
Geluidmetingen Atrium

Dagperiode 7-19 uur
dB(A)

Geluidmeter 3
(H. Bosmansstraat 57)

Geluidmeter 5
(H. Bosmansstraat 41)

di 13 september 2016 57 48,4
wo 14 september 2016 57,9 48,8
do 15 september 2016 57,5 53,1
vr 16 september 2016 56,5 47,5
za 17 september 2016 51,3 48,1
zo 18 september 2016 51,6 49,9
ma 19 september 2016 58,7 50,6
di 20 september 2016 58,9 75,1
wo 21 september 2016 57,3 47,6
do 22 september 2016 57,9 69,5
vr 23 september 2016 57,0 47,7
za 24 september 2016 51,4 58,2
zo 25 september 2016 50,8 47,5
ma 26 september 2016 57,2 47,8
di 27 september 2016 57,4 --
wo 28 september 2016 -- --
do 29 september 2016 -- --
vr 30 september 2016 59,4 55,4
za 1 oktober 2016 52,7 47,6
zo 2 oktober 2016 52,3 74,5
ma 3 oktober 2016 61,6 55,0
di 4 oktober 2016 62,8 55,1
wo 5 oktober 2016 61,4 --
do 6 oktober 2016 58,6 80,6
vr 7 oktober 2016 -- 51,5
za 8 oktober 2016 -- 71,1
zo 9 oktober 2016 -- 52,7
ma 10 oktober 2016 62,5 78,1
di 11 oktober 2016 64,8 73,6
wo 12 oktober 2016 68,6 66,8
do 13 oktober 2016 67,7 69,0
vr 14 oktober 2016 57,7 --
za 15 oktober 2016 52,0 75,6
zo 16 oktober 2016 -- --
ma 17 oktober 2016 57,1 47,4
di 18 oktober 2016 -- 60,4
wo 19 oktober 2016 57,3 74,7
do 20 oktober 2016 58,0 79,8
vr 21 oktober 2016 57,4 79,2
za 22 oktober 2016 53,2 74,6
zo 23 oktober 2016 50,8  

  



 
  

Grens dagperiode: 65 dB(A) - overschrijdingen worden cursief aangegeven                 

Toelichting

De metingen worden uitgevoerd om het geluid te monitoren van het trekken van
de damwand van de noordelijke kuip van het Atrium. Dit is in de week van
19 september 2016 gestart. Voorafgaand hieraan is nog een klein aantal
damwanden ingebracht. Dit is op 12 september 2016 begonnen. Meer informatie
is te vinden in de bewonersbrief van 7 september 2016. Op 19 oktober 2016
berichtte de Bouwcombinatie Atrium:
"In de meest recente burenbrief is een planning afgegeven voor het verwijderen
van damwanden in het deel van de garage nabij de Strawinskylaan. De
werkzaamheden lopen uit t.o.v. de in de brief genoemde planning. Het
verwijderen van de damwanden op deze locatie is een secure klus. Wij gaan
zorgvuldig te werk in relatie tot kwetsbaarheid van nabijgelegen
traminfrastructuur en viaducten. Door de complexiteit van het werk, hebben we
vertraging in de planning opgelopen. We kunnen ons goed voorstellen dat u
graag wilt weten hoe lang het nog duurt. De onvoorspelbaarheid van het werk
maakt het lastig om een concrete planning af te geven. Ons streven is om de
damwanden zo snel als mogelijk en verantwoord te verwijderen. Daarvoor
werken we zoveel als mogelijk door de dag heen en monitoren we het werk
nauwkeurig. We verwachten nog maximaal een periode van drie weken bezig te
zijn met de damwanden. We realiseren ons dat het verwijderen van de
damwanden impact heeft op de omgeving. We bedanken u voor uw begrip.
Vragen naar aanleiding van dit bericht: stel ze gerust op
contact@bouwcombinatieatrium.nl.”
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