's-Gravendeel in ban van zoemend geluid
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Waar komt toch dat zoemende geluid vandaan, dat sinds enige tijd,
vooral 's morgens, in 's-Gravendeel
is te horen? Op de internetsite van
Digitaal Dorp 's-Gravendeel wordt
de laatste dagen hevig gediscussieerd over de herkomst van het geluid.
„Ik weet dat de ijzerschroothandel veel geluid produceert, maar dit
is een ander geluid, het lijken wel
heel veel droogtrommels tegelijk.
Het kan toch de A16 niet zijn, of boten?" vraagt ene S. zich op het forum af. Een ander, 'JV, kent het geluid ook: „Het is voor mij ook een
raadsel, ik hoor het al twintig jaar!
Het is niet alleen 's morgens, ook

vaak 's avonds laat en 's nachts te horen. Overdag heb ik het ook al een
enkele keer gehoord. Vaak is het
ook meerdere keren achter elkaar,
met korte tussenpozes. Het zijn in
elk geval geen boten en het is niet de
snelweg."
Weer een volgend forumlid gooit
het op tinnitus, ofwel oorsuizen.
„Nee hoor," schrijft een inwoner
met als schuilnaam EDZ. „Ik heb
zelf tinnitus, maar dit staat helemaal los van het ochtendgeluid dat
alleen buitenshuis is te horen. Oorsuizen heb je immers 24 uur per
dag. Een van mijn kinderen heeft
me ook wel eens gevraagd waar het
geluid vandaan komt, het is er echt!
Ga maar eens op een doordeweekse

ochtend bij oostenwind buiten
staan."
Veel last heeft hij er echter niet
van. „Maar ik ben gewoon stiknieuwsgierig! Boten hoor je ook wel
eens, maar dat is meer van
tsjoemp-tsjoemp-tsjoemp. Het ochtendgeluid is een constant geruis.
Als het de ochtendspits op een snelweg is, waarom horen we dan de
avondspits niet?"
Digitaal Dorp-bewoner Turbodries maakt zich er hoe dan ook
geen seconde druk over, blijkt uit
zijn bijdrage aan de discussie op het
forum op www.s-gravendeel.net:
„Mmm, een zoemend geluid in de
morgen... Is het niet gewoon de wekker die laat weten dat u eruit moet?"

