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Dit zien bewoners van Hollandsche Rading als zij ’s nachts uit hun slaapkamerraam kijken ©
Henk van Gend

Hollandsche Rading ligt nu ook
wakker van het licht van A27
Bewoners van Hollandsche Rading liggen ’s nachts wakker van het licht dat in
hun slaapkamers komt, door de nieuwe lichtmasten die Rijkswaterstaat enkele
weken geleden plaatste langs snelweg de A27.
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Ik vind dat de gemeente moet opkomen voor haar
bewoners en Rijkswaterstaat moet wijzen op hun
verantwoordelijkheid
Henk Zandvliet

De nieuwe lichtmasten, bedoeld om de snelweg te verlichten, staan de hele nacht
aan en komen boven de geluidsschermen uit.
Na de verbreding van de A27 van tweebaans, naar vierbaans vorig jaar, zorgden die

geluidschermen ook al voor opschudding. De absorberende werking van de
schermen is niet aan de kant van de snelweg geplaatst, maar aan de kant van de
huizen, waardoor de bescherming geen effect zou hebben.
Nu er ook last is van de hoge lichtmasten stelde Henk Zandvliet, fractievoorzitter van
GroenLinks raadsvragen. ,,Ik vind dat de gemeente moet opkomen voor haar
bewoners en Rijkswaterstaat moet wijzen op hun verantwoordelijkheid’’, legt
Zandvliet uit.

Wennen
Rijkswaterstaat heeft op haar website vermeld dat het licht van de lichtmasten vanaf
21.00 uur wordt gedempt, en tussen 23.00 uur en 05.00 uur uit moet zijn. Toch zegt
Melanie Mulder van Rijkswaterstaat dat het licht ’s nachts aan blijft staan. ,,De
masten zijn voorzien van nieuwe LED verlichting waar mensen aan moeten wennen’’,
verklaart Mulder.
Als het aan Zandvliet ligt gaat niet alleen ’s nachts het licht van de masten uit, maar
wordt ook de maximumsnelheid op de snelweg verlaagd van 130 naar 100 kilometer
per uur. Ook wil hij van Rijkswaterstaat weten waarom de schermen niet worden
omgedraaid, zodat het geluidsbeschermend effect richting de auto’s is geplaatst. ,,Ze
hebben het over burenoverlast, dat de schermen er zijn tegen pratende buren en het
geluid van kerkklokken. Dat is natuurlijk heel vreemd.’’

Klachten

Oud-wethouder Rob Klaassen (links) en Henk van Gend verzetten zich al langer
tegen de overlast van de A27. © Ruud Voest
Maar volgens Melanie Mulder van Rijkswaterstaat levert het draaien van de
schermen niet veel op. ,,Een recent onderzoek van TNO toont aan dat het draaien

van de schermen maar enkele tienden van decibellen oplevert.’’
De klachten over de lichtmasten kwamen net als die over de geluidsoverlast, voort uit
de koker van omwonenden Henk van Gend en oud-wethouder Rob Klaassen. Zij
probeerden aanvankelijk zelf tot een oplossing te komen met Rijkswaterstaat. Toen
dat niet lukte, vroegen zij hulp van GroenLinks-fractievoorzitter Henk Zandvliet.
,,Het is nu en, en, en. Eerst de geluidsoverlast, nu weer het licht in de slaapkamers.
Rijkswaterstaat moet gewoon doen wat het zelf zegt te willen doen: namelijk het licht
uitdoen ’s nachts’’, verklaart Van Gend. Als het aan hem ligt, blijft het daar niet bij.
,,Wij willen dat de lichtmasten ook worden vervangen door lagere lichtmasten.
Rijkswaterstaat meldt namelijk ook dat ze de masten zo laag mogelijk willen houden.
Dan moeten ze dat wel doen.’’

