
Werkgroep Lange Muider Weg (LMW) en de Fa. Smit & Zoon 

Sinds een jaar bestaat er een werkgroep van bewoners van de Lange Muiderweg met een 
“Kopgroep” (Hans Willemsen, Arvid Beekman, en Carlo Andreoli). Deze kopgroep heeft 
diverse besprekingen gevoerd en mails gewisseld met de Fa. Smit & Zoon over overlast die 
het bedrijf veroorzaakt. De overlast betreft geluid (brom-/harde zoemtoon), de verlichting 
en het groen op de locatie waar voorheen de bunkerschepen laadden en losten. De 
omgevingsdienst Noord-Holland die toeziet op de naleving van de vergunning is van alles op 
de hoogte. 

De verlichting: 

Lantaarn en gevelverlichting is nu zo goed als in orde. 

Het Groen: 

Dit blijft voor de Fa. Smit een lastig punt. Zij wil geen terrein opofferen voor een mooie 
groene afscheiding. Zij hebben een summiere oplossing bedacht die tijd nodig heeft. De 
bestaande gevlochten matten worden opgehoogd en langs de breedte worden 40 nieuwe 
wilgenbomen geplaatst. De lichtoverlast van het rijdend materieel, heftrucks en 
vrachtwagen blijft onverminderd. De woningen die hier recht tegenover liggen houden last 
van koplampen die recht in de woning schijnen. 

De werkgroep heeft aangegeven dat een investering voor een deugdelijk geluidscherm twee 
problemen oplost. Het levert een reductie van de geluidsoverlast en de lichtoverlast wordt 
minder. 

 Smit is niet bereid om hierin te investeren met uitzondering van het ophogen van de matten 
en het planten van wilgenbomen. 

Geluid: 

Inzake het geluid heeft de werkgroep met Smit de afspraak gemaakt dat als wij de oorzaak 
kunnen aantonen zij (binnen het redelijke) maatregelen zullen nemen om zo veel als 
mogelijk van de overlast weg te nemen. De werkgroep heeft de oorzaak gevonden. Het is de 
gaswasser. 

Smit & Zoon heeft nu een kast aangebracht om de ventilator van de gaswasser. Dit heeft iets 
geholpen maar het geluid (continu zoemen) is nog steeds zeer duidelijk hoorbaar.  

Op 18 november 2018 heeft de laatste bijeenkomst plaatsgevonden tussen de kopgroep en 
Smit & Zoon.   

Tijdens deze bespreking, later ook per mail bevestigd, heeft Smit aangegeven het welletjes 
te vinden en dat de kosten van  € 5.000,- gemaakt voor de hierboven genoemde omkasting  
is wat je redelijkerwijs van een bedrijf met deze omvang en op deze locatie mag verwachten. 
Hiermee is voor haar de kous af. 

Zij komt hiermee niet tegemoet aan de gemaakte afspraak! Zeer spijtig omdat wij in het 
vertrouwen op een acceptabel resultaat, met Smit aan tafel zijn gegaan. 



Overigens is er afgesproken om op 2de Kerstdag te gaan varen. De fabriek ligt dan stil en wij 
kunnen dan, voor de zekerheid, nog eens vaststellen dat Smit de veroorzaker is van de 
overlast. Of deze afspraak nog doorgaat is nog de vraag. 

  

 

 

 

 

 

 


