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Adviesraad Stompwijk

Email:  adviesraad@Stompwijk.nl

Correspondentieadres:

 Leidschendam-Voorburg

Aan: Provinciale staten Zuid Holland

         T.a.v.  

         Gemeente Leidschendam Voorburg

         T.a.v.  

Betreft: reactie op rapport Uitvoering motie 867 geluid beperkende maatregelen A4/Vlietland

Stompwijk, 23 november 2020

Geachte provinciale staten, gemeente Leidschendam Voorburg

In navolging op onze brief van januari 2019 aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg uw

aandacht voor deze brief. Graag willen wij vanuit de Adviesraad Stompwijk nogmaals reageren op de

discussie die momenteel gevoerd wordt rondom geluid beperkende maatregelen rondom de

A4/vlietland. Voornamelijk geïnitieerd vanwege klachten uit de gemeente Voorschoten.

Wij zijn groot voorstander voor het nemen van maatregelen richting de bewoners van Voorschoten.

Wij kunnen ons voorstellen dat het geluid van de rijksweg tot klachten leidt.

Echter, wij vinden dat nog steeds de geluidsdruk die bewoners van het buitengebied van Stompwijk

ervaren en nog erger de verwachting van de verslechtering van de geluidsdruk vanwege de te

nemen maatregelen, onderbelicht zijn in de gegeven reacties.

Eerdere vragen die gesteld zijn door ons en door bewoners rondom het paddemoes in Stompwijk

zijn afgedaan met de beantwoording dat de geluidsdruk in Stompwijk binnen de normen blijft en

tevens dat de voorgenomen maatregelen geen verslechtering teweeg brengen. Als wij echter het

hierboven aangehaalde rapport bekijken lijken de berekeningen en conclusies anders te beweren. Ik

wil hiermee verwijzen naar de geluidstekeningen op pagina 10 van het rapport voor de huidige

situatie en daarnaast de tekeningen op pagina 23 en 25 van de situatie na de maatregelen. Op deze

tekeningen is goed te zien dat ter hoogte van de door u gebruikte secties 3 en 4 er een hoge

geluidsdruk ligt rondom de bewoonde gebieden. Hierbij is voor sectie 3 zelfs de grens met >63 dB

zelfs zeer dicht bij de bebouwing. De gele zones strekt zich uit tot bijna de volledige bewoning van de

Stompwijkseweg vanaf de bebouwde kom van Stompwijk tot aan Leidschendam. Hiermee is de
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verwachte geluidsdruk zelfs aanzienlijk hoger dan in de wijken waar de maatregelen voor genomen

worden.

Wij zouden dan ook graag meer aandacht in de discussies en berekeningen zien voor onze bewoners

van het gebied. Wij kunnen ons voorstellen dat de argumenten rondom de panorama’s van pagina

15 zwaar wegen in de afweging. Maar deze geven wel ruimte om in ieder geval ter hoogte van de

secties 3 en 4 ook aan de Stompwijkse kant van de A4 gelui beperkende maateregelen te nemen. Dit

zou kunnen door bv het bestaande scherm van de Meerburgerhaven door te trekken tot de hoogte

van de Meeslouwerplas, waarbij de ergste overlast al wordt beperkt.

Tevens zouden wij graag zien dat in de berekeningen wordt aangeven wat de effecten zijn van meer

geluidwerende oplossingen voor de wanden aan de westelijke kant van de A4 om de verslechtering

richting Stompwijk zoveel mogelijk te beperkend.

Wij realiseren ons dat we vrij lang gewacht hebben met onze reacties. In eerdere gesprekken

hebben wij onze zorgen geuit. Maar helaas blijken deze nog geen echter plaats in de discussie te

krijgen. Vandaar deze meer formele reactie.

In afwachting van uw reactie volgen wij de discussie met interesse.

Namens de Adviesraad Stompwijk
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Hotelboerderij Akkerlust

Beste mensen,

hierbij verzoeken wij, de  sinds 2009 !!  geplande geluidswal t.h. van Vogelplas Starrevaart, met

onmiddelijke ingang van uw planning te verwijderen.

Nu  RW-4  nog niet verbreed is, én het ̀nieuwe normaal`, i.v.m. de Corona pandemie zijn intrede

heeft gedaan, is de tijd rijp,deze inmiddels geheel verouderde motie te vernietigen.

Super fijn zou het zijn, uw ge-oormerkte geld hiervoor, om te zetten naar andere zaken, waar álle

vogelplas-, leidschendammerhout- en vlietland- recreanten plezier aan  kunnen beleven.

Everything happends with a reason, dus dít zou de reden kunnen zijn, waarom de eenzijdige

geluidswal - gelukkig- nooit is gerealiseerd.

En tsja.......ruim 11 jaar later.......wáár hebben we het in hemelsnaam over !

Alvast hartelijk dank voor uw reactie terug.

vriendelijke groet,

Zie ook  

          Site

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hotelboerderij.nl%2F&a

mp;data=04%7C01%7Cim.pirovano%40pzh.nl%7Cf63376254fc44471aef608d8774da33b%7C6d99bc

288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637390523209749309%7CUnknown%7CTWFpbGZsb

3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&amp;sd

ata=ugiEk379fqDOVOZ%2BUaskgmCKrSwUAVFeFYXvVYoZuNg%3D&amp;reserved=0

 --------------------------------------------------------------------------------------
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Aan Gedeputeerde Staten van Zuid Holland

cc.

Stompwijk 22 oktober 2020

Betreft reactie op Sweco-rapport, betreffende motie 867, geluidbeperkende maatregelen Vlietland

Hierbij willen wij, bewoners, toeristen, recreanten ,scholieren , blote-voeten-wandelgroepen

én andere bezoekers van Hotelboerderij Akkerlust, Boerderij Akkerlust én Van De Boerderij

reageren op het bovenvermelde Sweco rapport.

Héél vreemd vinden wij het, dat wij, als buren , níet schriftelijk op de hoogte gesteld zijn, van

het plaatsen van een geluidsbeperkende maatregel aan de kant van Vogelplas de Starrevaart.

Sterker nog, wij weten niet beter, dan áls buren iets gaan wijzigen, wij áltijd een schrijven –

gewoon via de post- in de brievenbus krijgen, met de mogelijkheid hierop te reageren.

Als naaste buur, én gebruiker/eigenaar van aangrenzende weilanden, tezamen mét

bovenvermelde personen, willen wij zéér dringend vragen, de gehele geluidsbeperkende

maatregel, aan de zijde van Vogelplas de Starrevaart, te schrappen.

Dít  zouden wij zéér op prijs stellen, in het kader van  De Poort Naar Het Groene Hart,

Openheid van het gebied, prachtige Dóórkijk vanaf de weilanden én Stompwijkseweg, de

Stad-Platteland relatie, het gebruik van weilanden voor o.a. Educatie, Blote

Voetenwandelingen ( goed voor het immuumsysteen én het brein ,( bio)diversiteit en niet te

vergeten, onze natuurlijke hollandse landschapsaankleder̀ s....de melkkoeien.

Tevens is er  een panoramavieuw op het gedeelte langs de A4, van Leidschendam t.m.

Zoeterwoude/Leiden.

Volgens Vlietnieuws, schijnt de provincie zich al in 2009 tot de bouw hiervan verbonden te

hebben, echter deze afspraken zijn – gelukkig- nooit uitgevoerd !

Gezien de huidige ontwikkelingen, Covid, NIET reizen, regionaal op vakantie, recreëren in

de omgeving, etc. vinden wij het níet meer van deze tijd, openheid weg te gaan werken

middels een geluidsscherm !

Een veelgehoorde reactie  tijdens bijv. De blote voetenwandeling, door het weiland, tussen de

koeien, naar de Vogelplas en recreatiegebied Vlietland zijn : - goh de snelweg valt niet eens

op, je oog wordt direct naar het wuivende riet van de  de vogelplas getrokken !

Hoe mooi zijn zulke  reactie`s  !

En....als kado`tje hebben we zelfs , het prachtige blauwe ijsvogeltje mogen aanschouwen met

`n blote voeten wandelgroep !

Dit geeft maar aan, dat zélfs de vogels, welke leven áán de plas, totáál géén hinder hebben

van de A-4 !
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Staatsbosbeheer

Beste  ,

Naar aanleiding van het rapport Uitvoering Motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland /

Rijksweg A4 van Sweco dat je ons toegezonden hebt, hebben wij een aantal opmerkingen. We kijken

hier specifiek naar Tracédeel 4: A4- Vogelplas aangezien alleen dit deel eigendom van

Staatsbosbeheer betreft.

• Wij verwachten dat het plaatsen van een geluidsscherm in zijn algemeenheid een positieve

uitwerking  op de natuur- en recreatieve waarden van het gebied Starrevaart heeft.

• Bij de aanleg van dit geluidsscherm gaan we er vanuit dat er geen enkele voorzieningen op

grond van Staatsbosbeheer hoeven worden geplaatst.

• Onze voorkeur gaat uit naar subvariant 3 RVS wall zoals beschreven in paragraaf 2.4 inclusief

de voorzieningen die voor insecten worden getroffen en bij voorkeur (gebiedseigen)

beplanting op/in het geluidsscherm.

• Mogelijk heeft het plaatsen van een scherm ter hoogte van Starrevaart effect op de

aanvliegroutes van vogels en/of vleermuizen.

Graag zouden wij willen weten of hier onderzoek naar gedaan is en een antwoord met

onderbouwing willen hebben op de vraag of de geluidswal nadelige invloeden heeft op

aanvliegroutes van en naar de vogelplas.

Met vriendelijke groet,

Boswachter Beheer

Staatsbosbeheer

Westvoorden | Boslaan 12 | 2594 NB Den Haag

postbus 2 | 3800 AA Amersfoort

T  

E @staatsbosbeheer.nl | www.staatsbosbeheer.nl
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Gemeente Voorschoten
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