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Awakenings volgde
richtlijn

Krant

Harde wind levert toch nog relatief
weinig oﬃciële klachten over
geluidsoverlast op
De harde oostenwind tijdens het
technofestival Awakenings heeft
voor relatief weinig oﬃciële
klachten over geluidsoverlast
gezorgd. Bij de gemeente
Haarlemmermeer werden 57
meldingen geregistreerd, maar dat
aantal kan volgens een
woordvoerder nog wel iets
oplopen.
Van onze verslaggever
Door de harde oostenwind verwaaide het geluid vanaf het festivalterrein in de Houtrak bij
Halfweg vooral naar Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal en
Spaarndam. De gemeentewoordvoerder meldt dat daar inderdaad de meeste klachten
vandaan kwamen. Sommige inwoners belden zowel op zaterdag als op zondag met de gemeente. Bij de politie kwamen
enkele tientallen klachten binnen, aldus de woordvoerder.

ILLUSTRATIE
FREEK KROON

De gemeente Haarlemmermeer heeft door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op basis van
de klachten geluidsmetingen laten uitvoeren. Het
festival mocht maximaal 103 decibel aan geluid produceren. Het hoogst gemeten geluidsniveau tijdens
deze Awakenings was 100 dB(A). Bij gevels van dichtbij het festivalterrein gelegen woningen stond 70
dB(A) op de teller. Er zijn ook metingen verricht in
Spaarndam, aldus de gemeentewoordvoerder. ,,Daar
was het geluid van Awakenings door allerlei andere
omgevingsgeluiden niet goed meetbaar.’’ Het betrof
geluid van het autoverkeer op de A9 en het vliegverkeer naar en van Schiphol. De woordvoerder: ,,Het
blijft natuurlijk sneu als mensen overlast in hun
woonomgeving ervaren.’’
De social media stonden afgelopen weekeinde wel
bol van het aantal klachten over geluidsoverlast.
Daarbij ontstonden ook felle discussies en werden
verwijten uitgewisseld tussen voor- en tegenstanders van openluchtfestivals in deze regio.
Awakeningswoordvoerder Tim Boersma zegt dat de
organisatie het heel erg vervelend vindt dat mensen
last hebben gehad. ,,We hebben ons aan alle vergunningseisen gehouden, maar op een windkracht vier
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