
Toelichting – inspreken commissie Milieu en Mobiliteit 
28 okt 2020
Bijlage: cijfers verkeersintensiteit bron provincie Utrecht

Spreker:

Probleem:

1. Extreme geluidsoverlast wat de komende jaren verder zal toenemen

2. Houding provincie Utrecht

Vraag:

Wat kan gedaan worden om het geluidsoverlast probleem te verminderen?

Wij wonen al ruim 20 jaar aan de N224. Het verkeer op de N224 neemt heel hard toe en de 

geluidsoverlast daarmee ook. De N224 zit momenteel aan de maximale belasting van een provinciale 

weg en men verwacht dat de komende 10 jaar de verkeersintensiteit, voor onze woning, met nog 

eens 20% zal toenemen (cijfers bron Provincie Utrecht) . Deze toename is exclusief de nieuwe 

woonwijk die nu gebouwd wordt (900 woningen), de uitbreiding van het industrieterrein en de 

aanleg van 5 hectare industrieterrein in Scherpenzeel – prov Gelderland – op 500 meter afstand. Zie 

bijlage. 

In 2015 is voor onze woning een drempel neergelegd en direct na de brug een 

fietsersoversteekplaats. Sinds 2017 proberen wij contact te krijgen met de provincie Utrecht om iets 

te doen aan de geluidsoverlast. Talloze klachten via de website, mails en telefoontjes verder. Op het 

merendeel volgt nooit reactie, terugbelverzoeken worden niet nagekomen en mails ‘raken kwijt’ 

volgens betrokken ambtenaren. Wij wenden ons nu tot u mede op advies van provincieambtenaar 

………., want zo zei hij: ‘Wij gaan niets voor u doen, als u iets wilt moet u zich tot de politiek wenden.’



Ons probleem – extreem geluidsoverlast N224

Ons huis ligt aan het water (Valleikanaal) en naast een brug. Voor ons ons huis, ligt een lage drempel 

om het verkeer af te remmen. Op de brug ligt geen geluidsarm asfalt en het water van het 

Valleikanaal draagt het geluid.

Gevolg; normaal verkeer zoals personenauto’s rijden met volle snelheid klapperend over de drempel, 

vrachtverkeer en landbouwverkeer remt flink af en geeft vervolgens stevig gas om weer op snelheid 

te komen en dagelijks passeert een eindeloze stroom busjes en karren die met een grote klap over de 

drempel stuiteren. 

Ons huis hebben wij, op eigen kosten, maximaal geïsoleerd. Wij ervaren extreme geluidsoverlast in 

onze tuin, wanneer we de ramen openzetten maar ook wanneer alles gesloten is dreunen de klappen 

op de drempel binnen hard door. Wij meten met grote regelmaat waarden tussen de 85 en 100 dB in 

onze tuin. Met elkaar praten in de tuin is vrijwel onmogelijk tijdens spitsuren

Iedere ochtend van 05.00 uur tot circa 09.00 uur en iedere middag van 16.00 tot 19.00 uur worden 

wij iedere paar minuten opgeschrikt door een harde klap. Gedurende de dag gaan de klappen door 

maar iets minder frequent.  

Al jaren zijn wij bezig om geluidsbeperkende voorzieningen op of rond de brug te krijgen of de 

drempels weg te laten halen. 

Wij worden van het kastje naar de muur gestuurd, niemand neemt ons probleem echt serieus en we 

hebben te maken met een taai, stug ambtenaren apparaat van de provincie Utrecht. Bovendien geeft 

de provincie Utrecht doorlopend aan dat er normen en regelgeving zijn voor de binnenruimte maar 

niet voor de buitenruimte. Bovendien is er een berekening (let op geen meting) gemaakt en daarmee 

is de geluidsbelasting op onze gevel, op papier, nog net binnen de norm. 

Recent hebben wij een grote verbouwing aan het huis gedaan. De geluidshinder is hier niet minder 

door geworden. Na veel mediadruk – de hele buurt is in protest over de extreme en steeds maar 

groeiende verkeersdrukte en onveiligheid van de N224 – zijn twee ambtenaren bij ons komen kijken. 

Hun reactie kort samengevat: ‘ja, heel erg, wij gaan niets doen.’

We worden er hopeloos van, temeer omdat de ambtenaren vervolgens aan hun meerderen melden, 

zo lazen wij in de krant, “we nemen de problemen heel serieus, we gaan zelfs bij de mensen kijken”. 

En, daarmee schuiven ze het probleem weer aan de kant zonder iets te doen. 

Tot slot

Voordat wij een procedure starten om dit probleem voor te leggen aan de burgerrechter wenden wij 

ons als laatste tot u als commissie. Wat kan er gedaan worden dat ons probleem nu wel serieus 

bekeken wordt en waarbij we samen naar oplossingen gaan zoeken? Kan een onafhankelijk 

onderzoek gestart worden? Kunnen er nu metingen verricht worden? Welke mogelijkheden zijn er 

voor geluidsschermen, kunnen de drempels weg en wat is er mogelijk?

In de commissievergadering zal ik u een filmpje van maximaal twee minuten vertonen zodat u ook 

ziet en hoort wat het probleem is. 
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