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Geachte Directie,
Hierb巧willen w竜u onze ziensw匝e kenbaar maken met betrekking tot het Ontwerptracさbesluit/MER A4

Haaglanden ‑ N 14

WU maken bezwaar tegen dit besluit omdat ten nadele van ons woon‑ en leefl{limaat in het gebied Bosweide dit
besluit is genomen op gronden die af両ken van een gerealiseerde geluidafroheming langs de A4. Voor het

doorvoeren van het besluit is confom het geluidsregister een ononderbroken geluidafscheming immers
noodzakelijk.
Het woongebied Bosweide is op de meest korte atstand van ca. 60 m
hoge geluidvoorziening gesitueerd

horizontaal gemeten, uit top van de ca. 9 m

een hoogte die ongeveer overeenkomt met de nok van onze woonhuizen・

De meest verafvan deze top gelegen rijbaan op de A4 bevindt zich op ca. 180 m daarvan en daamee op ca. 240
m van de dichtstbUz函de woningen. Door de ligging van deze r坤vaan zal de geluidoverdracht van de
voe加igstroom op O,75 m boven deze riibaan vrgivel ongedempt onze woningen bereiken. De geluidoverdracht
v。n d。 Verder naar bimen gelegen rijbanen zullen naamate de afstand tot de woningen afueemt enigszins
uitgedempt worden. Het effect is echter verwaarloosbaar. Immers

de veraf gelegen rijbanen blgiven akoestisch

domineren. Hierb串Omt dat het woongebied aan de oostkant van de A4 is gelegen en de wind veelal uit

westeltik richting komt.

In het廿acebesluit wordt onterecht uitgegaan van een ononderbroken geluida息oheming met hoogten om en

nabij de 9 m, nader aangeduid in het geluidregister.
zowel voor de verafals de dichtb彊elegen riibanen geldt dat in de ca. 9 m hoge geluidvoorziening een geluidgat
aanwezig is. De geluidreductie van alle rijbanen neemt hierdoor aanzien嘩afen dit heeft een nadelige invIoed

op het toch al slechte woon‑ en leefklimaat van Bosweide.

Het besluit gaat er, gelet op de gegevens in het geluidregister, Vanuit dat zich tussen de referentiepunten 13936
en 1 3945 een aaneengesIoten geluidscherm bevindt met achtereenvolgens aangegeven gemiddelde
afsthemhoogten van 8.8, 9.2 en 9.5 meter. Bimen het tr砧ect van het 8.8 m hoge geluidschem, tuSSen de

referentiepunten 1 3938 en 1 3939 ontbreekt echter geluidafroheming volledig over een lengte van tenminste 6
m, Het ontbreken van dit gedeelte van het geluidschem veroo「zaakt geluidsoverlast b串nze wonlngen. Dit is te

beschr匝n als een geluidgat dat blindelings Iopend vanuit de w氷richting R蒔Weg A4 afgaand op het gehoor

Bimen het 8 m ‑ SChem廿がct zin de geluidproductieplafonds op de referentiepunten 13936 tot met 13939

vastgesteld op respectieveliik 71.5, 70.9 , 71.6 en 70.5 dB.
Deze productieplafonds leggen beperkingen op aan de ̀bedr蒔voering, van de A4 ter plaatse om te voorkomen

dat het geluidniveau b升vnze woningen toeneemt als gevolg van wuzlgmgen OP Ofaan de R氷SWeg A4. Ten
behoeve van die bedr蒔voering en het voorkomen van een toename van het geluidsniveau b両nze woningen,
dient onder meer de geluidafscherming een ononderbroken geluidschem te z直dat voldoet aan de

atschemhoogten in het geluidregister.
onderbrekingen in de geluidaf軸eming hebben tot gevolg dat het geluidniveau onaanvaardbaar toeneemt.

Die geluidtoename dient te worden gecompenseerd door een gew坤gde bedr蒔voering voor de A4 te
waarborgen. Enerz糎door het vaststellen van lagere geluidproductieplafonds dan nu ter plaatse z担vastgesteld

en die deze geluidtoename vo11edig compenseren. Anderz担dient te worden voorzien in een geluidatscheming
w。Ik。 d。 t。。nam。 Van de ondervonden geluidbelasting compenseert met tenminste een geliike afilane in de

situati。 Wann。。r de nu vastgestelde geluidplafonds ten behoeve van de bedr蒔voering van de R氷SWeg A4 ter
plaatse ongew匝igd moeten blgiven.

In het laatste geval zal de geluidregisterkaart moeten worden aangepast op het punt van de locatie en
b串ehorende hoogte van extra geluidafecheming ter hoogte van het nu bestaande geluidgat.

Graag vememen wu van u言n een te nemen gew匝igd tracさbesluit, Welke te waarborgen maatregelen u gaat
treffen om het geluidniveau b寄de woningen terug te brengen naar het geluidniveau in het geval sprake zou zun

geweest van een doorlopend schem zonder onderbrekingen confom de hoogten zoals aangegeven in het huidige
geluidregister.

Ook ontbreekt enige geluidsafecheming tussen de referentjepunten 13935 en 13936 (viaduct over de Laan van
Hoornw串k), Aangezien de A4 en A13 over de Laan van Hoomwgivk gaan (Verhoogde ligging wegdek) en geen

geluidvoorziening op het viaduct aanwezig is en het talud ruim voor het viaduct eindigt, is ook hier een geluidgat
aanwezig. Een geluidreductie van de rijbanen is hierdoor atwezig en dit versterkt de nadelige invIoed van het

eerder genoemde geluidgat op het toch al slechte woon‑ en leefk1imaat van Bosweide.

Eveneens zal door de wuzlgmgen OP en aan de A4 een grotere stroom voertuigen gebmik maken van de A4. De
uitstoot van鱒n stof en fijnere年yn stof zal hierdoor aanzienl巧k toenemen. Hierdoor zal de luchtkwaliteit in het

WOOngebied Bosweide verder veminderen waardoor mogelijk gezondheidsproblemen ontstaan. Graag vememen
WりVan u, Welke maatregelen zullen worden genomen om een goede luchtkwaliteit in de woonwijk te

Waarborgen.

Samengevat verzoeken wij om het trac6besluit te wむzigen met de toevoegmg Van de plaatsing van een

doorlopend schem langs de A4, inclusiefhet viaduct over de Laan van Hoomw串k, dat zowel het geluidniveau

als de luchtkwaliteit van de woonwijk waarborgt.

Hoogachtend,
R.T.W. van Kouwen, VOOrZ誼er Bewonersvereniging Bosweide
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