
Groenzone en geluidswand 
Poelkampstraat en Volmolenweg

Begin van dit jaar vroegen we u mee te denken over de inrichting van de groen–
zone bij de Poelkampstraat en Volmolenweg. We hebben de ontvangen ideeën 
samengebracht in twee ontwerpen. Ook hebben we antwoorden op de uitzoek–
vragen. In deze flyer staan twee varianten voor de groenzone en geluidswand 
aan de Poelkampstraat/Volmolenweg en leest u de antwoorden op de uitzoekvragen.

Denkt u mee over uw uitzicht? 
We ontvangen graag nog eenmaal uw mening over het ontwerp voor de groenzone en geluidswand. 
Verderop in deze folder leest u hoe. 

De ideeën en wensen die we begin dit jaar hebben 
opgehaald, hebben we gebundeld in een folder.  
Deze stuurden we u eerder toe.

Antwoord op uitzoekvraag 1: parkeren en opstel–
plaatsen voor huisvuilcontainers Poelkampstraat 
We zochten uit of het aanleggen van parkeervakken 
en plaatsen voor opstelplaatsen voor huisvuilcontainers 
alsnog mogelijk is. We kijken daarbij naar verkeers–
veiligheid, technische randvoorwaarden en eigendom. 
In de ontwerpen ziet u dat wij mogelijkheden zien 
om deze in te passen in de groenzone. Wij verwachten 
dat door de extra parkeervakken en minder parkeren 
op de weg, de snelheid op de Poelkampstraat zal 
toenemen. Het aanleggen van de parkeervakken is 
vanuit verkeersveiligheid alleen mogelijk als er ook 
een drempel in de straat komt. 

Antwoord op uitzoekvraag 2: gebruik van 
groenzone Volmolenweg 
De groenzone en de geluidswand blijven eigendom 
van Folding Boxboard Eerbeek B.V. (voorheen Mayr-
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Melnhof). We zochten uit of een bepaald gebruiks–
recht of overdragen van beheer mogelijk is.  
Het instandhouden van de groenzone wordt als 
verplichting opgelegd aan Folding Boxboard Eerbeek B.V.. 
Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en moeten 
altijd toegang hebben tot de zone. Het is voor het 
bedrijf niet mogelijk dit te combineren met 
afspraken over medegebruik met individuele 
aanwonenden. Het gebruik van deze groenzone  
door de aanwonenden is daarom niet mogelijk.

Antwoord op uitzoekvraag 3: tegengaan van 
ongewenst gebruik van groenzone Poelkampstraat
We zochten praktijkvoorbeelden waar een goede mix 
is gevonden tussen faciliteren van gewenst gebruik 
en tegengaan van ongewenst gebruik. Om overlast of 
ongewenst gebruik tegen te gaan, plaatsen we geen 
speeltoestellen in de zone. Ook wordt de groenzone 
aan de zijde van de Volmolenweg afgesloten.  
Een open structuur zorgt voor doorzichten vanaf  
de straat. Het gebruik als hondenuitlaatplek is in 
openbare ruimte lastig tegen te gaan.



Uitgangspunten voor de inrichting
• De groene geluidswand aan de Poelkampstraat wordt 7 meter hoog.
• De groene geluidswand lang de Volmolenweg wordt 5 tot 7 meter hoog (zie ontwerp).
• We gebruiken voor het inplanten van de groenzone soorten die van nature thuishoren in het gebied.
• De groenzone Volmolenweg is niet vrij toegankelijk, ook niet voor aanwonenden.

Twee ontwerpen, geef uw mening!
De ideeën die u heeft aangedragen en de (juridische) verplichtingen die Folding Boxboard Eerbeek B.V.  
heeft voor de zone, hebben we samengevoegd in twee ontwerpen. 

Variant 1
Een groene zone met een wandelpad langs bomen en parkeerplaatsen. Naast een rij bomen zijn er afwisselend 
struiken/bosschages. Ook is er ruimte voor opstelplaatsen voor huisvuilcontainers. 

Variant 2 
Een groene zone met een open karakter waarbij boomgroepen afgewisseld worden door begroeiing  
zoals struiken/bosschage. De parkeerplaatsen zijn bestraat met grasbetonstenen, ook is er ruimte voor 
opstelplaatsen voor huisvuilcontainers.

Graag leggen we de volgende vragen aan u voor: 

1 Parkeren Poelkampstraat aan de zijde van de groenzone
 − Wenst u parkeerplaatsen langs de Poelkampstraat? 
 − Er zijn 12 parkeerplaatsen ingetekend. Wat vindt u van dit aantal?

2 Container-opstelplaatsen
 − Vindt u het wenselijk dat er opstelplaatsen voor huisvuilcontainers langs de Poelkampstraat komen?
 − Heeft u een voorkeur waar deze plaatsen moeten komen?

3 Inrichting groenzone Poelkampstraat
 − Heeft de voorkeur dat de bomen meer aan de weg worden geplaatst zodat een laan ontstaat? Of ziet u 

liever de bomen verder van de weg geplaatst worden, in boomgroepen dichter tegen de geluidswand aan? 
 − Vindt u een wandelpad langs de mogelijke parkeerplaatsen een wenselijke aanvulling of juist niet?

4 Inrichting groenzone Volmolenweg
 − De beschikbare ruimte aan de Volmolenweg loopt van een brede ruimte naar een beperkte/smalle ruimte. 

Heeft u de voorkeur voor het zoveel mogelijk met groen verdichten van de zone of wilt u dit juist open 
houden? 

Op de achterkant van deze folder leest u hoe u uw voorkeuren en wensen met ons kan bespreken.  
We horen graag van u!

Referentie van Japanse wilde wingerd.Referentie van de geluidswand,begroeit met groene beplanting.

Referentie van Hedera



Doorsnede Volmolenweg beide varianten Doorsnede Volmolenweg beide varianten

Doorsnede Poelkampstraat variant 1 Doorsnede Poelkampstraat variant 2 
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Een aantal mogelijke groensoorten voor de groenzone

Bijenhaag mix van o.a.

Geef uw voorkeur aan ons door!
Op donderdag 4 november van 15.30 tot 18.00 uur zijn we aanwezig in het BHV-gebouw op de hoek van  
de Poelkampstraat/Kloosterstraat. Daar horen we graag wat u van de varianten vindt. U kunt gewoon 
binnenlopen en u hoeft zich niet van te voren aan te melden. 

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen of reageert u liever schriftelijk? Stuur dan uw reactie voor  
15 november naar: eerbeek.loenen2030@gelderland.nl.

U kunt uw reactie ook telefonisch doorgeven. Neem dan voor 15 november contact op met de 
omgevingsmanager van het project: Floor van Gaasbeek. Haar telefoonnummer is: 026 359 82 46.
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