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Van: Poort, Ruud  
Verzonden: dinsdag 2 april 2013 16:29 
Aan: statencommissie MME 
Onderwerp: FW: Spoorweggeluidsoverlast en gezondheid. 
 
Geachte leden van de commissie MME, 

 

Bijgaande brief stuur ik u ter informatie door. Tevens zal de brief op de lijst van ingekomen stukken 

van MME van 27 mei a.s. worden geplaatst. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Ruud Poort 

Adjunctgriffier Provinciale Staten van Utrecht 

06-18300527 

Ruud.poort@provincie-utrecht.nl 

 

 

 
Van: Jan Verkaik [mailto:verkaik51@ziggo.nl]  
Verzonden: vrijdag 29 maart 2013 15:16 
Aan: Graafhuis, Leo; marielle.dewinter@prorail.nl; 'Slijkerman, Marina'; Raadsleden 
Onderwerp: FW: Spoorweggeluidsoverlast en gezondheid. 
 
Geachte lezers, 

Onderstaande berichtgeving wilden wij u niet onthouden. 

Deze is ook verstuurd naar de Nederlandse Spoorwegen. 

We hopen dat er nu wel iets los komt. 

Uw reactie tegemoet ziend, vriendelijke groet, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van: Jan Verkaik [mailto:verkaik51@ziggo.nl]  
Verzonden: vrijdag 29 maart 2013 14:35 

 
Hoogstraat  

"Trefpunt aan de 
Vecht" 

 

Jan Verkaik. 
Hoogstraat 7 

3552 XJ  Utrecht. 
verkaik51@ziggo.nl 
030-2622143 

06-44782722 
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Aan: 'info@rivm.nl' 
Onderwerp: Spoorweggeluidsoverlast en gezondheid. 
 
Geachte lezer, 

In 1992 is het spoortraject tussen Utrecht-Centraal en Utrecht-Overvecht verdubbelt van 2 naar 4 sporen. 
Ten behoeve van de geluidsproductie is er aan de kant van onze wijk een geluidswal geplaatst. 
Tevens werd de belofte gedaan dat de woningen van de Hoogstraat 1 tot en met 15 dakisolatie zouden krijgen. 
 
Na een lange discussie hebben we de toenmalige wethouder Yet van den Bergh er van kunnen overtuigen dat de enorme 
open ruimte onderaan de geluidswal eerder als een luidspreker werkte dan als demper. 
Zij heeft Prorail er toe doen bewegen deze open ruimte te dichten. Dat zorgde er voor dat er een verandering van 
geluidsoverlast ontstond. Het geluid was minder scherp en leek een verbetering te zijn in de beleving van het lawaai. 
 
Al jaren kaarten we bij de gemeente Utrecht aan, als beschermer van haar ingezetenen, eens te toetsen en desnoods te 
handhaven van de geluidsoverlast van het betreffende spoortraject. 
Echter door laksheid is dat er nooit van gekomen. Recentelijk hebben we dit onderwerp weer opnieuw onder haar aandacht 
gebracht omdat er nog steeds klachten van bewoners uit de wijk zijn. 
Te meer omdat er aan de andere kant van het spoor, bij de Stichting van der Hoeven, hoogbouw is verrezen. Die hoogbouw 
geeft reflectie van geluid in de richting van onze wijk. 
In de reactie van de gemeente lezen wij echter dat door verandering in de wetgeving zij niet meer de aangewezen persoon 
zijn die mag en kan controleren en of handhaven. Zij schrijven: 
 

“Tot juli 2012 had de gemeente een soort controlerende rol t.a.v. Pro Rail en het geluid 
dat wordt geproduceerd door de treinen. De wet is veranderd en vanaf juli 2012 is het 
anders georganiseerd. 
  
Pro Rail heeft een geluidsplafonds. Die geven aan hoeveel geluid er mag zijn in een 
bepaalde periode. Het gaat hierbij dan om een gemiddelde. Dit wordt gemeten via 
meetpunten. Pro Rail moet een nalevingrapportage maken of ze binnen de 
geluidsplafonds blijft. De eerste rapportage komt in najaar 2014, wanneer 1 jaar volledig 
met dit systeem is gewerkt. De rapportage is bedoeld voor de minister. Het RIVM is 
hierbij een soort waakhond of alles klopt.” 

 
Dit is voor ons de druppel die de emmer doet overlopen. Jaren stagneren en nu de wet is veranderd het balletje neerleggen 
op het bordje van een ander. 
 
Zelf hebben verschillende bewoners geïnvesteerd in het laten aanleggen van dubbelglas aan de zijde van het spoor. Dit 
geeft in de woningen een behoorlijke reductie van het geluid. 
Maar op slaapkamer niveau wordt dit effect te niet gedaan door de geluidsdoorlating in de overgang gevel en dak. Het 
effect van dubbelglas aldaar geeft dus niet het gewenste resultaat. En blijft ergerlijk hoog. 
 
Zoals ieder huishouden zetten we in de zomermaanden, aan de spoorzijde, graag de tuindeuren van de woonkamer open 
om eens lekker te luchten. Buiten leven in de tuin is toch normaal in deze maanden? 
Echter is dat is een hel en verdoemenis. Een normaal gesprek met elkaar moeten we tijdens het passeren van treinen 
steeds onderbreken omdat het niet mogelijk elkaar nog te verstaan door de geluidsproductie van de passerende treinen. 
Om de paar minuten passeren er één of meerdere treinen te gelijk. 
 
In de loop der jaren is niet zo zeer het niveau van het geluid omhoog gegaan maar wel de intensiteit daarvan. Met name in 
de avond en nachtelijke uren is de intensiteit van goederentreinen met een grote factor toegenomen. Juist op de tijden dat 
je als burger van je rust wilt genieten en wilt slapen. De druk op onze gezondheid is daardoor, in onze ogen, 
onaanvaardbaar hoog geworden. 
In een door Prorail verstrekt staatje van een paar jaar geleden wordt dit pijnlijk bevestigd. Meer recente cijfers hebben we 
nog niet kunnen bemachtigen, dus u moet het hier even mee doen. 
 



 
Wij vinden dat het verschuilen achter rekenmodellen die zeggen dat alles aan de wettelijke eisen voldoet een te makkelijke. 
Is er dan niet één instantie die van tijd tot tijd controleert of deze stellingen (nog) waar zijn. 
Er is nog al niet wat veranderd in de afgelopen jaren. 
 
Uit de berichtgeving van de gemeente zullen we nog twee jaar moeten wachten op controle van uw kant. 
In het kader van de leefbaarheid en onze gezondheid van ons leven in de wijk naast het spoor willen wij u vragen of u 
bereid bent bij onze wijk een Pilot op te starten, met het oog op eind 2014, om vooruitlopend op daarop alvast metingen te 
doen. De resultaten kunnen misschien wel aanleiding geven om direct drastisch in te grijpen. 
 
Al jaren proberen wij instanties in beweging te krijgen. Het is knokken tegen een log apparaat. Misschien dat wij bij u wel 
op het juiste adres zijn. 
Graag vernemen wij uw reactie binnen aannemelijke tijd. 
Vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Buurtcomité Hoogstraat e.o. 
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