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1. Gevelnorm woonboten Zijkanaal F 

In de nota Limburg, die door de meeste gemeenten wordt gevolgd, is beschreven dat bij 
woningen met een lage gevelwering - en daar vallen de woonboten in Zijkanaal F onder - de 
grens van duldbaarheid met 10 dB moet worden verlaagd tot 65 dB(A) invallend geluid op de 
gevel. 

De meetresultaten van Awakenings 2018 laten zien dat vanaf 19:15 uur (zaterdag) en 18:30 
uur (zondag) sprake was van 65 dB(A) en hoger. Dat was met voor de woonboten gunstige 
oostenwind; bij gelijke geluiduitstoot met ongunstige wind, komen de waarden hoger uit. 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied adviseert1 bij berekende waarden boven de 65 
dB(A) bij woningen met een lage gevelwering financiële compensatie aan te bieden zodat 
bewoners de gelegenheid hebben tijdens het evenement ergens anders te verblijven. 

Maar uiteindelijk geven de luide bastonen van dance-evenementen de grootste overlast. 
Helaas hanteert de gemeente Haarlemmermeer uitsluitend een norm in dB(A). Net als het 
beleid van de gemeente Haarlemmermeer is ook de nota Limburg op dit gebied verouderd 
want hierin worden de laag frequente tonen ook niet meegenomen. Het komt er uiteindelijk 
op neer dat de geluidsoverlast nog groter is dan de hierboven genoemde 
duldbaarheidsgrens van 65 dB(A). Waarmee er des te meer reden is om dit bij de gemeente 
aan te kaarten. 

De gemeente Haarlemmermeer past ook meteocorrectie toe bij dance-evenementen. Dat 
houdt in dat als bij een woning met meewind 65 dB(A) wordt gemeten er 5 dB in mindering 
mag worden gebracht. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied adviseert in Amsterdam 
om vanwege de potentieel onduldbare overlast ook bij meewind niet meer dan 65 dB(A) op 
de gevel toe te staan bij woningen met slechte akoestische isolatie. 

De berekende waarde van 60 dB(A) bij de woonboten zou daarom de grens moeten zijn voor 
de evenementen. Of er mag geen meteocorrectie worden toegestaan bij de woonboten. Dat 
betekent dus minder luid óf financiële compensatie aanbieden aan de bewoners van de 
woonboten in Zijkanaal F. 

Met vriendelijke groet, 
Frances de Waal 

 

 

 
1 Zie advies Music On 2022 op N1 in Amsterdam 
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