
Groenzone en geluidswand 
Poelkampstraat en Volmolenweg

Eerbeek - Loenen 2030 

Terugkoppeling aangedragen 
ideeën
Eind 2020 vroegen we aan de direct omwonenden 
om ideeën aan te dragen voor de inrichting van een 
groenzone en geluidswand aan de Poelkampstraat 
en Volmolenweg. Mayr-Melnhof kocht deze strook 
aan om deels om te zetten naar een bedrijfs-
bestemming en deels in te richten als groenzone 
met een geluidswand. Ongeveer 20 huishoudens 
hebben ideeën en wensen aangedragen voor de 
groenzone en geluidsmuur. Soms komen de wensen 
en ideeën overeen en sommige ideeën verschillen 
veel van elkaar. Ook zijn er ideeën aangedragen 
waarvan we nog niet weten of deze in te passen zijn 
in het definitieve ontwerp. Dit betekent dat wij nog 
huiswerk te doen hebben voordat we verder kunnen 
met het ontwerpen van de groenzone. 

In het overzicht op de volgende pagina is 
samengevat welke ideeën we hebben ontvangen. 
Daarbij is ook aangegeven of dit een vraag is die 
eerst verder uitgewerkt moet worden voordat we 
verder kunnen met het ontwerp.

Planning
We verwachten dat we eind maart/begin april bij u 
terug komen om de mogelijkheden voor de 
groenzone te bespreken. We informeren u dan op 
welke wijze we het ontwerpproces een vervolg geven.

Is het overzicht compleet?
Als u vragen heeft over de opgehaalde ideeën of het 
proces of u ziet onderwerpen die in de verdere 
uitwerking niet mogen ontbreken, laat het ons 
weten. Op de website van Eerbeek-Loenen 2030 
staat deze folder en een link naar het 
reactieformulier. 
(https://www.eerbeekloenen2030.nl/Mayr-Melnhof)

Nieuwe bestemming 
bedrijfsterrein Mayr-Melnhof 
Binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 
starten we het proces op om een nieuwe 
bestemming voor het bedrijfsterrein van Mayr- 
Melnhof vast te leggen. De geluidswand en de 
groenzone zijn onderdeel van dit proces. De 
komende maanden worden (milieu)onderzoeken 
uitgevoerd. Hierbij wordt ook het effect van geluid 
op de omgeving berekend. De aanleg van een 
geluidsmuur en groenzone staat niet ter discussie. 
Wel kunnen de uitkomsten van de onderzoeken 
aanleiding zijn om de lengte en hoogte van de 
geluidswand aan te passen.

https://www.eerbeekloenen2030.nl/Mayr-Melnhof


Terugkoppeling aangedragen ideeen voor 
de zone Poelkampstraat en Volmolenweg

In meerdere reacties worden de volgende ideeën aangedragen:
• Een mooi parkje met bomen en een (half)verhard pad er doorheen.
• Aan de zijde van de muur bomen of dichte beplanting zodat de muur 

uit het zicht is.
• Jaarrond groen en ook na de snoei geen doorzicht.
• Aan de wegzijde (insectvriendelijke) lage beplanting.
• Bloeiende planten en/of lage bermen ingezaaid met 

bloemenmengsels.

Daarnaast wordt ook aangegeven:
• Een groenstrook met hoogteverschillen.
• Geen grasveld (geen hondenuitlaatveld).

Invulling groenstrook Poelkampstraat

In meerdere reacties worden de volgende ideeën aangedragen:
• Insectvriendelijke beplanting, bijvoorbeeld voor vlinders en 

hommels.
• Vogel- egel- en eekhoornhuisjes plaatsen. 
• Voorzieningen voor insecten en vleermuizen. 

Daarnaast wordt ook aangegeven:
• Streekeigen en inlands plantmateriaal gebruiken.
• Benutten van regenwater van fabrieksdaken in de groenzone.

Biodiversiteit

In meerdere reacties worden de volgende ideeën aangedragen:
• Wandelpad door groenzone.
• Voetpad langs de straatzijde.
• Geen speeltoestellen maar wel natuurlijke elementen om op te 

zitten/spelen.
• Wisselende reacties op wel/geen bankjes.
• Gedeelte van de Poelkampstraat inrichten met (groene) 

parkeervakken.

Daarnaast wordt ook aangegeven:
• Ruimte om containers aan de weg te kunnen zetten.

Uitzoekvragen: het aanleggen van parkeervoorzieningen en ruimte 
voor plaatsen van containers maakt geen onderdeel uit van de 
weginrichting van de Poelkampstraat. Wij gaan uitzoeken of het 
aanleggen van parkeervakken en plaatsen voor de container alsnog 
mogelijk is. We kijken daarbij naar verkeersveiligheid, technische 
randvoorwaarden en eigendom.

Andere voorzieningen

In meerdere reacties worden de volgende zorgen aangedragen:
• Voorkom overlast van hangjeugd. 
• Zorg voor een inrichting zodat het geen hondenuitlaatveldje wordt.
• Zorg voor afvalbakken, zodat zwerfvuil wordt tegengaan.
• Zorg voor paden die niet geschikt zijn voor crossers.
• Afsluiten van groenstrook aan de achterzijde van de woningen aan 

de Volmolenweg.

Uitzoekvraag: de mogelijke overlast als gevolg van oneigenlijk gebruik 
kan worden tegengegaan/verminderd door inrichting. We zoeken 
praktijkvoorbeelden waar een goede mix is gevonden tussen faciliteren 
van gewenst gebruik en tegengaan van ongewenst gebruik.  
Het afsluiten van de groenzone aan de Volmolenweg wordt 
meegenomen in het ontwerp.

Overlast en veiligheid

In meerdere reacties worden de volgende ideeën aangedragen:
• Geluidswand goed beplanten (geen woekerende beplanting).
• Niet openbaar toegankelijk.
• (insectvriendelijke) Bloeiende planten.
• Mogelijkheden om de groenstrook achter het huis zelf te beheren/

benutten.

Daarnaast wordt ook aangegeven:
• Dat de groenzone minder breed is dan eerder gecommuniceerd.  
• Om het onderhoudspad langs de muur i.p.v. langs de erfgrens te 

leggen.

Wijziging in de kaart: de eerder gecommuniceerde afmetingen van de 
groenzone zijn nu op kaart ingetekend. Deze worden aangehouden. 
Dat betekent dat de zone breder is dan in de flyer van december staat 
aangegeven.
Uitzoekvragen: De groenzone en de geluidswand blijven eigendom 
van Mayr-Melnhof. We zoeken uit of een bepaald gebruiksrecht of 
overdragen van beheer mogelijk is. 

Invulling groenstrook Volmolenweg

In meerdere reacties worden de volgende ideeën aangedragen:
• Tegen de wand mooie klimplanten met kleur.
• Jaarrond groen en geen zicht op een kale wand. 
• De voorgestelde Kokos-geluidswand wordt gezien als mooie 

oplossing.

Daarnaast wordt ook aangegeven:
• Waar de ruimte smal is ook gebruik maken van een smallere wand. 
• Muur interessant maken voor vogels.
• Een geluidswand van gaas met stenen met klimplanten.
• Geluidswand zo hoog mogelijk (geen zicht op de fabriek)
• Geluidswand zo laag mogelijk (behouden van vrij uitzicht)

Hoogte van de muur: in de (milieu)onderzoeken wordt gekeken naar de 
effecten van geluid op de omgeving. De uitkomsten van de onderzoeken 
zijn mede bepalend voor de lengte en hoogte van de geluidswand.
Kokos-geluidswand: deze wand is gevuld met natuurlijk materiaal en 
is direct bij plaatsing dicht.

Geluidswand



Een groenzone 
om samen met de 
omgeving in te vullen!
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