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Geachte mevrouw, meneer, 

 

In de nieuwsbrief van september 2020 informeerden wij u over de 

bouwwerkzaamheden van Bouwgroep Dijkstra Draisma en McDonald’s en de 

metingen die wij laten verrichten in de omgeving. In deze brief leest u over de 

meetresultaten na de eerst week van heiwerkzaamheden voor de supermarkten 

en wat deze betekenen voor het vervolg van de bouw en de metingen. 

 

De dichtstbijzijnde woningen liggen ver buiten de maximale invloedsfeer van 50 

meter voor de heiwerkzaamheden. Toch zijn op vijf verschillende locaties in de 

Schrijversbuurt trillingsmeters opgehangen om het zekere voor het onzekere te 

nemen en metingen te doen. 

 

Voorafgaand aan de heiwerkzaamheden en tijdens de eerste week van het heien 

zijn metingen verricht. Hieruit blijkt dat er geen overschrijdingen waren en de 

trillingen geen invloed hebben op de staat van omliggende woningen. De 

meetresultaten laten zien dat de trillingen ver onder de grenswaarde bleven. 

 

Het onafhankelijke en deskundige bureau Hanselman Groep concludeert daarom 

dat het niet nodig is metingen te verrichten tijdens de verdere 

heiwerkzaamheden in deze eerste bouwfase. Het bureau neemt contact op met 

de betreffende woningeigenaren om de opgehangen trillingsmeters te 

verwijderen. Voordat de bouw van het voetbalstadion begint, wordt er een 

nieuwe informatieavond georganiseerd. 

 

In de bijlage van deze brief vindt u een toelichting op de meetresultaten. Bij 

vragen hierover kunt u bellen met Hanselman Groep, via telefoonnummer 06-

2242 3824. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Rianne Glerum-van Houten, 
projectleider Gebiedsontwikkeling WTC Cambuur. 
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Meetresultaten bureau Hanselman Groep 
 
We hebben de afgelopen periode metingen verricht voor de gemeente 
Leeuwarden. Dit hebben we gedaan op vijf verschillende locaties in de nabijheid 
van de werkzaamheden. We hebben één week vóór de werkzaamheden gemeten 
naar de trillingen en één week tijdens de heiwerkzaamheden. Er zijn gedurende 
de eerste week met heiwerkzaamheden geen overschrijdingen van de 
vastgestelde grenswaarden bereikt. We constateren dat de trillingen voor en 
gedurende de heiwerkzaamheden vrijwel overeenkomen. Dit kunnen we 
onderbouwen met de volgende grafieken: 
 
Toelichting grafieken: 
De eerste twee grafieken zijn metingen gedurende de week vóór de 
heiwerkzaamheden van twee locaties waar we de meeste trillingen hebben 
gemeten (Nicolaas Beetsstraat en Elisabeth Wolffstraat). We hanteren voor de 
locaties/panden de bovenste grenswaarde (gele lijn). De verschillende kleuren 
stipjes zijn de verschillende soorten frequenties van trillingen (hertz). 
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Deze twee grafieken geven de meetresultaten weer, gedurende de 
heiwerkzaamheden: 

 

 

 


