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utrecht handh aalt stirtegebieden ondanks achtenrÍtgang
(door Frank Flippo) ' Hoe stil is het in de provincie utrecht? Het verkeerslawaai is de grenswaarde 50vliegverkeer veroorzaalrt toenemende geluidsoverlast, vooral aan d..ft.r,làt*ií à-uiuoor. treinverkeer
dewestkant. Ook daar Iiggen 'stiltegebieden'. Hans Scíoltes, a6f ivel 57 deciuËl is. rennetiit r.inaen
seur geluid bij de provincie: "Eigenliik is het er niet meer stil. Maar ï"ïï:: 

treinen minder storend dan
ze-_opheffen, is politiek onverkoopbaar." stil is het ook in andere
stiltegebieden zelden: "onze not- i" dat de 40 decibel niet wordt Noordoostpolder
overschreden'" ons Utrecht ging het na in de Molenpolder. le prorrincïe ,roert regelmatig metin-

gen uit. Scholtes: ,,Daamit liilt<t Oat
Eenstiltegebiediseenlandelijkgebied wordt de .Fï J":t voeten getreden $t.-.ïrS;ïHlffi::*::r*dat de overheid heeft aangewe zen om door het st"eA, fr"quentá, ?Í;;.._ schreden, uoo.aï... in het westelijknistig te blijven Je herkent ze aan de keer van en naar s.rrii,rr"i. ó. ,uri'.g. deel.,,bordjes met 'stiltegebied' of ,Begin bieden werde | ,r?,; *fn,iï ,* Is Utrecht niet te vol voor stiitegebie_stiltegebied over honderd m?t::-"$ geledenopgezetalstegenwichiïo*à. den? Geen provincie is zo doorsnedenWestbroek, Lage Vuursche, Te.ersum toegenomen geluidshïder. Ff*t..o metsnelwegen.scholtes:"Beginjarenen andere gebieden' in tgtaal vijftien, *uá1.ina.rei..tir.Ëï*tr.Ënno 

11.r,-ug zljn die gebieden ingesteld.kun je in Utrecht de rust binneniopen. uff..ri fnint zijn met d. ;;;;;;ï;r Sindsdien neemt het verkeer voortdu_Stil hoeft het ei niet te zijn, want dat fasttefrállenvanherrie.,i
gaat bijna niet meer in Nederland. Na de wet Geluidshinder wezen de beeld vlieland, waar geen auto,sHans Scholtes: "Er.mag ma:-o1aal prouin.i.rgebiedenu**ur.fràt.iif mogen komen. Ik overnachtte daarveertig decibei geluid ziin' Dat is licht moet ltiivÀ. crossauto's .; -;o1; eens. Ik werd ,s 

ochtends niet eens uitgeluid op de achtergrond. 'In een stilte- ren, moitrboten .n b.orL..; b;it;" mezelf wakker, want er was helemaalgebied kunnen mensen zich-ontspan deopenbare.wegrijn.ru;bàá.t,r.t niets te norío..'n^aioer misschiennenengenietenvanvogels.Nietalieen A. ïáàarri.stïË.", Gffi';; ook nog plekken jn de Noord-mensen, ooksteedsmeerdierenvluch- dio,s, sirenes, vuurwapens en mtuÍ_ oostpolder. Maar in de Randstad kunten weg uit de dmkte' richting de rust. werk- Tractoren en motorzagen je dat vergete n. zeker,s nachts. DeHetRMMberichtopinternetáatinhet tog.n .;i-iïi;*;; r* Ëd:;" temperatuur direct boven de aardbo-
ilsifi',il.'.',i#ï:';ffifff$*Ë.ï mi:**f-a"-ïrgil'ï. n; *:::l'_1llF+ ïoger o.ager

Rode Kn
Voor veel mensen is
vaste tijd in de morg
om even bij te praten

Elke dag, elke week,
door 'draait' de cirkel.
starten de wijwilligers
deelnemers; ieder belt
gende deelnemer in de
Iaatste belt weer terug
tende wijwilliger van d
die week. Elke cirkel h
tot zes wijwiiligers die o
cAkel starten. In de mee
dat een weekbeurt, in e
is dat een dagbeurt. ir
kunnen zevenof acht de
ten. Veiligheid, gezon
sociaal contact zijn rede
te doen aan een cirkel. H
gerswerk en het leuke h
de deelnemers het mede
ken dat de cirkels draai
een kort praa{e enje bell

Gratis excun

overschreden. rn tóós-*' dit nog - - *_ï__ 
ÏJáÍiï:Jl1|ï."i$ó1* 

's nacÏts

ryaar 12 procent. Alles wijst erop daI Hinderbelevingdietrenddoorzet. 
Je hebt oàk naturfike geluiden, zo_ MolenpolderAfschaffen? ffi;ffi.1..ïlï$l::ïií.rux,".*: *íïytnt'#àïï.:ïiï:;ri,:;Een jaar geleden gingen 

9r stemmen ,.o, oo.or"o.\À/.e een gebied stil.,, Jneistkomt. l,a1i.ááUof.npolder,te_op om de westelijke utrechtse stit-19re ongewenst geluid noemeï;; í";;. genoverhet strandbad Maarsseveensebieden maar af te schaÍfen' Hás n"iro* *r.-*oziei. rljn, rroe;;;i i.: plassen. Een smal weggetje voert deScholtes: "AÍgelopen zomer is er seri- *ÀJ ,lln àig.n .*i*r. óoi. 
"ioJt. 

wi; p.iá.. ir,.-oï Àïiltïd- .o u..k..rrg.-eus over gediscussieerd' Men besloot b-{ d. prorfi;i;-ó;il;;"Ë;.,ï luiden sterven Iwtgzaam weg. Stil?ze toch maar te handhaven, ook al ,fii"a..iei.uing,.'Voo. 
ioOuG._ 
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In oktober bestaat beza
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