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Noordelijke aftakking

De drie lijnen. IJssellijn rood.
Twentekanaallijn groen. Twen-
telijn blauw. De lijnen moeten 
resp. 2, 2 en 3 goederenpaden 
per uur per richting krijgen. 
TwenteKanaalLijn heeft enkel 
spoor en is zonder bovenleiding.



Personentreinen zijn breed geac-
cepteerd in het Landsdeel Oost, 
ondanks de overlast van geluid, 
trillingen en barrièrewerking. Zij 
horen bij de “Van deur-tot-deur-
bereikbaarheid” van de Structuur-
visie Infrastructuur en Ruimte. 
De goederentreinen zijn niet te 
accepteren, daar geluid, trilling-
en, fijnstof en barrièrewerking 
toenemen. En nog erger: de ex-
terne “onveiligheid” neemt ook 
drastisch toe door goederen-
treinen met gevaarlijke stoffen. 
Zij rijden over spoordijken langs 
woningen die dicht aan het spoor 
staan, gaan diverse malen door 
een spoorbocht tussen wonin-
gen, passeren meer dan 100 
bewaakte en onbewaakte over-
wegen en hier en daar een bedrijf 
met gevaarlijke stoffen. 
Hulpdiensten worden gehinderd 
door de vele overwegen of door 
een wegenstructuur die snel een 
verkeersinfarct kan opleveren. 
67.000 mensen wonen binnen 
200 meter van dit spoor, 175.000 
binnen de 500 meter.



ElstElst

“De Oortjes van Elst”.Resulta-
at van arrest E01.95.0276. van 
de Raad van State d.d. 31-01-
1997. Maximaal 10 goederent-
reinen per dag per richting, 
met de nadruk op werktreinen 
en calamiteiten. Dit arrest is in
de wind geslagen.



De bocht van het noordelijke 
oortje. Te scherp. Nauwelijks 
verkant. Wordt vervangen door 
een flyover. Geschat op € 36 tot 
49 miljoen.

De nauwelijks verkante bocht.



Elst

De muur van dit huis aan de 
spoorzijde is blind en staat let-
terlijk tegen de geluidswand.



Arnhem

Arnhem-Zuid: Wijk Schuyt-
graaf in aanbouw.



Arnhem

Arnhem

Arnhem. Spoor dwars door 
centrum. Nu minimaal 18 
treinen per uur in beide richt-
ingen. Straks 22. Dit betekent, 
elke 3 minuten een trein en 
dus nog meer lawaai. Links het 
Centraal station. Rechts moet 
flyover komen voor Zutphen en 
Zevenaar. Kosten geschat op 
€ 49 miljoen.



Arnhem Centrum, Sonsbeek-
singel. Spoor ligt op een hoge 
spoordijk. De huizen aan de 
Noordkant van het spoor staan 
op de kaart hiervoor. De afstand
van spoor tot huizen is 20 meter.



Arnhem

Woonwijk Plattenburg. In de 
slaapkamers aan de achter-
zijde moeten de ramen in de 
nacht dicht blijven vanwege ge-
luid en fijnstof.



Woonwijk Plattenburg Nu mini-
maal 8 treinen per uur in beide 
richtingen. Straks 12. 
Toename 50%.



Velp

Noorder- en Zuider Parallel-
weg. 1250 meter lang. Verder 
nog 750 meter langs bebouw-
ing die wat minder dicht op het 
spoor staat. Links terrasje bij 
de nieuwbouw. Er is ontheffing 
verleend op de geluidsnorm. 
Bij het bestuderen van enige 
bestemmingsplannen blijkt 
dat gemeenten een ontheffing 
op de geluidsnorm standaard 
gebruiken om bebouwing mo-
gelijk te maken.

Terrasjes met zicht op uit-
rukkende Brandweer, de 
kazerne ligt naast het pand.



Emmastraat. Rechts nieuw-
bouw. Afstand tussen spoor en 
nieuwbouw is 8 meter. Boven-
verdiepingen aan de spoorzijde 
vertonen scheuren.



Velp

Woning Noorder Parallelweg 3. 
Scheurenveroorzaakt door 
trillingen.



Spoorbocht President Kenne-
dylaan. Voor de veiligheid zijn 
in sommige bochten verkantin-
gen nodig om bij een bepaalde 
snelheid niet uit de bocht te 
vliegen. De vraag wordt dan, 
wat voor een goederentrein 
de veilige snelheid is bij wel-
ke bocht en welke verkant-
ing. Deze bocht in Velp is vrij 
scherp.



Rheden

Station. Nieuwbouwwijk links 
Hart-ophartafstand van de 
sporen: 3,68 meter. Dient 4 
meter te zijn.

Perronrand werkt als goede 
geluidsdemper aan de bron.



Gebouw op achtergrond: De 
Valkenberg. Zorghotel Rode 
Kruis voor gehandicapten en 
chronisch zieken. Dit zorghotel 
krijgt te maken met extra ge-
luidsoverlast, ook in de nacht.

Spelen langs het spoor



Rheden

Spoorovergang Havelandseweg. 
Door bewoners aangelegde ge-
luidswal.



Door bewoners zelf, in arren 
moede, aangelegde geluids-
wand.



De Steeg

Links gemeenschapsruimte 
en plein van de dorpsschool. 
Gebouwd in 1923, maar nog  
steeds niet op de risicokaart 
van medio 2011 geplaatst.

Gemeenschapsruimte 
van de Steegse school.



Gemeentelijk monument Het 
Strooien dorp in De Steeg. Zo-
als ook op veel andere plaat-
sen, lopen hier pijpleidingen 
van het hoofdtransportnet van 
de Gasunie parallel aan het 
spoor.



Ellecom

Een ingang van de Middachter-
bossen en Nationaal Park Ve-
luwezoom. Op 1 km afstand van 
het spoor hoor je nog steeds de
trein.

Het gebouwtje is van het kerkhof.



Kerkhof Ellecom.De enige toe-
gangsweg naar het kerkhof en 
een belangrijk touristengebied.

Onbewaakte overweg als toegang.



Dieren

Overweg Harderwijkerweg.   
Blijft zo volgens de plan-
nen. Aan de noordzijde van 
het spoor: het verpleeghuis 
Gelders Hof, daarna een school 
voor praktisch onderwijs en de 
brandweerkazerne. Het tank-
station aan zuidzijde, ook met 
LPG, terwijl er treinen met GVS 
passeren. Aan de zuidzijde van 
het spoor nog een school voor
voortgezet onderwijs. Dus veel-
voudig gebruik van overweg 
door scholieren, die op tijd op 
het sportveld aan de andere 
kant moeten zijn en zo ook 
weer op school.



Overweg Kanaalweg. Wordt 
tunnel.in het kader van “Tra-
verse Dieren”. Bovenin links 
t/m rechts ligt “Linde Gas”, 
opslag en distributiecentrum 
voor industriële gassen in Eu-
ropa. Heeft de kwalificatie 
BRZO. Plasbrandaandachtge-
bied zonder aandacht?



Leuvenheim

Woning op 11 m van spoor 
en overgang. NVM stelt een 
waardedaling van 27% als 
gevolg van goederentreinen 
voor woningen binnen de 25 
meter van het spoor. De crisis 
op de huizenmarkt vergroot dit 
percentage.



De Hoven

De Zutphense wijk De Hoven. 
Dicht opeen gebouwde oude 
wijk pal langs spoordijk. Op 
korte afstand nieuwbouwplan-
nen in het kader van de IJs-
selsprong van Zutphen. De 
oude wijk wordt steeds minder 
leefbaar met de vele goede-
rentreinen die hier moeten 
passeren.



Zutphen

IJsselpaviljoen met IJsselbrug. 
Brug ligt pal naast het station. 
Straks per uur 16 treinpasages 
incl. de goederentreinen.  Snel-
heid 40 km. Goederentreinen 
met GVS mogen niet stoppen bij 
de wijk De Hoven, de brug, het 
station en het aangrenzende 
uitgestrekte emplacement. 
De brug moet minstens 2 x 4 
minuten per uur open. Hoog-
water nog niet meegerekend. 
Op het gebied van een ro-
buuste uitvoering van de dienst
regeling is dit de meest kwets-
bare plek in de goederen-
routering Oost-Nederland.

Het hefdeel van de IJsselbrug.



Dit achterweggetje werkt 
als een goot!

Zutphen, achterzijde van Nieu-
wstad. Het emplacement ligt 
hier in een bocht. Bij een cala-
miteit met een plasbrand als 
gevolg, loopt deze plas hier zo 
het riool in.



Zutphen

Stationsgebied met ROC en 
Busstation. Hoge publiekscon-
centratie. Treinen met gevaar-
lijke stoffen mogen daar 
gewoon langs rijden.



Kantoorgebouwen aan het 
spoor. Dat botst met Nationaal 
Belang 8: Verbeteren van de 
milieukwaliteit (lucht, bodem, 
water) en bescherming tegen 
geluidsoverlast en externe 
veiligheidsrisico’s.



Eefde

Hanzeborg biedt en organiseert 
specialistische behandeling en 
ondersteuning aan voor mensen 
met een lichte verstandelijke 
beperking en onbegrepen en 
risicovol gedrag. Wordt uitge-
breid tot een capaciteit van 122 
personen. Nog meer niet zelf-
redzame personen.



Eefde

Hanzeborg

Het uitgestrekte terrein van de 
Hanzeborg. 550 meter lang en 
gemiddeld 100 meter breed.



Eefde

Overgang Eefde van nu nog de 
N348, Zutphen - Deventer. Het 
file probleem wordt opgelost 
door de nieuwe rondweg. Over-
wegen als deze belemmeren 
de hulpdiensten.



De inmiddels alom bekende 
sluis Eefde. Geen capaciteits-
probleem in de binnenvaart.

Laat de goederen-
treinen varen!



Eefde

Begin van de Twentekanaallijn 
bij Eefde. De lijn is enkel spoor 
met bij de stations wacht-
sporen voor het passeren.

Van 2 baans naar enkel-
baans bij Eefde, het begin 
van de Twentekanaallijn.



Almen-Laren

Het voormalige station Almen-
Laren. 19e-eeuws filmdecor. 
Aantasting cultuurlandschap.



Goor

Stationsomgeving Goor met 
het Medisch Centrum voor 
Fysiotherapie.

Medisch Centrum op
 7 meter van het spoor.



Overgang Oude Haaksberger-
weg. Aantasting cultuurland-
schap van Goor.

WACHT het licht staat op 
rood want er gaan nog 
heel veel treinen komen! 



Delden

Nog zo’n idyllisch plaatje dat 
verstoord wordt. Woningen op 
een afstand van 25-50 meter 
van het spoor dalen 20% in 
waarde, volgens. de NVM, excl. 
daling door huizencrisis. 



Ranninkstraat. 550 meter lang. 
Aan de rechterzijde van de foto 
liggen de woningen van de Wil-
len Alexanderweg, 450 meter 
lang. Ruimte voor dubbelspoor 
nauwelijks aanwezig.



Deventer

Station Deventer. Aan noord-
zijde dichtbevolkte oude woon-
wijk met winkels en nieuwe 
appartementen. Aan zuidzijde 
grote kantoorgebouwen De 
Leeuwenbrug en Tauw. Dit be-
hoort bij Nationaal Belang 7: 
Het in stand houden van het 
hoofdnet van wegen, spoor-
wegen en vaarwegen om het 
functioneren van het mobilite-
itssysteem te waarborgen. Het 
hoofdnet van het goederenver-
voer behoort toch niet door een
dergelijke dichte bebouwing te 
gaan!?



De locatie in Deventer waar 
kop moet worden gemaakt (loc 
wisselt van voor naar achter). 
Treinen met gevaarlijke stof-
fen mogen niet stoppen. Op 
dit emplacement dus wel, met 
woonwijken rondom, de Saxion 
Hogeschool, en daarnaast nog 
het ROC.

Loc wisselt van voor 
naar achter.

IJsselijn wordt Twentelijn



Colmschate

Het lijkt zo veilig en net als of 
mensen nauwelijks last heb-
ben van de trein. De afbeel-
ding hierna geeft echter goed 
aan hoe dicht de bebouwing op 
elkaar zit.



Colmschate
De ijsbaan is makkelijk te 
herkennen aan de vorm. De 
blauwe daken zijn van zwem-
bad, de sportruimtes en de 
vergaderruimtes. Publieks-
concentratie waar treinen met 
gevaarlijke stoffen langs rijden.



Bathmen

Bathmen ingeklemd tussen A1 
en spoor. Overgang Koeken-
dijk. Trafohuis, brandweerka-
zerne en de woonwijk Noorder 
Enk. Aan linker zijde, woonwijk 
Kuiperij.met daarin de kin-
deropvang van Bathmen op 20 
m afstand van het spoor.



Loo Bathmen buurtschap met 
boerderijen op 20 meter af-
stand van het spoor. Tussen 
Bathmen en Holten kruist het 
hoofdtransportnet van de Gas-
unie met 4 pijpleidingen de 
spoorweg.



Holten

Viaduct Dorpsstraat. Nog 
steeds niet gesaneerd voor ge-
luid. Aan de noordzijde, nog net 
te zien, OAD hoofdkantoor, ap-
partementen De Molenbelt en 
individuele woningen pal aan 
de spoordijk. Aan de zuidzijde: 
woonerven en twee industrie-
terreinen.



Holten, Saneringswijk De Kol. 
Herinrichting van voormalig 
industrie terrein De Kol met 
bouwplannen voor een school, 
wooncentrum van Zozijn 
(meervoudig gehandicapten)  
en woningen. De Brandweer 
kazerne is blijven staan evenals 
een nevenvestiging van ENKO   
(vleesverwerkende industrie)
Aan de noorzijde toegang naar
Nationaalpark de Sallandse-
heuvelrug en TOP de 
Holterberg



Rijssen

Rijssen. Tunnel en rotonde. 
Links buiten beeld de woon-
wijken Veeneslagen en Hag-
slagen. Veeneslagen, de naam 
zegt het al, veengrond met tril-
lingsproblematiek als gevolg. 
Rijssen is een van de drie moni-
toringslocaties voor trillingen 
die destijds door minister Ne-
telenbos zijn aangewezen. In de 
inzet scheur in de woning 
Spoorslag 30.

“Heel bijzonder nieuwe
uitzicht op Holten”



Station Rijssen. Links de 
opslagsilo’s van tanktransport-
bedrijf Nijhof Wassink. Daar is 
ook overstand van GVS.



Wierden

Nijverdalsestraat. Rechts de 
Jan Jansstraat met achter-
liggende woonwijk .Hier is een 
tunnel gepland. Het tankstation 
verkoopt ook LPG.



Wierden, woning aan de Korian-
derhof. Effectieve geluidsiso-
latie aan de bron? De ramen 
zullen in elk geval dicht moeten 
blijven wil je minder geluids-
overlast hebben.

Geluidswandje. Voor 40
goederentreinen?



Wierden

Wierden

De Korianderhof is als het ware 
een zelfstandige wijk. De lengte 
is 900 meter. Vanaf het spoor 
naar de eerste huizen bedraagt 
de afstand 20 meter.



De woningen aan de Korian-
derhof liggen aanmerkelijk la-
ger dan het spoor. Dat is 900 
meter plasbrandaandachtsge-
bied zonder aandacht.

De woningen liggen
aanmerkelijk lager.



Almelo

Almelo rangeerterrein naast 
oppervlakte water. Het water is 
de haven van Almelo. Er liggen 
veel plezierjachten. Vloeibare 
stoffen, ook brandbare, worden 
door water verspreid.



Almelo stationsomgeving met 
ROC. Ook hier het concept van 
“Deur-tot-deur-bereikbaarheid”. 
Een dergelijk gebouw naast het 
spoorvervoer van gevaarlijke 
stoffen levert extra problemen 
op bij een calamiteit



Almelo

 
Almelo, de tunnelbak door 
woonwijken en langs kantoor-
gebouwen. 
Drastische beperking geluids-
overlast. Veel voordelen. Het 
plasbrandgebied haalt nimmer 
de 30 meter breedte. Wordt wel 
langer. Dit vereist een andere 
samenstelling van treinen om 
BLEVE-vrij rijden mogelijk te 
maken.



Borne

Borne overgang Bornebroekse-
straat. Een van de 5 gelijk-
vloerse kruisingen in deze stad. 
Nu al een gigantische barrière-
werking voor wat betreft bereik-
baarheid van scholen, wijken en 
hulpdiensten Een tunnel wordt 
aangelegd buiten de stad.



Borne

Borne overgang Jupiterstraat. 
Het station Borne wordt aan 
beide zijden begrensd door 
overwegen die bij het stoppen 
van een trein langdurig geslo-
ten zijn door de wijze waarop 
ze afgesteld zijn. Dat levert 
vaak onveilige situaties op door 
ongeduldige passanten.



Van Brakelstraat in de wijk ‘t 
Wensink. Huizen die soms 15 
meter van het spoor staan. Op 
diverse locaties in Borne is er 
overlast door trillingen. En in de 
tuin zitten is hier niet aantrek-
kelijk.



Hengelo

Tuindorpstraat. Het centrum 
van Hengelo kent heel veel vrij-
staande, vaak oudere, wonin-
gen direct aan het spoor. Met 
dit oude spoor en deze oude 
huizen wordt het risico op 
schade veel groter.



Klein Driene. Ook hier spelen 
kinderen aan het spoor. In 
de herrie met de risico’s van 
gevaarlijke stoffen en fijnstof.



Hengelo

Drienerbeekweg. Afstand tot 
spoor: 15 meter. Geluidswand 
wordt geplaatst. In NaNOV-
kader tot 40 goederentrein-
en. Ook hier plasbrandgebied 
zonder aandacht.



Anninksweg. Dichte bebouwing 
langs de spoorbaan. De ge-
meenten Hengelo, Borne en 
Oldenzaal trekken gezamenlijk 
op inzake de trillingsproblema-
tiek. Een van de rechten van de 
mens is het recht op nachtrust.

Een van de rechten van de 
mens is het recht op nachtrust!



Hengelo

Tapuitstraat 20. Woning met 
jarenlange ernstige schade 
door trillingsproblematiek. 
Veroorzaakt door aanleg viaduct 
in veen ondergrond, alsmede de 
combinatie met het passeren 
van zware goederentreinen.

Het kozijn is gestut



Tapuitstraat 20. Op diverse 
plekken in de woning wordt er 
door middel van meters gere-
gistreerd wat de effecten zijn.

Meter om scheuren en
trillingen vast te leggen.



Flats Klein Driene. Hier ook 
veel aanwonenden dicht op 
het spoor. In woningen die 
waarschijnlijk minder goed te 
isoleren zijn.

Hengelo



Oldenzaal

Eektestraat en de Lyceum-
straat liggen beiden direct aan 
het spoor. Sommige huizen 
onderaan de spoordijk op net 
10 meter afstand met alle be-
kende gevolgen voor wat betreft 
veiligheid en leefbaarheid.

Ook hier liggen de woningen 
aanmerkelijk lager.



Oldenzaal

Oldenzaal, Station. Op het sta-
tion wordt gerangeerd en er 
vindt overstand plaats van 
treinen met gevaarlijke stoffen 
in verband met de problema-
tiek rond grensoverschrijdend 
verkeer richting Bad Bentheim.



Oldenzaal, woonwijk Land-
rebenbaan aan de noordzijde 
van het spoor. Aan de zuid-
zijde wordt gewerkt aan het 
voorontwerpbestemmingsplan 
Bisschop Balderinkstraat e.o., 
een woonwijk. Dit plan is een 
onderdeel van het Masterplan 
Stationsplan Oldenzaal Centraal.



De Lutte

Oude Postweg 1A. Helemaal 
aan het eind van de 3 lijnen. In 
dit vaak vergeten buitengebied 
liggen meerdere woningen. 
Deze bewoners hebben ook ge-
luidslast en trillingsschade. 

Zelfs in het laatste dorp van 
de Noordtak zijn scheuren te 
bewonderen.



RONA Deze fotoserie is voor RONA 
gemaakt door persfotograaf 
Marcel Kistemaker uit Hen-
gelo. Het geeft een indringend, 
verstild beeld van de situatie in 
Landsdeel Oost. 
Maar daarnaast heeft iedere 
afzonderlijke aanwonende om-
trent geluid, trillingen en gevaar 
zijn eigen verhaal te vertellen 
over de pijn van het wonen aan 
een lijn….

RONA behartigt sinds 1994 de 
belangen van de bij haar aan-
gesloten belangengroeperingen
van Elst tot en met De Lutte, 
inzake de problematiek rond het 
intensiveren van goederenver-
voer en de effecten daarvan op 
o.a. leefbaarheid en veiligheid. 
Voor de aanwonenden maakt 
het niet uit of ze gebeten wor-
den door het Basisnet of door 
PHS. Voor hen is de bedreiging 
hetzelfde.

16-5-2012

Al het materiaal in deze presentatie 
wordt door RONA beschikbaar gesteld 
voor gebruik, mits de naam van RONA 
en Marcel Kistemaker vermeld wordt.
info@fotogaleriekistemaker.nl




