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Geacht college
met deze brief vraagt de wijkraad MSW extra aandacht voor het leefmilieu op de Mosterdhof.
De wijkraad verzoekt en spreekt de hoop uit dat dit zal leiden tot spoedige vaststelling van
een actieplan. Dit plan moet leiden tot een substantiële verbetering van de huidige situatie.
In deze brief benadrukken wij in het kort de belangrijkste elementen. Deze zullen
ongetwijfeld bij u bekend zijn. De zorgen over de Mosterdhof zijn immers niet nieuw.
• De Milieuscan Westervoort d.d. dec. 2009 gaf op basis van de toen bekende gegevens
een aantal aandachtpunten aan i.r.t. de Brugweg en de spoorlijn Arnhem - Zevenaar.
• In de afgelopen periode is het wegverkeer over deze route niet afgenomen, maar dit
heeft niet geleid tot toetsing aan recente verkeersgegevens.
• Bovendien is de frequentie op de spoorlijn Arnhem - Zevenaar sterk toegenomen; zelfs
na openstelling van de Betuwelijn passeren nog zeer regelmatig lange goederentreinen.
• Met de opening van het station Westervoort is meer geluidsbelasting ontstaan door het
respectievelijk optrekken en afremmen van treinen van de regionale spoorwegverbinding.
• Met de kap respectievelijk kaalslag aan zowel het talud van de spoorlijn als de Brugweg
is de geluidsbelasting sterk toegenomen.
• Voorshands kent de wijkraad geen gemeentelijke plannen voor een structurele aanpak
dan wel oplossing voor deze situatie. De aankondiging dat het achtergebleven groen
weer mag aangroeien en dat naar heraanplant wordt gekeken, betekent dat deze situatie
zich toch periodiek zal blijven herhalen.
• Bij toetsing van de geluidsbelasting voor de oostelijk gelegen woningen van de
Mosterdhof op de site www.rivm.nl/onderwerpen/G/geluidbelasting wordt vrijwel
onveranderd een slechte geluidskwaliteit geïndiceerd.
• De wijkraad heeft op 13 november j.l. op of omstreeks 16.00 uur met behulp van een
Voltcraft SL-100 op 1,5 meter hoogte geluidsmetingen uitgevoerd op drie woonlocaties
van de Mosterdhof onder windstille omstandigheden. Deze metingen leidden tot vrijwel
permanente meetwaarden variërend van 62 tot 71dBa (resp. 66 tot 72 dBc). De
piekwaarden waren ter plaatse regelmatig 72 tot 88 dBa (passeren goederentrein).
De wijkraad acht de huidige situatie onaanvaardbaar, waarbij zij opgemerkt dat voor dit
woongebied slechts de berekende milieubelasting beschikbaar is. De wijkraad sluit niet uit
dat de daadwerkelijke waarden nog ongunstiger zijn.
Bovendien is in deze beschouwing de belasting door fijnstof en NOx niet eens meegenomen.
Over deze milieubelasting ontbreken zowel de meetgegevens als de actuele berekende
waarden. Deze omstandigheden gevoegd bij de Arnhemse plannen voor de nabijgelegen
Koningspleij-Noord en voor windmolens binnen een kilometer van de wijk maken de
ontwikkeling en implementatie van een actieplan dringend noodzakelijk.
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