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'Dlt ls een onleefbare
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ie al babbelend vanaf het
Centraal Station in de
richting van de Turfmarkt
loopt, wordt halverwege

de mond gesnoerd. Elkaar verstaan
is onmogelijk. Er wordt geheid, al
vanaf februari dit jaar. De hoog op-
gestapelde zeecontainers zouden
het geluid mgeten dempen, maar
volgens de bewoners is het lawaai
juist verergerd. De omwonenden
zijn de geluidsoverlast nu écht zat.

Zelfs als de bewoners van de Turf-
markt een dag wij zijn, worden ze 's

ochtends woeg al uit bed 'geramd'.

De heiwerkzaamheden voor hun wo-
ning beginnen elke werkdag om ze-
ven uur en de herrie is oorverdo-
vend.

Op de plek waar de Zwarte Madon-
na stond, laat de Rijksgebouwen-
dienst (RGD) twee nieuwe ministe-
ries bouwen. Drie weken geleden
heeft de RGD een geluidswand van
zeecontainers geplaatst, die de ge-
luidsoverlast moet beperken. De 65
meter lange en 15 meter hoge wand
isvolgens de bewoners geen verbete-
ring.

..Door de zeecontainers is het la-
waai alleen maar erger geworden,"
vertelt bewoonster Floortje Steen-
kamp. ,,Er is een soort dubbele echo
ontstaan, doordat het geluid nu
wordt teruggekaatst." De
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r In december 2OO7 zijn de
sloopwerkzaamheden van de
Zwarte Madonna afgerond.
r Het terrein is daarna klaarge-
maakt voor de bouwwerkzaamhe-
den van de nieuwe torens van de
ministeries van Justitie en Binnen-
landse Zaken en woontoren De
Kroon.
r Op 25 februari2008 is de
aannemer van De Kroon gestart
metde bouw.
r Het heien voor de woontoren
zal naar verwachting halí septem-
ber klaar zijn.
I De werkzaamheden voor de
ministerietorens zijn 18 augustus
gestart. Als alles volgens planning
verloopt, zal het slaan van de
heipalen voor de ministeries rorid
februari 2009 gereed zijn.

Ook de ondernemers op de Turf-
markt zijn niet blij met de geluids-
wand. ,,Wij vinden het heel belang-
rijk dat de straat aangenaam blijft
om doorheen te lopen, maar met de
komst van de zeecontainers wordt
het er niet gezelliger op," vertelt
voorzitter Edith Smal van onderne-
mersvereniging Turfmarkt Onder-
nemers Platform (TOP). Broodjes-
zaak Lebkov & Sons loopt klanten
mis, doordat mensen geen zin heb-

ben om te lunchen tus-
sen lawaai én contai
ners.,,Vooral toeristen

de bedrijfsleidster.
Ook bloemenzaak

Blossom heeft veel last
van het bouwlawaai.
,,Mensen denken dat
we gesloten zijn, om-
dat we de deur vaker

dicht hebben. Daarom hangt er nu
een briefie," zegt bloemiste Sabine
Harteveld.

De omwonenden zijn voor de zo-
mer door de RGD op de hoogte ge-
steld van de eventuele plaatsing van
containers. Bewoners gaven toen al
aan dat zij veel liever zouden heb-
ben dat er 's ochtends één à twee uur
later wordt begonnen met heien in
plaats van het neerzetten van contai-
ners. De RGD heeft niet op dit ver-
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Bij de bloemist hangt een briefje om klanten te laten weten dat de winke
ondanks het lawaai gewoon open is. Foro Ntco scHolrT[N

zoekgereageerdendecontainerstij- not. Debewonershopen datdeze a,
densdevakantietoch neergezet. tie iets aan de situatie zal verand,

,,,A,ls ik een dag wij ben, vlucht ik ren.
na zeven uur direct mijn huis uit," ,,Het is van de gekke dat rve eerdt
zegt Floortje Steenkamp. ,,Er is to- in de media lazen dat ambtenare
taal geen sprake meer van enig van de omliggende ministeries oo
woongenot, maar wij moeten nog dopjes uitgereikt kregen, maar di
wel elke maand betalen." De bewo- het over de bewoners oorverdoven
ners zijn van mening dat zij onte- stil blijft. Na negen maanden heie
recht huur betalen en hebben daar- met nog tenminste een half jaar t
om een brief gestuurd naar de ver- gaan, is het genoeg geweest. Deze s
huurder. Zij schrijven in hun brief tuatiemoetdoorbrokenu'orden. Li
dat zij gecompenseerd willen wor- ten we hopen dat de brief de eersl
den voor hun verlies van woonge- aanzetis."
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gemaakt van een andere
hei-instelling die werkt
op diesel. Alsje een raam
oDenzet komt er direct
een afschuwelijke diesel- 

hUUf,,geur je kamer binnen."
Veel bewoners aan de

Turfmarkt hebben hun huur al opge-
zegd of zoeken tijdelijk andere
woonruimte. ,,Het is belachelijk dat
in een project waarin zulke enorme
belangen spelen, en een heel groot
budget beschikbaar is, niet in de eer-
ste plaats is gedacht aan de bewo-
ners. Wij zitten er immers elke dag
met de neus bovenop. Nu is er voor
heel veel geld een containerwand ge-
plaatst. waar niemand iets aan
heeft."
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