
Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Agenda 

1. Opening  
2. Terugblik op de vorige bijeenkomst  
3. Rol klankbordgroep nader toegelicht  
4. Presentatie bevindingen uit de  enquête geluidsoverlast  
5. Geluidsmetingen gaan van start ! 
6. Presentatie van pilot “verbetering lokale luchtkwaliteit”: City Trees  
7. Stand van zaken “Vergroening en profielaanpassingen  

Valkenburgerstraat” 
8. Rondvraag +Sluiting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Terugblik vorige bijeenkomst 11 juli 2017 

1. Toelichting op voorstel pilot aanpak luchtkwaliteit (Vialis – ENS) 
2. Plan van aanpak geluidsoverlast (vandaag resultaten enquête) 
3. Stand van zaken herprofilering  
4. Impressies vergroening  
5. Terugkoppeling verkenning congestie verminderende 

maatregelen : 
– Effect bestaande ontwikkelingen afwachten:  

1. Installatie ‘slimme’ VRI Mr Visserplein begin 2018 
2. Knip Prins Hendrikkade mei 2018 
3. Verdwijnen tramlijn over Mr Visserplein (minder OV voorrang) 

– Dilemma: Betere afwikkeling mogelijk bij 2 rijstroken richting Mr Visserplein, maar dat 
staat op gespannen voet met stadsstraat inrichting 
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standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Rol klankbordgroep Valkenburgerstraat 

20-11-2017 | 4 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

20-11-2017 | 5 

Probleem 
inventarisatie 

Inventarisatie  
mogelijke 

oplossingen 

Onderzoek 
naar 

haalbaarheid 

Samenstelling 
maatregelen 

pakket 

Burgers/klankbord
-groep geeft raad 

Burgers/klankbord
groep geeft advies 

Gemeente 
faciliteert 

Gemeente stelt 
kaders/specialisten 

leveren input 

Specialisten 
leveren input 

Gemeente levert 
input 

Stappen klankbordgroep Valkenburgerstraat 

Burgers/klankbord
-groep  levert 

input 

Burgers/klankbord-
groep geeft raad 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

20-11-2017 | 6 

Enquête geluidsoverlast Valkenburgerstraat 

Highlights:  
 Onderzoeksgebied opgedeeld: Mr Visserplein – Anne Frankstraat en Anne 

Frankstraat – Prins Hendrikkade 
 Gemiddelde waardering leefomgeving 5,7, geluidssituatie 3,2  
 75% ervaart veel geluidsoverlast 
 Top 3 bronnen:  

– Autoverkeer (66%) 
– Motoren (61%) 
– Vrachtverkeer (50%) 

 Top 2 geluiden:  
– Optrekkend verkeer 
– Stationair verkeer  

 Bewoners Prins Hendrikkade – Anne Frankstraat ervaren iets meer 
overlast  
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Enquête geluidsoverlast Valkenburgerstraat (2) 
Highlights:  
 Meeste overlast : doordeweeks avondspits en ochtendspits   
 40% bewoners ervaart altijd overlast 
 Zomers wordt overlast meer ervaren (meer ramen, deuren open) 
 Top 4 problemen:  

– Irritatie  
– Ontevredenheid 
– Stress 
– Slaapverstoring  

 Overlast van buren, overige geluid wordt minder ervaren  
 Suggesties voor verbetering:  

– Aanpassing inrichting (minder verkeersfunctie uitstraling) 
– Meer groen  
– Snelheidsbeperkende maatregelen 

– Weren specifieke verkeersgroepen (bussen, vrachtverkeer) 
– Meer handhaving op snelheid (motoren) 
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Geluidsmetingen Valkenburgerstraat  



Valkenburgerstraat  
Pilot geluidoplossingen 

14 november 2017 

ir. J. (Jan) Hardlooper 

info@burobouwfysica.nl   

Buro Bouwfysica BV Rotterdam 

 

 

mailto:hardlooper@burobouwfysica.nl


Werkwijze 

- Beeldvorming: enquête en metingen 

- Analyse 

- Maatregelen voorstel 

- Begeleiding uitvoering pilot 

- Enquête en metingen achteraf 

 

 

 



Meten is weten 

- Ervaringen van bewoners  

- Duurmetingen, voor en na de pilot 

- Gerichte metingen (steekproef) naar  
- geluidwering van de gevel (binnenniveaus),  
- verdeling over de gevel  
- gecombineerd met visuele bouwkundige 

inspectie  

 





Onbemande 
duurmeting 
 
 

- Gedurende 2 weken, 4 adressen 

- Vanaf week 48, plaatsing meetsets door 
Westerveld Advies 

- Microfoon voor of tegen de gevel, ‘pelicase’ 
binnen of buiten 

- Gebruik wifi en netspanning 

 

 

 



Bemande metingen 

- Uitvoering in week 47 - 49 door Buro 
Bouwfysica (1 meetdag) 

- Verschilmeting buiten – binnen 

- Geluidniveaus in de woningen 
(gemiddelden en pieken) 

- Verschil 1e en 4e verdieping 

- Duur: 45 tot 90 minuten per adres 

 

 

 



Gezocht:  
meetposities (bemand) 

- Mr. Visserplein tot Anne Frankstraat:  
- balkons op 3e en 5e boven elkaar 

- Woning na 1995  

- Foeliestraat:  
- balkons op bovenste verdiepingen 

- Woning voor 1995  

- Kruising Anne Frankstraat/Valkenburgerstraat:  
- balkons op 3e en 5e  boven elkaar 

 

 

 

 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
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vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
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onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Pilot  Citytrees:  
Verbeteren luchtkwaliteit Valkenburgerstraat 
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standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

De Citytree: awardwinning produkt 
tegen luchtvervuiling  
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‘s werelds eerste bio-tech filter 
dat meetbaar* de 
luchtkwaliteit verbetert 

‘Meetbaar’ volgens opgave leverancier.  
Vraag van de pilot: heeft (een cluster van meerdere) Citytree(s) ook voldoende 
capaciteit zodat het effect meetbaar is voor bewoners in een hele straat?  



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
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indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
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aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
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voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
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Alt+Shift+← of 
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Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Parijs 

Oslo 
Dresden 

Modena 

‘Bewezen’ product 
dat de luchtkwaliteit 
meetbaar verbeterd 

Gerealiseerd in: 
>10 landen / >20 steden 

Berlijn 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
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aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
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stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Waarom zou de CityTree wel effect hebben, in 
tegenstelling tot normale bomen en planten?  
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Concept pilot CityTree Valkenburgerstraat  

Verwacht resultaat van de pilot:  
Afname PM10: 23% 
Afname PM2,5: 20% 
Afname No2: 25% 
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Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Pilot CityTree Valkenburgerstraat  
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Concept pilot CityTree Valkenburgerstraat 

 Scope:  Huur 8 stuks CityTree voor Valkenburgerstraat  
  met optie tot koop bij succesvolle pilot  

 Duur:  6-10 maanden (2018)  
 Partijen: stadsdeel Centrum, UitvoeringsAgenda Mobiliteit 

  klankbordgroep Valkenburgerstraat, (universiteit..?*) 
 Afstemming: Mogelijk combineren met geluidsmaatregelen  

  en herprofilering Valkenburgerstraat (in evt  
  definitieve situatie). Wellicht ook oplossing voor 
  Stadhouderskade   

   
 

*betrokkenheid wenselijk, nog nader te bepalen 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Stand van zaken herprofilering en 
vergroening Valkenburgerstraat  

 Toelichting Alex van der Woerd 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Impressies vergroening 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Aanpassen ventweg 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Kansen groeien op: 
 Parkeren opheffen 
 Tweerichtingsfietspad 
 Meer groen 

 
Gevolgen: 
 Vergunninghouders naar P-Markenhoven 
 Garages blijven bereikbaar 
 Laden en lossen blijft mogelijk 
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Aanpassen ventweg 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Planning maatregelen 2018 
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Start demonstratie City Tree Eind november 2017 

Productie en voorbereiding pilot November 2017 – februari 2018 

Pilot City Trees  Maart 2018 – september 2018 

Evaluatie City Trees  September – december 2018 

Start maatregelen vergroening en start 
profielaanpassing  

Q4 2018 (na pilot) 

Start maatregelen geluidsverbetering (indien 
kleinschalig) 

Q1 2018 (tijdens pilot) 

Start maatregelen geluidsverbetering (indien 
grootschalig) 

Q4 2018 (na pilot) 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Sluiting 
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