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3. In het plan is in het door de projectontwikkelaar gefinancierde Antea rapport in 10 
regels bepaald dat de bouw van twee 70 meter hoge torens (waarvan de vorm en 
omvang nog niet zijn vastgesteld!) de geluidstoename ( reflectie) van het railverkeer 
voor de woningen aan de overkant, zijnde die van de wijk De Reizende Man slechts 
een toename van 0,1 dB zal geven.  
Dat vinden wij niet geloofwaardig.  
In de jaren 90 is bij de nieuwbouw van het 40 meter hoge Stationsgebouw (Marc) 
bepaald dat vanwege de geluidstoename van het railverkeer voor de wijk 
Stationsweg ( het Marc gebouw ligt pal tegenover de Stationsweg) het geluid van het 
railverkeer moest worden afgeschermd met een 4 meter hoge geluidswering. 
 
Ook bevreemdt het ons dat een toename van 0,1 dB wel heel goed uitkomt omdat als 
het iets meer zou zijn dan door overschrijding van het huidige geluidsniveau ( ca 62 
dB) verregaande geluidswerende maatregelen moeten worden genomen. 
Een geluidstoename van 0,1 dB is onhoorbaar en daardoor onrealistisch! 
 
Verder is het geluidstoename erg afhankelijk van de windrichting en de sterkte 
hiervan. In het rapport van Antea staat niets vermeld over enige variabelen. Vermeld 
moet ook worden dat de wind meestal uit Zuidwest komt zodat de geluidseffecten 
meestal maximaal zijn voor de bewoners van de Wijk De Reizende Man. 
 
Op grond hiervan menen we dat het onderzoek m.b.t. geluidsreflectie moet worden 
gedaan met een betere onderbouwing, waarvan wij ook willen meegeven dat een 
onafhankelijk adviesbureau als Peutz of DGMR de zweem van 
belangenverstrengeling vermijdt. 
  

4. De hoge torens kunnen ook voor onwenselijke (val-) windvorming zorgen, waardoor 
bijv. kabels van het spoor kunnen gaan “ zingen” . 

 
5. De hoge torens kunnen voor ons onwenselijke weerkaatsing van het zonlicht 

opleveren.  
 

6. De hoogte van de torens zal in de Wijk De Reizende Man voor verlaging van het 
natuurlijke licht en toename van schaduw zorgen. Ook al is er geen zon dan nog 
zullen de torens de lichtsterkte in de woningen verlagen wat invloed kan hebben op 
de gezondheid van de directe bewoners. Naar onze mening is hier onvoldoende 
onderzoek naar gedaan. 

 
7. Als de gemeente en provincie als beleid hebben dat er meer woningen moeten 

worden gebouwd, hetgeen wij gezien de behoefte kunnen begrijpen, zou ook 
gekeken kunnen worden naar de enorme leegstand van bedrijven in het 
Maarssenbroekse - en Utrechtse deel van Lage Weide. In Maarssenbroek en Utrecht 
zijn al goede voorbeelden van een transformatie van bedrijf naar woningbouw. 
Bovendien is de aansluiting naar de snelwegen in industriegebieden daar beter op 
berekend, dan de verkeersintensieve woongebieden die nu al volgebouwd zijn. 
 

8. Ten slotte verwachten wij waarde vermindering van de huizen in onze wijk doordat 
het vrije uitzicht wordt gedomineerd door dit plan. 

  






