Festival Ultrasonic past volume indien nodig aan

Mag het geluid een tikje zachter misschien?

Opbouw van een van de vijf podia van
Ultrasonic Dance Event.
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STICHTSE VECHT
Een primeur voor het Ultrasonic
Dance Event: omwonenden kunnen
zaterdag de geluidmetingen live op
internet volgen. Grote vraag: staat
de muziek te hard of niet?
RENÉ CAZANDER

De Omgevingsdienst regio Utrecht
voert bij evenementen en festivals
in de regio geluidmetingen uit; dus
ook bij Ultrasonic.
Rond het festivalterrein bij de
Maarsseveense Plassen staan drie
vaste meetpunten. Bovendien
rijden drie medewerkers van de
dienst de hele dag rond met
mobiele meetapparatuur. Hiermee
hoopt de gemeente Stichtse Vecht
de geluidsoverlast voor de
omgeving zoveel mogelijk te
beperken.
Omwonenden, en dan vooral
bewoners van de Westbroekse
Binnenweg, klagen al jaren over
geluidsoverlast van Ultrasonic.
Vooral de harde bassen van de
house- en technomuziek jagen de
bewoners de dag van het dancefestival hun tuin en zelfs huis uit.
Geheime meetpunten
De drie vaste meetpunten
(bestaande uit een 15 meter hoge
mast, microfoon en laptop) staan
op ongeveer 350 meter van het
festival. Ze worden
zaterdagochtend geïnstalleerd.
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Twee posten staan aan de
noordkant (Westbroekse
Molenpolder). Uit veiligheid blijven
de drie plekken geheim, vertelt
John Ruijer van de
Omgevingsdienst regio Utrecht. ,,Er
zijn omwonenden die helemaal
tegen het festival zijn en wellicht de
apparatuur willen saboteren.''
Voor het geval er onverwachte
ontwikkelingen zijn (als de wind
bijvoorbeeld draait), staat een
vierde meetpunt standby. Ruijer
rijdt zelf samen met twee collega's
zaterdag rond het terrein met
mobiele geluidsmeters.
Wanneer bij een of meerdere
meetpunten blijkt dat het geluid te
hard dreigt te worden of al te hard
is (boven de waarde 70 db), kan
direct worden ingegrepen. ,,We
staan direct in contact met de
organisatie van Ultrasonic. Zij
draaien dan direct de volumeknop
lager.''
Beschikbaar
Ruijer is zaterdag met zijn mobiele
telefoon de hele dag beschikbaar
voor de omwonenden. De website
waarop de metingen te zien zijn is
db-brothers.nl/ultrasonic.
De omwonenden vinden de vele
geluidmetingen en het feit dat ze
voor 't eerst op internet kunnen
meekijken met de metingen een
'stap in de goede richting', aldus
secretaris Hans Verhoeven van de
bewonersvereniging MaarsseveenMolenpolder.
Het dancefestival begint zaterdag
om 12.00 uur. Vanwege Ultrasonic
is de hoofdingang van de
Maarsseveense Plassen aan de
Herenweg vanaf morgen tot en met
maandag dicht. Het strandbad is,
behalve op zaterdag, te bereiken
via de ingang aan de Westbroekse
Binnenweg.
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