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EPC-OMG-COM-ALG-BRI-0004
Geluidsoverlast signalerings-installatie Beatrixsluis

Beste bewoners,
In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk de verbreding van het
Lekkanaal en de aanleg van een 3e sluiskolk van de Prinses Beatrixsluis. De opening van de 3e kolk van jl. 6 februari
markeerde de overgang naar een periode van renovatie van het monumentale sluiscomplex. De openstelling van
de 3e kolk heeft ook met zich meegebracht dat er nieuwe veiligheidssignalen te horen zijn wanneer de deur in
beweging wordt gezet.
Geluidsinstallatie 3e kolk
Verschillende omwonenden van de Beatrixsluis hebben de afgelopen weken overdag en s ’nachts
geluidsoverlast ervaren van deze veiligheidssignalen. Het signaal dat gehoord wordt, is een
waarschuwingssignaal dat klinkt op moment dat een van de sluisdeuren in beweging wordt gezet en wanneer
er water door de kleppen in de deur begint te stromen. Deze veiligheidswaarschuwing komt voort uit de eisen
die gesteld zijn vanuit de Europese machineveiligheidsrichtlijnen (CE-normering), waar deze sluiskolk
contractueel en wettelijk aan moet voldoen.
Wij als aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk en Rijkswaterstaat vinden het zeer spijtig dat het geluid zo goed
te horen is in de verdere omgeving van het sluiscomplex. Wij begrijpen dat dit niet wenselijk is en gaan daarom
drie acties in gang zetten:
1.

Wij hebben een geluidsmeting uitgevoerd waarin wij zijn nagaan wat het effect is van de signalen in de
omliggende wijk. Deze meting is afgelopen maandag uitgevoerd nabij De Prinsessenweg/Conradstraat.
Wij hebben daarvoor een onafhankelijk expertbureau ingehuurd (Bouwrisk BV). De resultaten van deze
meting komen zo snel mogelijk beschikbaar.

2.

Lange termijn: Wij zoeken uit hoe wij geluidsoverlast door deze veiligheidssignalen kunnen
voorkomen, en passen waar mogelijk de installatie hierop aan. Samen met onze opdrachtgever
Rijkswaterstaat zijn wij aan het bekijken of de geluidsterkte, plaatsing van de geluidsvoorziening,
klankkleur en type signaal binnen de geldende veiligheidsnormering gewijzigd kunnen worden. Wij
moeten het midden vinden tussen voldoen aan geldende normen én inperken van geluidoverlast. Dat
maakt het een complex geheel dat nog enige tijd in beslag neemt. Mochten wij op de korte termijn
tijdelijke technische aanpassingen kunnen maken, dan zullen wij dat direct doen.

3.

Korte termijn: Beperken nachtelijke schuttingen met 3 e kolk. Zo lang we nog geen uitsluitsel hebben
over mogelijke aanpassingen aan het geluidsysteem, zorgen we ervoor dat de 3 e kolk in de nachten zo
min mogelijk wordt gebruikt. De 3e kolk helemaal niet gebruiken is echter geen optie vanwege de
komende (renovatie-) werkzaamheden aan de bestaande twee kolken. Deze werkzaamheden hebben
we recent op de projectwebsite www.prinsesbeatrixsluis.nl en op
www.Facebook.com/PrinsesBeatrixsluis aangekondigd.

Over de opvolging van deze zaken houden wij u komende weken op de hoogte middels berichten op de
projectwebsite van Rijkswaterstaat www.prinsesbeatrixsluis.nl en op facebook.com/PrinsesBeatrixsluis/
Met vriendelijke groet,

Koen Verdonk
Manager Realisatie
Combinatie Sas van Vreeswijk
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