
Leefbaarheid langs het spoor
Gemeente Rheden als voorbeeld



Huidige situatie goederenvervoer
• Goederenvervoer en OV beide over bestaand spoor

• Goederenvervoer loopt dwars door woonkernen

• Congestie op spoor en weg neemt toe 

• Wachtsporen, ook voor vervoer gevaarlijke stoffen, liggen 

soms midden in kernen

• Veel overlast van geluid (piekgeluiden) en trillingen voor 

omwonenden

• Veiligheid is niet overal voldoende geborgd

• Aan Modal shift wordt nog onvoldoende voldaan

• Klimaatdoelen worden mede daardoor niet gehaald!



Gezondheidsklachten en schade aan woningen

• Trillingen vormen de grootste bron van overlast.

• Kaders en voldoende kennis ontbreken

• Schade wordt niet erkend, alleen hinder

Bron percentages: onderzoek RIVM



Uitbreiding vervoer spoor door de kernen 

• Meer goederenvervoer? Meer geluid, meer trillingen

• Meer openbaar vervoer? Meer goederentreinen die ’s 

nachts moeten rijden

Nog meer overlast! Nog meer maatschappelijke kosten!

• Zondermeer uitgaan van bestaand spoor is geen oplossing

• Onderzoek: alternatieven en maak keuzes

• Onderzoek: oplossingen voor trillingsoverlast

Foto’s:  Marcel Kistemaker en Gemeente Rheden 



Situatie gemeente Rheden

• Goederentreinen lopen dwars door de kernen, 

met name Rheden, Dieren de Steeg en Velp

• 19e eeuws spoor is niet gemaakt voor 21e eeuws

goederenvervoer

• Woningen staan dicht op het spoor

• Niet alle woningen in Rheden zijn, ondanks 

toezeggingen in het verleden, gesaneerd.

• Veel spoorwegovergangen



Overlast door goederentreinen

• Passagierstreinen leveren nauwelijks hinder op

• Door de bewoners wordt erg veel overlast ervaren van 

goedertreinen

• Grootste bron van overlast is niet geluid, maar trillingshinder!

Frustratie en wantrouwen

• Waarom alle saneringswoningen nog steeds niet geïsoleerd?

• Waarom is ProRail niet aanwezig op bewonersavonden?

• Waarom maatregelen tegen geluid? En niet voor Trillingshinder?!

• Waarom al die goederentreinen rond de nacht?

• Waarom geen inzicht in het geluid op de gevels en effect van 

schermen?
Foto’s:  Gemeente Rheden 



Eenzijdige opzet vanuit overheid

• ProRail heeft alleen als taak om geluidsmaatregelen te 

treffen

• De gemeente mag bezwaar maken tegen deze maatregelen 

in de vorm van een stedenbouwkundige visie.

• Bewoners komen pas in beeld bij zienswijzen

Ofwel: 

• Geen gezamenlijk proces, ieder op z’n eigen eilandje 

• Geen uitwisseling van kennis en kunde



Neem klachten van bewoners serieus!
• Maak leefbaarheid een gezamenlijk project van Rijk, 

ProRail, vervoerders, gemeenten én bewoners.

• Stel een visie op waar goederenvervoer mag/moet rijden 
in Nederland

• Zorg voor samenwerking en borging van kennis binnen 
diverse Rijksoverheden t.a.v. goederenvervoer, 
personenvervoer, woningbouw en economie

• Onderzoek alternatieve routes voor goederenvervoer 
buiten de woonkernen om

• Neem in de kosten ook de maatschappelijke 
(gezondheids-) kosten mee

Stel de leefbaarheid voorop en pas onderzoek, regels en 
maatregelen daarop aan. Voldoe aan de zorgplicht conform 
de Grondwet (artikel 21 en 22)

Foto’s:  Gemeente Rheden en Marcel Kistemaker 



Leefbaarheid langs het spoor?!

Foto:  Gemeente Rheden 


