
Groenzone en geluidswand aan  
de Poelkampstraat/Volmolenweg

Denk met ons mee, 
en geef uw mening!

In 2019 zijn de woningen aan de Poelkampstraat gesloopt. Aan één 
kant van de weg zijn nieuwe huizen teruggebouwd. De grond aan 
de zijde van het bedrijfsterrein van Mayr-Melnhof is gekocht door 
Mayr-Melnhof. 

Gemeente Brummen heeft afspraken gemaakt met 
Mayr-Melnhof over het gebruik van deze grond. Een 
deel van de grond neemt het bedrijf in gebruik. Een 
strook van ongeveer 10 meter, grenzend aan de 
Poelkampstraat/Volmolenweg, richten we in als 
groenzone met een geluidswerende-/dempende 
wand. 

Ideeën inrichting groenzone en 
geluidswand
Met de groenzone en geluidswand schermen we het 
zicht op het bedrijfsterrein van Mayr-Melnhof af. 
Daarnaast zorgt het voor afname van geluidshinder 
voor omwonenden. Wij hebben ideeën hoe we deze 
zone kunnen inrichten. Deze ideeën ziet u op de 
binnenzijde van deze folder. 

Een aantal uitgangspunten staan vast:
• De geluidswand loopt vanaf het BHV-gebouw aan 

de Poelkampstraat tot aan de achteringang van 
Mayr-Melnhof aan de Volmolenweg.
 − De groenzone langs de Poelkampstraat is  

10,5 meter breed (gemeten vanaf de 
Poelkampstraat, tot aan de geluidswand). 
Onderdeel van deze groenzone is een 
onderhoudspad van 2,5 meter.

• De groenzone langs de Volmolenweg loopt in een 
punt en gaat daarna over in alleen een 
onderhoudspad.

• De geluidswand is 7 meter hoog (Poelkampstraat 
tot halverwege Volmolenweg); deel Volmolenweg 
minimaal 5 meter hoog.

• Eventuele overkappingen aan de zijde van Mayr-
Melnhof staan los van de geluidswand.

• De groenzone is van meerwaarde voor de natuur.
• De zone is goed te onderhouden en de beheer-

kosten zijn niet te hoog.

Denkt u mee?
Hoe de groenzone er straks uitziet, staat nog niet vast. 
Welke bomen en planten komen in de groenzone? 
Welke andere functies passen volgens u in deze zone? 
Is er behoefte aan dichte begroeiing? Of juist wat open 
plekken voor een bankje of een speeltoestel? Is een 
struinpad wenselijk of niet? Heeft u ideeën voor het 
versterken van de biodiversiteit? Denk hierbij aan 
insectenhotels of bepaalde beplanting. We horen 
graag van u wat uw wensen en ideeën zijn voor de 
groenzone.

Het is vanwege de coronamaatregelen voorlopig niet 
mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren 
en samen op papier uw wensen en ideeën in te 
tekenen. We vragen u daarom om op bijgevoegde 
kaart uw ideeën, wensen of opmerkingen in te 
tekenen en terug te sturen. Als u het prettiger vindt 
om uw opmerkingen en ideeën telefonisch of via 
beeld-bellen door te geven kan dat natuurlijk ook.  
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Op het binnenblad van deze folder ziet u onze 
ideeën voor de inrichting van de groenzone en 
geluidsmuur. Sommige uitgangspunten voor de 
inrichting staan vast. Andere punten moeten we 
nog invullen. U kunt als bewoner van de 
Poelkampstraat of Volmolenweg ons het beste 
hierover adviseren. Het gaat tenslotte om uw 
uitzicht en/of erfafscheiding.

Het doorgeven van ideeën en wensen
U kunt uw ideeën en wensen vóór donderdag 17 
december 2020 op een aantal manieren aan ons 
doorgeven: 

• U kunt op de bijgevoegde kaart uw ideeën en 
wensen intekenen. U mag ook afbeeldingen 
uitknippen of -printen en op de kaart plakken. 
De ingetekende kaart stuurt u samen met uw 
contactgegevens aan ons terug met de 
antwoordenvelop. Is er te weinig ruimte op de 
kaart om alles te beschrijven of in te tekenen? 
Voeg dan een ander kaartje of een toelichting op 
een los papier toe. Een postzegel op de envelop 
plakken is niet nodig. 

• Geeft u uw reactie liever digitaal aan ons door? 
Mail dan uw reactie naar  
eerbeek.loenen2030@gelderland.nl. 

• U kunt uw reactie ook telefonisch doorgeven.  
Bel dan met de omgevingsmanager van het 
project, Floor van Gaasbeek via telefoonnummer 
026 359 82 46.

• Als u het prettiger vindt om samen met uw 
straatgenoten ideeën met ons te bespreken, 
neem dan contact met ons op. We plannen dan 
samen een beeldbelgesprek. 

Hoe houden we contact?
De komende tijd houden we u graag op de hoogte 
van de vorderingen. Ook koppelen we de ideeën en 
wensen die we hebben opgehaald aan u terug. Om u 
snel te kunnen informeren en omdat we voorlopig 
nog vanuit huis werken, blijven we graag in contact 
via e-mail (of telefonisch). Wilt u op de hoogte 
blijven? Geef dan uw e-mailadres aan ons door via 
eerbeek.loenen2030@gelderland.nl. 

Nieuwe ontwikkelingen over Eerbeek-Loenen 2030 
melden we via onze nieuwsbrief. U kunt zich 
inschrijven voor onze gratis digitale nieuwsbrief via 
de website https://www.eerbeekloenen2030.nl/
aanmeldingnieuwsbrief-Eerbeek-Loenen-2030. 

Eerbeek – Loenen 2030 is een samenwerking tussen 
provincie Gelderland, gemeente Brummen, gemeente Apeldoorn en IKEL (Industriekern Eerbeek Loenen)
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