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ALGEMEEN REGIO BIJLAGE

Krant

Awakenings volgde
richtlijn
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 har de oos ten wind ver -
waai de het ge luid van af het fes -
ti val ter rein in de Hout rak bij
Half weg voor al naar Haar lem,
Heem ste de, Bloe men daal en
Spaarn dam. De ge meen te -
woord voer der meldt dat daar in -
der daad de mees te klach ten
van daan kwa men. Som mi ge in -
wo ners bel den zo wel op za ter -
dag als op zon dag met de ge -
meen te. Bij de po li tie kwa men
en ke le tien tal len klach ten bin nen, al dus de woord -
voer der.

De ge meen te Haar lem mer meer heeft door de Om -
ge vings dienst Noord zee ka naal ge bied op ba sis van
de klach ten ge luids me tin gen la ten uit voe ren. Het
fes ti val mocht maxi maal 103 de ci bel aan ge luid pro -
du ce ren. Het hoogst ge me ten ge luids ni veau tij dens
deze Awa ke nings was 100 dB(A). Bij ge vels van dicht -
bij het fes ti val ter rein ge le gen wo nin gen stond 70
dB(A) op de tel ler. Er zijn ook me tin gen ver richt in
Spaarn dam, al dus de ge meen te woord voer der. ,,Daar
was het ge luid van Awa ke nings door al ler lei an de re
om ge vings ge lui den niet goed meet baar.’’ Het be trof
ge luid van het au to ver keer op de A9 en het vlieg ver -
keer naar en van Schip hol. De woord voer der: ,,Het
blijft na tuur lijk sneu als men sen over last in hun
woon om ge ving er va ren.’’

De so ci al me dia ston den af ge lo pen week ein de wel
bol van het aan tal klach ten over ge luids over last.
Daar bij ont ston den ook fel le dis cus sies en wer den
ver wij ten uit ge wis seld tus sen voor- en te gen stan -
ders van open lucht fes ti vals in deze re gio.

Awa ke nings woord voer der Tim Boersma zegt dat de
or ga ni sa tie het heel erg ver ve lend vindt dat men sen
last heb ben ge had. ,,We heb ben ons aan alle ver gun -
nings ei sen ge hou den, maar op een wind kracht vier
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ILLUSTRATIE
FREEK KROON
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