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A73, Verkeersgeluidhinder Cuijk 
WG-A73: Infobrief 04, maart 2021 
Een update van Werkgroep A 73 

 

Het is alweer een hele tijd geleden dat de Werkgroep A73 een bericht heeft gestuurd aan de 
buurtbewoners in de woongebieden De Eilanden, Wonen in het groen en De Tuinen over de 
vorderingen met de geluidreductie voorzieningen langs de A73 als gevolg van het verkeerslawaai. 

Nu, inmiddels op de kop af 6 (!!!) jaar na het eerste overleg hierover tussen de gemeente Cuijk en de 
Werkgroep, de contouren van de uiteindelijke voorzieningen goed zichtbaar worden, lijkt het de 
Werkgroep een goed moment om de voortgang nog eens te schetsen.   

Ons laatste bulletin hebben wij verzonden na het tekenen van de schriftelijke overeenkomst tussen 
gemeente Cuijk en Werkgroep A73 over het project in december 2018. Daarin is beschreven over 
welke geluidwerende voorzieningen overeenstemming was bereikt.  

 

v.l.n.r.: Marcel Jansen, Theo Reubsaet, toenmalige wethouder Gerard Stoffels, Rob Honings 
(december 2018) 

Het streven was het totale project in december 2021 voltooid te hebben. Er is sprake van een streven 
omdat de Grondbank wel een inspanningsverplichting wilde aangaan om de afgesproken 
grondwallen eind 2021 gerealiseerd te hebben maar hier geen garantie voor kon/wilde afgeven, 
afhankelijk als men is van de hoeveelheid grond die men in deze 3 jaar hiervoor kon verwerven. 
Gezien de steeds toenemende bouwactiviteiten waren de verwachtingen vanuit het gemeentelijk 
apparaat in dit opzicht wel optimistisch.  
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Wat is er gebeurd sindsdien en hoe staat het er nu voor? 

- De zuidelijke grondwal direct langs de A73 is versmald en 
verhoogd van 6 naar 10 meter. Dit is gebeurd met grond 
die al in de, oorspronkelijk veel bredere, 6 meter hoge wal 
aanwezig was. Activiteiten van motocrossers op de wal 
hebben op enig moment deze wal over een lengte van een 
meter of dertig doen inzakken. Dit is hersteld, maar heeft 
er wel toe geleid dat de wal op de kopse zuidelijke kant 
met een meter of tien is ingekort. 
 

- De 10 meter hoge, lange grondwal achter langs hotel Van de Valk en de Raamweg nadert zijn 
voltooiing. Voor ongeveer de helft is daarbij gebruik gemaakt van overtollige grond die vrijkwam 
bij de versmalling van de zuidelijke wal langs de A73. 
De overige grond komt van elders, met onregelmatige tussenpozen. Thans moet er nog een ‘gat’ 
van ongeveer 100 meter worden gesloten. Wanneer dat wordt gerealiseerd, is afhankelijk van 
het beschikbaar komen van grond van elders.  
 

- De noordelijke grondwal direct langs de A73 is eveneens versmald en verhoogd van 6 naar 10 
meter. Dat is volledig gebeurd met grond die al in de, oorspronkelijk bredere, 6 meter hoge 
noordelijke wal aanwezig was. 
 

- Sinds begin februari 2021 wordt door de fa. Heijmans gewerkt aan het aluminium geluidscherm 
dat het gat tussen de zuidelijke en de noordelijke grondwal bij het hoogspanningsstation moet 
dichten. Begin april 2021 zal dit scherm gereed zijn.  
De pittige discussie en besluitvorming over dit scherm heeft grote inspanningen van de 
Werkgroep gevraagd. In de overeenkomst met de gemeente was een scherm van 4 meter hoogte 
voorzien, waarbij op aandrang van de Werkgroep voorzieningen zouden worden getroffen om dit 
scherm bij gebleken noodzaak naderhand te verhogen naar 6 meter. De Werkgroep heeft vanaf 
het begin geen goed gevoel gehad bij deze hoogte van 4 meter, tussen de 10 meter hoge 
grondwallen, en daarover in mei 2019 opnieuw de discussie aangezwengeld. Dit temeer omdat 
het maaiveldniveau ter plekke van dit scherm ook nog eens ongeveer 1 meter onder het 
wegniveau van de A73 ligt. Het bleek zeer moeilijk de gemeente Cuijk in dit opzicht op andere 
gedachten te brengen. Er kwam pas beweging in de discussie toen de Werkgroep zelf met een, in 
onze ogen mooier en ook nog financieel aantrekkelijker, alternatief van 6 meter op de proppen 
kwam. Een “soundkillerwand” als een eco-wand geïntegreerd in de aarde geluidwal, duurzaam 
en groen, met een positieve bijdrage m.b.t. CO2 reductie en fijnstofproblematiek. 
 

 
Soundkiller als groenscherm 
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Van september 2019 tot april 2020 heeft een intensieve meningsuitwisseling plaatsgevonden 
tussen gemeente, externe deskundigen en de Werkgroep over het aan te brengen scherm. 
Uiteindelijk heeft dat in mei 2020 geleid tot het besluit van het College van B & W van de 
gemeente Cuijk om toch meteen een 6 meter hoog scherm aan te brengen. Weliswaar niet in de 
vorm van het door de Werkgroep naar voren gebrachte alternatief maar in de vorm van een 
verhoging van het al in september 2019 voorziene aluminiumscherm tot 6 meter. Het 
noodzakelijke funderingsonderzoek, het verkrijgen van een omgevingsvergunning, het 
verleggen/verpakken van hoogspanningskabels o.a. hebben ertoe geleid dat het daarna nog 
driekwart jaar heeft geduurd tot de aanleg in februari 2021 kon beginnen.  
Nu een deel van het scherm is aangelegd, is naar de mening van de Werkgroep goed zichtbaar 
(en hopelijk uiteindelijk ook goed hoorbaar) hoe belangrijk het is dat de hoogte van dit scherm 
geen 4 maar 6 meter is. 
  

- De 10 meter hoge noordelijke geluidswal zal als laatste onderdeel van het totale project nog eens 
met ongeveer 425 meter worden verlengd. Daarvoor zijn aan de noordelijke kopse kant van de 
huidige wal reeds enkele voorbereidende werkzaamheden verricht. Zo is er een nieuwe 
vleermuizenbunker aangelegd en is een drietal grote bomen verwijderd, Verderop in het terrein is 
een bossage met ook enkele bomen verwijderd en de bestaande kikkerpoel is verlegd.  
Voor ongeveer de helft van de lengte van deze grondwalverlenging, dus ongeveer 200 meter, 
moet er nog een grondruil/grondaankoop plaats vinden. De besprekingen daarover zijn gaande.  
De omgevingsvergunning voor de verlenging is begin februari 2021 aangevraagd en zal hopelijk 
einde mei definitief zijn. Dan zijn alle randvoorwaarden voor de uitvoering vervuld en zal de 
snelheid van de uitvoering vooral worden bepaald door de mate waarin grond beschikbaar komt. 
Het gemeentelijk apparaat heeft er nog steeds vertrouwen in dat dit redelijk snel zal gaan.  

Al met al kan de Werkgroep met enige tevredenheid terugkijken op het resultaat van alle 
inspanningen. Hopelijk lukt het laatste eindje van de noordelijke walverlenging ook nog voor het 
einde van 2021. 

 
Het te verwachten resultaat: 
We zijn natuurlijk als geen ander benieuwd wat de bewoners uiteindelijk in de praktijk zullen merken 
van de geluidreductie. Vanuit de rekenmodellen levert dit ontwerp (ons alternatief B: aarde 
geluidswal 10 m. hoog met een geïntegreerd geluidsscherm 6 m. hoog) een reductie op van ca. 4,5-5 
dB t.ov. de huidige vigerende situatie. Dit is een significante verbetering. Een afname met meer dan 
50% van het huidige ervaren geluidsniveau bij uitvoering en realisatie van het gehele integrale plan, 
conform Alt. B. 

Volgens de talloze uitgevoerde berekeningen wordt de geluidbelasting als gevolg van dit integrale 
ontwerp op alle gevels in het woongebied teruggebracht naar maximaal 48 dB of minder.  De 
geluidberekeningen zijn uitgevoerd volgens het daarvoor in Nederland gebruikte model 
(adviesbureau Peutz bv, Mook). Maar, berekeningen zijn nu eenmaal geen metingen.  

Voor de bewoners op de Waterkering is het essentieel dat voor dit te behalen resultaat de verlenging 
van de geluidwal in noordelijke richting ook zijn beslag heeft gekregen. 

The proof of the pudding is in dit geval uiteindelijk in ‘the hearing’. 
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Wij zullen als werkgroep op de verdere voortgang uiteraard toezien. 

Mochten er nog vragen of behoefte zijn aan het maken van opmerkingen, schroom niet ons 
hierover te contacten. 
 
WG-A73 

 
Theo Reubsaet, Rivierduin, mob. 06-21876810 
Marcel Jansen, Rivierduin 
Rob Honings, Waterkering, mob. 06-53161223 
d.d. 17-3-2021 

Contactgegevens WG-A73 Verkeersgeluidhinder Cuijk: 
e-mail: A73verkeersgeluidhinderCuijk@gmail.com  
PB: Waterkering 12, 5432 KE CUIJK 
 

 
 
 
Zie ook bijlage: 

1) Weergave (principe) rekenmodellen alt. B WG-A73, a en b 
2) Ontwerp geluidswal met geïntegreerd geluidsscherm 

 Herprofilering en verhoging (10 m.) bestaande aarde geluidwal 
 Aanleggen aarde geluidwalwal (hoog 10 m.) bij vd Valk 
 Verlengen bestaande aarde geluidwal (hoog 10 m.) in noordelijke richting  
 Integreren van geluidscherm (6 m. hoog) in aarde geluidwal ter plaatse van 

trafo station  
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Bijlage 1a) Weergave (principe) rekenmodellen alt. B WG-A73: isofonen 
 Geluidscherm 4 m. (op verzoek WG-A73 naar 6 m. hoogte) 
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Bijlage 1b) Weergave (principe) rekenmodellen alt. B WG-A73: gevelbelasting 
 Geluidscherm 4 m. (op verzoek WG-A73 naar 6 m. hoogte) 
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Bijlage 2) Ontwerp geluidswal met geïntegreerd geluidsscherm 


