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Betreft: Geluidsaspecten verbonden aan feesten in de Houtkamp 

                                                                                                      

Leiderdorp, 5 oktober 2018  

 

Geacht College, 

 

Als vertegenwoordigers van de bewoners van de torens 2,3 en 4 aan de Laan van Berendrecht 

willen we allereerst te kennen geven dat over het algemeen onze leden erg enthousiast waren 

over de Jaarmarkt op de Laan van Berendrecht. 

Wel kwamen bij ons diverse klachten binnen over de muziekgeluiden afkomstig van het in 

dezelfde periode gehouden Vriendenfeest in de Houtkamp. Daartoe hebben wij onze leden 

gevraagd te reageren over het geluidsvolume dat tijdens dat feest werd geproduceerd. 

Uit hun reacties is gebleken dat zo´n 30% van de leden veel hinder heeft ervaren van het 

harde en indringende bas-beat geluid dat uit de Houtkamp afkomstig was. Dit geluid drong de 

appartementen binnen en dreunde urenlang in de borstkassen door. 

 

Ter illustratie: 

-Eén lid schreef het volgende: Het geluidsniveau was ruimschoots overschreden, we zijn niet 

kinderachtig  maar dit was te erg. 

-Een ander lid: Door de enorm doordringende basdreun heb ik de neiging om weg te vluchten. 

-Een aantal leden: Wij zouden graag zien dat het indringende geluid wordt ingetoomd, 

allereerst veel beter voor de omwonenden en nog veel beter voor de betreffende artiesten die 

zichzelf minder behoeven te overschreeuwen en daardoor ook zuiverder kunnen zingen. Dit 

temeer daar het meerdere dagen heeft geduurd. 

 

We vertrouwen erop, zeker tegen de achtergrond van het door de Raad voorgestane 

welzijnsbeleid voor alle doelgroepen, dat bij de vergunningverlening voor een volgend 

muziekfestijn in de Houtkamp geëist wordt dat met name voor de energierijke bas-beat 

geluiden lagere niveaus worden aangehouden.  

 

Met hoogachting en vriendelijke groet, 

Huurdersbelangenvereniging “Laan van Berendrecht” 

namens het bestuur 

 

 

 

Jos Mulder, voorzitter 
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