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Duurzame en innovatieve 
geluidsoplossing op maat

In de wereld van nu is sprake van een 

groeiende vraag naar duurzame en 

milieuvriendelijke producten. Als antwoord 

op deze vraag ontwikkelde SoundSafe  

een geluidsscherm op basis van de 

duurzaamste grondstof die er is: hout. 

SoundSafe geluidsschermen worden gemaakt van hout van 

snelgroeiende bomen; bij uitstek een hernieuwbare en dus 

oneindige bron. Het hout (Accoya ®) wordt via een milieuvriendelijk 

verduurzamingproces geschikt gemaakt voor toepassingen met een 

gegarandeerde ontwerplevensduur van 50 jaar. 
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SoundSafe: 
de natuurlijke 
oplossing
De SoundSafe geluidsschermen worden gemaakt van  

Accoya® hout. Dit door middel van acetylatie gemodificeerde 

hout beschikt over een Gold label cradle to cradle-certificaat. 

Bovendien is het basismateriaal FSC@-gecertificeerd en is 

Accoya® CO2-negatief. De productgarantie van Accoya® 

hout bedraagt 50 jaar. De technische levensduur is zelfs veel 

langer. Als grondstof voor de productie wordt overwegend 

de Pinus Radiata (grenen) gebruikt. Deze houtsoort groeit in 

ongeveer 25 jaar naar rooibare dimensies. Dit houdt in dat 

binnen de technische levensduur van het door ons verwerk-

te Accoya® meerdere generaties nieuwe bomen tot wasdom 

komen. De tijdens de groei opgeslagen CO2 blijft gebonden in 

het Accoya® en komt zodoende pas vrij bij einde gebruiksfase. 

Ook goedgekeurd door ProRail

De SoundSafe geluidsschermen voldoen aan alle 

ontwerpvoorschriften voor geluidsschermen zoals 

bijvoorbeeld ProRail deze heeft vastgelegd. De schermen zijn 

dan ook door ProRail vrijgegeven voor toepassing aan het spoor.
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Enkele kenmerkende pluspunten

• 50 jaar gegarandeerde ontwerplevensduur.

• Onderhoudsvriendelijk.

• Opgebouwd uit duurzame en milieuvriendelijke materialen.

• Zeer geringe CO2-footprint.

• Hoge geluidsisolatie en een geluidsabsorptie van meer dan 20 Db.

• Geringe omgevingsverstoring dankzij speciaal funderingssysteem.

• Hoge montagesnelheid.

• Warme natuurlijke uitstraling.

• Brandvertragend uit te voeren.

• Modulair en leverbaar in verschillende hoogtes.

De SoundSafe geluidsschermen bestaan uit geschroef-

de en verlijmde houten elementen. Deze elementen 

zijn relatief licht en eenvoudig te monteren. Hierdoor 

wordt de omgevingshinder tot een minimum beperkt.

De montage geschiedt bij voorkeur op het unieke 

funderingssysteem dat mechanisch en trillingvrij in 

de grond wordt aangebracht. Zware in het werk aan 

te brengen betonfunderingen, al dan niet geheid, 

zijn dan ook niet nodig. Dit draagt sterk bij aan het 

beperken van omgevingverstorende werkzaamheden 

en verstoringen die gepaard zouden gaan met het 

inzetten van zwaar materieel. De funderingen kun-

nen bij het einde van de levensduur volledig worden 

verwijderd en gerecycled. Het complete systeem is 

indien gewenst demontabel en verplaatsbaar.

Montagegemak
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Uitneembaar front

Hoge geluidabsorptie

De SoundSafe geluidsschermen zijn leverbaar in 

twee uitvoeringen: enkelzijdig en dubbelzijdig. De 

enkelzijdige variant biedt een zeer hoge mate van 

geluidabsorptie en is bovendien geschikt voor toepassing 

bij zeer luide geluidsbronnen, zoals vliegtuigen en zware 

industrie. De dubbelzijdige variant heeft ook al een 

absorptiewaarde van ruim 20db en voldoet daarmee aan 

de A4-geluidreductieklasse.

Brandwerendheid

De SoundSafe geluidsschermen kunnen worden 

geleverd met een Euro brandklasse C-certificering 

op de houten componenten. De overige toegepaste 

materialen zijn onbrandbaar of vlamdovend.

Graffiti en vandalisme snel opgelost

De SoundSafe geluidsschermen zijn uitgevoerd met 

een uitwisselbaar front. Dit maakt het mogelijk om 

snel in te spelen op aanstootgevende graffiti en/of 

beschadigingen, zonder ingrijpende en arbeidsinten-

sieve herstelmaatregelen op locatie. Bij vervanging 

wegens graffiti worden de fronten teruggenomen 

naar de productieomgeving. Daar worden de elemen-

ten gedemonteerd en opnieuw bewerkt, waarna ze 

weer inzetbaar zijn als wisselfront.

Nog meer praktische pluspunten

De SoundSafe geluidsschermen kunnen in de volledig 

houten uitvoering tot maximaal vier meter hoogte 

worden toegepast. In situaties waar de schermen 

hoger moeten worden uitgevoerd, worden de 

verticale houten staanders vervangen door staanders 

uit een andere materiaalsoort, zoals staal. Hierdoor 

kan elke gewenste hoogte worden gerealiseerd.

De Soundsafe geluidschermen zijn modulair 

uitgevoerd in elementen van één en twee meter 

hoog. De standaard breedte bedraagt hierbij 4.65 

meter per scherm. Mede door toepassing van ons 

unieke funderingssysteem zijn deze schermen 

vrijwel overal te plaatsen.

Flexibiliteit in uitvoeringen
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Hout, het basismateriaal voor de geluidsschermen, 

heeft van nature een warme uitstraling en draagt 

bij aan een ‘groene’ beleving. Het feit dat hout een 

levend materiaal is, zorgt ervoor dat omwonenden, 

automobilisten, treinreizigers en andere passanten 

de schermen niet ervaren als storende objecten 

met een industrieel karakter, maar ze juist 

positief beleven. Dit gegeven sluit zeer goed aan 

bij de wens van stakeholders als Rijkswaterstaat, 

ProRail en gemeenten om te komen tot een betere 

landschappelijke inpassing van onze (spoor)wegen 

en industrieterreinen. 

Esthetische 
waarde 

Onderhouds-
vriendelijk
De schermen zijn uit te voeren met een vochtwe-

rende coating, welke de levensduur van de brand-

werende voorzieningen verlengd. Deze coating kan 

op locatie worden nabehandeld. Deze nabehandeling 

bestaat uit het reinigen en vervolgens opnieuw 

behandelen van de schermen met het speciale dek-

kende systeem van SoundSafe. Hoeven de schermen 

niet brandwerend te worden uitgevoerd, dan is 

de coating niet noodzakelijk en is er gedurende de 

technische levensduur geen groot onderhoud nodig. 

Het verdient wel aanbeveling de schermen met een 

zekere regelmaat te reinigen om de geluidreduce-

rende werking optimaal te houden. 
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7463 DG Rijssen
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