meter in te passen 
met beplanting zodat er een groene overgang van de Heukelomseweg naar de 
Tilburgseweg ontstaat.

foto huidige situatie fotobewerking ingepast scherm foto huidige situatie
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▲ dwarsprofielen benodigde schermhoogtes en voorstel stedenbouwkundige inpassing
▼ benodigde schermhoogtes volgens berekening ProRail

E

dwarsprofiel E: voorstel Prorail

dwarsprofiel E: advies inpassing

3m ipv 4m
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VOORZIJDE WONINGEN 

Straten
• Pastoor van der Meijdenstraat
• Den Deel

Omschrijving huidige situatie
Tussen de woningen en het spoor ligt een straat en een groenstrook met hoog opgaan-
de beplanting. Daarmee is er geen direct zicht op het spoor en heeft de woonstraat een 
groene uitstraling, passend bij de identiteit van Oisterwijk.

Benodigde hoogte geluidsscherm
• 3 meter

Advies inpassing / belangenafweging
• Om de huidige groene uitstraling te behouden en te versterken wordt ter plaatse van 

de Pastoor van der Meijdenstraat en Den Deel geadviseerd om de huidige beplan-
ting te handhaven bij het plaatsen van het geluidscherm. Of soortgelijke beplanting 
terug te plaatsen.

• Voor een deel van de woningen aan de Past.vd Meijdenstraat wordt geen ge-
luidscherm geplaatst. Er wordt daarom aandacht gevraagd voor de weerkaatsing 
van het geluid naar de zuidzijde van het spoor (Pastoor van der Meijdenstraat) waar 
geen scherm geplaatst zal worden.

foto huidige situatie fotobewerking ingepast scherm foto huidige situatie

foto huidige situatie

foto huidige situatie
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▲ dwarsprofielen benodigde schermhoogtes en voorstel stedenbouwkundige inpassing
▼ benodigde schermhoogtes volgens berekening ProRail

F

dwarsprofiel F: voorstel Prorail

dwarsprofiel F: advies inpassing
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foto huidige situatie fotobewerking ingepast scherm foto huidige situatie

foto huidige situatie

foto huidige situatie

ZIJKANTEN BEDRIJVEN 

Straten
• De Kuil
• Pastoor van Beugenstraat
• Hoogstraat

Omschrijving huidige situatie
De Kuil is een doodlopende weg dat toegang geeft tot een supermarkt en garagebedrijf.  
Vanaf De Kuil is direct zicht op het nieuwe geluidscherm met daarachter een recent 
gebouwd appartementencopmlex en opgaande beplanting / bomen aan de andere zijde 
van het spoor. Aan de andere zijde van het spoor wordt het zicht op de ‘achterkant’ van 
het geluidscherm weggenomen door die beplanting en bomen.

Benodigde hoogte geluidsscherm
• 1,5 meter
• 4 meter
• 1 meter

Advies inpassing / belangenafweging
• De voorgestelde opdeling in drie verschillende hoogtes zorgt voor een rommelig 

beeld. Geadviseerd wordt daarom om het gedeelte van 4 meter te verlagen naar 1,5 
meter. Het belang van het verlagen van de geluidsbelasting van één woning weegt 
minder zwaar dan het storende beeld van wisselende hoogtes van de schermen. 
Daarbij wordt ook het zicht vanaf de andere zijde van het spoor in de afweging mee-
genomen.

• Om de groene uitstraling aan de andere zijde van het spoor door te zetten wordt 
geadviseerd om een combinatie van een grondwal met begroeiing tegen het scherm 
toe te passen.



Stedenbouwkundige visie geluidsschermen Oisterwijk 25

1,0 meter
1,5 meter
2,0 meter
3,0 meter
4,0 meter
5,0 meter

5

4

4

1.5

4

2

2

4

43

2.75

0.80.8

▲ dwarsprofielen benodigde schermhoogtes en voorstel stedenbouwkundige inpassing
▼ benodigde schermhoogtes volgens berekening ProRail

G

dwarsprofiel G: voorstel Prorail

dwarsprofiel G: advies inpassing

1,5 meter ipv 4 meter



Stedenbouwkundige visie geluidsschermen Oisterwijk26

2 3

32

4

4

3 3

2

2

4

4.75

3

0.8

2

foto huidige situatie fotobewerking ingepast scherm foto huidige situatie

foto huidige situatie
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PARKEREN 

Straten
• Spoorlaan

Omschrijving huidige situatie
Tussen het spoor en de Spoorlaan ligt een langgerekt parkeerterrein. Het parkeerterrein is visu-
eel afgeschermd van de Spoorlaan door een hoge haag en aan de zijde van het spoor staat een 
hekwerk. Het parkeerterrein heeft een groene uitstraling door hagen en bomen. Aan de oostzij-
de staan de fietsenstallingen van ProRail.

Benodigde hoogte geluidsscherm
• 1 meter
• 2 meter
• 3 meter

Advies inpassing / belangenafweging
• Het parkeerterrein heeft een heldere eenduidige inrichting. Door het scherm twee keer een 

meter in hoogte te laten verspringen wordt dit beeld verstoord. Het belang van de eenduidi-
ge uitstraling van het parkeerterrein wordt groter geacht dan het belang van de reductie van 
de geluidsbelasting op de woningen aan de Spoorlaan.

• Geadviseerd wordt om het scherm te laten begroeien met klimop. Dit sluit aan op de  groene 
uitstraling van het parkeerterrein.

• Ter hoogte van de fietsenstallingen wordt geadviseerd geen scherm toe te passen of het 
scherm architectonisch in te passen in het ontwerp van het nieuwe station.

• Bij de overgang (oostzijde) extra aandacht besteden aan de beëindiging van de schermen, 
waarbij een bijzondere afronding kan ontstaan die een extra dimensie toevoegt aan de 
entree van (het centrum van) Oisterwijk. Daarom wordt ook geadviseerd om de andere zijde 
van het spoor de schermhoogte gelijk te maken en aan te passen naar 2 meter.
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▲ dwarsprofielen benodigde schermhoogtes en voorstel stedenbouwkundige inpassing
▼ benodigde schermhoogtes volgens berekening ProRail

H

dwarsprofiel H: voorstel Prorail

dwarsprofiel H: advies inpassing

geen schermen

(ter plaatse van fietsenstalling)

2m ipv 3m
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OPEN GROENSTROOK 

Straten
• Nicholaas van Eschstraat

Omschrijving huidige situatie
De Nicholaas van Eschstraat maakt onderdeel uit van het beschermd dorpsgezicht 
vanwege het kenmerkende beloop van de straat en het totale gebied welke een af-
spiegeling betreft van de laat 19e eeuwse ontwikkeling. Om deze reden wordt waarde 
gehecht aan de bestaande structuur en openheid van het gebied. Door het plaatsen van 
schermen gaat de openheid teniet en wordt afbreuk gedaan aan de bestaande eenheid 
in de structuur. Daarnaast geven bewoners aan dat de meeste woningen geïsoleerd zijn 
en wordt meer waarde gehecht aan de openheid van het gebied.

Benodigde hoogte geluidsscherm
• 4 meter

Advies inpassing / belangenafweging
• Het belang van de openheid (beschermd dorpsgezicht) wordt hoger gewaardeerd 

dan het beperken van de geluidbelasing op de woningen. Dit is ook bevestigd door 
het merendeel van de omwonenden.

• Een mini-scherm (0,8m bs) dicht bij het spoor zorgt voor behoud van de bijzondere 
openheid. In het Handboek Geluidsschermen (mei 2016 in opdracht van ProRail) 
worden ten aanzien van geluidsschermen als ontwerpuitgangspunt aangegeven dat 
eerst het toepassen van mini-scherm onderzocht zou moeten worden.
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dwarsprofiel I: voorstel Prorail
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OPEN BUITENGEBIED 

Straten
• Spoordijk

Omschrijving huidige situatie
Aan deze zijde van Oisterwijk loopt de spoorlijn door een open landbouwgebied. Er is 
dan ook sprake van een duidelijke zichtrelatie tussen beide zijden van het spoor. 

Benodigde hoogte geluidsscherm
• 2 meter
• 3 meter

Advies inpassing / belangenafweging
• Het belang van de openheid van het gebied wordt hoger gewaardeerd dan het 

resultaat van de plaatsing van de schermen voor de woningen. Dit is ook bevestigd 
door de bewoners van de betreffende woningen. De bewoners geven bovendien 
aan dat de woningen aan de Spoordijk reeds zijn aangepast middels geluidwerende 
gevelisolatie.

• Het plaatsen van deze geluidsschermen maakt inbreuk op het open karakter van het 
gebied. Er wordt daarom geadviseerd geen schermen te plaatsen aan de Spoordijk.
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▲ dwarsprofielen benodigde schermhoogtes en voorstel stedenbouwkundige inpassing
▼ benodigde schermhoogtes volgens berekening ProRail

dwarsprofiel J: voorstel Prorail dwarsprofiel K: voorstel Prorail

dwarsprofiel J: advies inpassing dwarsprofiel K: advies inpassing

J

K

geen schermen plaatsen



Stedenbouwkundige visie geluidsschermen Oisterwijk32

BOSRIJK BUITENGEBIED 

Straten
• Posthoornseweg
• Schaapskooiweg
• Posthoorn

Omschrijving huidige situatie
Het beeld wordt hier gedomineerd door de bosrijke omgeving afwisselend aan weerszij-
den van het spoor.

Benodigde hoogte geluidsscherm
• 1 meter
• 2 meter
• 4 meter

Advies inpassing / belangenafweging
• Het belang van de waardevolle bosrijke omgeving, inclusief natuurgebied de Kam-

pina wordt hoger gewaardeerd dan het resultaat van de plaatsing van de schermen 
voor de drie woningen. Dit is ook bevestigd door de bewoners van de betreffende 
woningen.

• Gelet op de bosrijke omgeving wordt geadviseerd om geen schermen te plaatsen, 
maar in plaats daarvan gevelisolatie toe te passen.

foto huidige situatie foto huidige situatie

foto huidige situatie

foto huidige situatie
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▲ dwarsprofielen benodigde schermhoogtes en voorstel stedenbouwkundige inpassing
▼ benodigde schermhoogtes volgens berekening ProRail

L M

dwarsprofiel L: voorstel Prorail dwarsprofiel M: voorstel Prorail

dwarsprofiel L: advies inpassing dwarsprofiel M: advies inpassing

geen schermen plaatsen
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