Het spoor
Langs het spoor in Horst, America en Griendtsveen worden maatregelen uitgevoerd om de
geluidsoverlast van het treinverkeer voor de aanliggende woningen te verminderen.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

1 ‘Inwoners die naast het spoor wonen moeten niet klagen
over geluidsoverlast veroorzaakt door het treinverkeer.’
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Dat is hetzelfde als aan een drukke weg gaan wonen of in het uitgaanscentrum. Je
weet van te voren wat je gaat doen, dus niet zaniken achteraf
De geluidsoverlast is in de loop der jaren steeds verder toegenomen. Betekent dit
dat bewoners dit maar moeten accepteren? De trein rijdt voor ons allemaal en
overlast moet zoveel als mogelijk is worden beperkt. Als nergens meer iemand kan
wonen waar overlast is (geluid, stank, druk verkeer, hangjongeren- of ouderen,
horizonvervuiling) kan de helft van de Nederlandse bevolking emigreren.
Deze horen dat ook niet meer, omdat dit gewoon bij hun woonbeleving hoort. Een
oom van mij werd 's nachts wakker indien de gebruikelijke trein niet kwam.....
Hadden ze daar maar niet moeten gaan wonen, dit wisten ze van te voren.
Hebben het huis omdat het spoor er ligt ook goedkoper kunnen kopen
Ik woon langs dat spoor en heb er helemaal geen last van.
Je went zo aan het geluid van een trein. Ik neem aan dat er s''nachts bijna geen
treinen gaan. We kunnen wel overal over klagen.
Zijn daar bewust gaan wonen.
Als je er lang woont krijg je er minder last van zegt men...................totdat het geluid
langzaam weer een rol van ergernis gaat spelen. M.a.w. "het" gaat nooit weg.
Als je langs een spoor gaat wonen dan weet je dat je overlast kunt hebben .
Dan moeten ze er niet gaan wonen.
Dat weet je als je aan een spoor woont dat je dan overlast hebt van de trein, maar
dat nachts al die goederen treinen moeten rijden dat vind ik ook niet nodig
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Dat weet je als je daar gaat wonen
Dat wisten ze toen ze daar gingen wonen!
De mensen wisten dat het spoor er lag toen ze er gingen wonen. Waarom nu dan
pas komen met geluidsoverlast.
Deze inwoners wisten toen ze het huis kochten, dat er al een spoor lag waarbij je
uiteraard vooraf al weet dat er wel geluidsoverlast zal zijn.
Gezien het spoor er al lang ligt is het waarschijnlijk dat de bewoner er is gaan
wonen nadat er al een spoor lag. Dan weet je wat je kan verwachten.
Hebben zelf bij het spoor gewoond Heel dichtbij zelfs Je hoort het geluid van de
teint echt niet meer Nooit als storend ervaren
Burenoverlast is veel erger
Het geluid went,ze wisten van te voren dat er treinen reden
Het spoor zal er wel eerder zijn geweest dan de huizen. Zo niet dan weet je dat er
om de zoveel tijd een trein voorbij denderd.
Je weet wat je koopt. Als je dat niet wilt, laat het dan.
Je wwwt dat als je langs het spoor of autoweg,vliegveld woont meer overlast hebt.
Kiezen zelf voor woonlokatie
Ligt eraan hoe lang ze er wonen, zijn ze bij het spoor gaan wonen moeten ze niet
klagen.
Mensen hebben de keus gemaakt om dar te gaan wonen. Wat betreft geluid
overlast is het al minder dan vroeger nu er geen lassen meer in de sporen zijn
gemaakt.
Mits de omstandigheden niet ineens drastisch veranderen, zoals andere treinen die
beduidend meer db geluid produceren, grotere hoeveelheid treinverkeer, etc.
Toen ze daar kwamen wonen lag het spoor daar al,dan weet je dat er treinen langs
rijden.
Vroeger was de geluidsoverlast veel groter. Geluid van de treinen is al veel minder.
Je weet waar je gaat wonen....
Zolang de intensiteit van het treinverkeer niet toeneemt niet klagen. Als je er gaat
wonen dan weet je dat het overlast geeft en kies je er dus bewust voor. Mocht het
veel drukker worden op het spoor dan vind ik dat je wel recht van spreken hebt en
vind ik dat de kosten op de gebruikers van het spoor verhaalt moeten worden.
Als die hinder echt is toegenomen in loop van jaren, hebben ze recht tot klagen
Als het spoor er was toen de mensen er kwamen wonen ben ik het er helemaal mee
eens.
Als het spoor is gekomen nadat ze er woonden van ik het er niet mee eens.
Als je aan het spoor gaat wonen dan weet je dat toch
Als je langs het spoor gaat wonen, mag je enige geluidsoverlast verwachten.
Wanneer iemand in de buurt van een vliegveld gaat wonen, weet hij/zij immers ook
dat de kans bestaat op geluidsoverlast door vliegtuigen.
Als je langs het spoor woont, heb je hiervoor gekozen. De verantwoordelijke
treinvervoerder moet zich wel aan de wettelijke regels houden betreffende
geluidsnormen.
Als treinverkeer drukker wordt mag men verwachten dat geluidsoverlast zoveel
mogelijk beperkt wordt. Maar wel met mate. Als men langs een weg woont waar
het steeds drukker wordt worden er in het algemeen ook geen extra maatregelen
uitgevoerd om de geluidsoverlast te beperken.
Als ze er zijn komen wonen toen het spoor er al lag, moeten ze hun mond houden,
maar als het er komt terwijl je er al woont, mag je wel wat zeggen, maar dien je ook
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rekening te houden met de rest van de bevolking. En die heeft infrastructuur nodig
Bewoners die zijn komen wonen wisten ervan. Toekomstige bewoners zijn
gewaarschuwd . Gemeente /NS moet mensen wel tegemoet komen indien mogelijk
en verantwoorde kosten.
Eigenlijk moeten ze niet klagen ze zijn er toch zelf gaan wonen, maar omdat het
steeds drukker word op het spoor hebben ze wel recht op maatregelen.
Geen relevante vraag. Kun je geen antwoord op geven als je er nooit mee te maken
hebt gehad.
Het is natuurlijk zo dat, als je langs het spoor gaat wonen, je overlast hebt. Maar
doordat met name het goederenvervoer sterk is toegenomen heeft de bewoner wel
enige reden tot klagen.
Het ligt eraan wat er gebeurd op het spoor. Bij enorme toename van bv
goederentreinen en/of giftige stoffen kan ik me er wel iets bij voorstellen dat ze
klagen.
Ik ken bewoners die direct naast het spoor wonen en bewoners die wat verder weg
wonen. Die kort aan de lijn wonen hebben minder last als diegene die verder weg
wonen.
Inwoners die langs het spoor wonen klagen niet. Zij kennen de geluidsoverlast.
Ooit gingen wij verhuizen en sliepen 2 nachten bij mijn ouders thuis. Elke trein die
langs kwam daar werd je wakker van, terwijl ik jaren daar gewoond heb en nooit
een trein hoorde.
Ik woon nu in Horst, en nu horen we met regelmaat treinen over de rails gaan.
Vooral winterdag met vorst. 5 km verderop terwijl thuis 500 meter langs het spoor
was.
Je kiest er zelf voor om langs het spoor te wonen, dus dan moet je niet klagen, maar
als het ineens veel drukker wordt door meer treinen dan mag je daar wel een
opmerking over maken
Ligt eraan of ze er gingen wonen toen het spoor er al lag. En ook of de situatie niet
opeens flink veranderd (bijvoorbeeld veel meer trein verkeer)
Mensen die bewust kiezen voor een woning aan het spoor weten dat er overlast
kan zijn en die moeten niet zeuren. Mensen die er al hun hele leven wonen en nu
het steeds drukker wordt hebben alle reden om te klagen.
Naast het spoor wonende mag je daar geluidshinder van verwachten echter als
door verandering of intensivering de geluidsoverlast verergerd of op belastende
tijdstippen plaatsvind hebben deze mensen zeker het recht daar over te klagen.
Ongenueanceerde vraagstelling naar mijn idee. Over regulier treinverkeer moet
men inderdaad niet klagen is inherent aan wonen aan het spoor. Bij aanpassingen
kan dat echter anders liggen
Aan de ene kant weet je waar je gaat wonen, echter als er maar meer en meer
goederentreinen bijgezet worden is de maat een keer vol.
Als het financieel kan oplossing zoeken voor hinder
Bij ongevragd toenemend treinverkeer is klagen op zijn plaats
De overlast word wel steeds erger, door meer en zwaarder vervoer, hier hebben de
bewoners niet voor gekozen.
Het vervoer zou minder worden door de ijzeren Rijn en de Betuwelijn. De
Betuwelijn word momenteel onderhouden en over de ijzeren Rijn word nog
vergaderd.
De vraag is Wie was er eerder, de woning of de spoorlijn? Als de woning later
gebouwd werd heeft men geen reden tot klagen tenzij er geen toename van de
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hinder is geweest en er ook niet op gerekend kon worden.
Ik heb ook langs de spoorlijn gewoond in America. Er zijn de laatste jaren heel wat
meer treinen gaan rijden op dat traject dus logisch dat de mensen gaan klagen.
Misschien is de overlast nu wel meer dan toen ze er gingen wonen
Treinverkeer is enorm toegenomen, dus aan de bel trekken moet!
Treinverkeer wordt intensiever
Uiteraard moeten inwoners naast het spoor tegen enige geluidsoverlast kunnen.
Maar ook op deze plekken kan het de redelijke grenzen overschrijden, wat ook
gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen.
Veel mensen wonen er al jaren, terwijl het treinverkeer door de jaren heen alleen
maar is toegenomen.
Wanneer je aan het spoor gaat wonen met gemiddeld 6 treinen per uur en dat
worden er in de loop v/d tijd 18 per uur dan is er wel degelijk een reden tot klagen
over geluidsoverlast.
Ze weten wel dat ze geluidsoverlast hebben maar als ze dat van prorail het kunnen
verminderen moeten ze dat doen.
Als de overlast van dien aard is dat het de wettelijke norm overschrijd hebben zij
recht topt klagen
Bewoners langs het spoor mogen hun huis laten aanpassen als de geluidsoverlast
door meer en zwaarder treinverkeer. Die hinder wordt toch veroorzaakt, en de
veroorzaker betaald.
Gebruik van de spoorlijn neemt alleen maar toe en daardoor ook de geluidshinder.
Alles in het algemeen belang Zj klagen dus terecht.
Het is een goede zaak dat de SP Horst aan de Maas onderzoek heft gedaan.
Voortdurende geluidsoverlast kan - ook al ben je er zogenaamd aan gewend - zeer
slecht zijn voor de gezondheid. Is veel onderzoek naar gedaan. Het is een goede
zaak dat de gemeente n.a.v. het |SP-onderzoek zich ook daadwerkelijk gaat inzetten
om de omstandigheden te verbeteren.
Het treinverkeer in de regio is de laatste jaren sterk toegenomen. Mensen weten
dat ze treinverkeer hebben vlakbij hun huis, maar dat dit dan zó sterk toeneemt,
kan als zeer storend worden ervaren.
In zekere zin weten bewoners naast een spoor wat ze kunnen verwachten. Maar het
kan niet zo zijn dat spoorwegvervoerders ongelimiteerd hun gang kunnen gaan. Dus
bewoners hebben alle recht om te mogen klagen.
Treinverkeer is de laatste jaren veel intensiever geworden
Vooral als het huis er al stond voor de spoorlijn er kwam!
Ligt eraan of het spoor eerst was of de bewoners.
Wij wonen 100 meter van het spoor we horen de trein alleen alser iets specials
gebeurt, toen de rail niet aanelkaar verbonden was,was het velemaal erger.
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2 Heb je een tip over welke maatregelen het best gehanteerd kunnen worden
bij het verminderen van de geluidsoverlast?
TIP (32%)










































"fluisterrails" aanleggen!
(drie)dubbel glas
3 METERSCHUTTING
aanpassing treinen, bij andere wielen
Afstand houden en beplanting
Als het toch moet een glazen wand.
Als ik in de trein zit hoor ik bijna niets,Je zou maar langs een Provinciale
Begroeiing die het geluid dempt. Eerst uitzoeken welke begroeiing het meeste dempt.
betere wielen
Betuwelijn gebruiken, die is er speciaal voor aangelegd
Bij voorkeur aan rails en trein om deze geluidsarm te maken
bochten rechter maken
bomen en struiken
Continu meten en de meetgegevens openbaar maken
De goederenwagons moeten beter gelagerd worden
de klagers negeren
De woningen voorzien van dubbelglas
dempers op treinstellen, waar mogelijk geluidsscherm of andere hulpmiddelen om geluid te
reduceren, gevelissolatie in voorkomende gevallen.
Dit laat ik aan de kenners over
Drie dubbel glas
Drie dubbel glas en goede isolatie
dubbel glas
Dubbel glas of geluidschermen.
Dubbele beglazing/ isolatie
dubbele ramen, isoleren
Een natuurlijke geluidswal
Een zandwal aanbrengen
Er zijn veel mogelijkheden, dat is niet voor alle plaatsn hetzelfde. Er zijn zeker kundge mensen die
hier echt verstand van hebben.
extra subsidie op geluidswerende huis bescherming als dubbel glas en isolatie, spoor stiller
maken.
geen
geen woningen dicht bij het spoor
Geluids schermen
geluidsbarrieres plaatsen
geluidschermen
geluidschermen plaatsen
geluidsdempende maatregelen
geluidsdemperende rails
geluidsisolatie aanbrengen aan huis
Geluidsmuren
geluidsremmers op de rails en minder goederen treinen
geluids-scherm
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Geluidsscherm plaatsen
geluidsschermen
Geluidsschermen
geluidsschermen van voldoende hoogte en kwaliteit in demping
Geluidsschermen zullen wel het beste werken waarschijnlijk, of een natuurlijke geluidswal
geluidswal
geluidswal
geluidswal
Geluidswal
Geluidswal
Geluidswal of schermen
geluidswal. maar niet alleen sporen maar ook de a73. er zijn ook mensen aan de kant van
melderslo die in toenemend mate last hebben van geluidsoverlast.
Geluidswallen
geluidswallen
Geluidswallen
geluidswallen
geluidswallen plaatsen
Geluidswallen plaatsen.
geluidswallen van hagen
geluidswallen/-wanden, maar ja, die zijn lelijk
geluidswand
geluidswand
geluidswanden, routes van goederenvervoer evt aanpassen
geluidswerend asfalt
geluidswerende schuttingen plaatsen
Geluidswerende voorzieningen bij de bron.
geluidswerende wallen
geluidswerende wanden
geluidwal
Geluidwerend materiaal
glazen geluidschermen
glazen wand wat het geluid dempt en deze laten begroeien op stukken
goed isoleren
Goed isoleren van de woningen en geen geen muur of geluidswal plaatsen.
Goede geluidswallen enz.
Goede isolatie
Goede isolatie van de huizen.
groen beplanting
Groene barrières
groene geluidswallen
Groener maken, beplanting
Grote schermen plaatsen
Hader rijden, zijn ze sneller voorbij.
huis en ramen goed isoleren
Huizen goed isoleren, meer zal er niet aan te doen zijn..
huizen isoleren
Hun huizen goed isoleren aan de spoorkant
iets doen aan goede raamisolatie
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Ik vind dat mensen een tegemoetkoming moeten kunnen krijgen in het isoleren van hun woning.
isolatie
Isolatie huis?
isolatie va huizen op kosten an gemeente en rijk
Isolatie woningen
isolatie/dubbel glas
isoleren
Isoleren
isoleren van de huizen
Isoleren woning
isoleren woning
Isoleren, Er aan gewend raken en anders verhuizen.
ja
Lagere snelheid
langzamer rijden
Luisteren naar aanwonenden, objectief en begrijpbaar oordelen en helpen
Meer bomen planten
meer fietsen
mensen moeten minder zeuren
minder treinen
Minder treinen en met sluipwielen.
minder zware treinen
Misschien een natuurlijke geluidsbarriere in de vorm van bomen en struiken
Misschien een wal maken naast het spoor
Net zon geluidsschermen als bij de snelwegen
niet bij het spoor gaan wonen
Niet ergeren
niet nodig,hoeft geen bescherming
niet noodzakelijk
niet op letten als er een trein langs komt.
niet toegeven aan de kritiek van de mensheid worden steeds verwender
Nieuwe technologien met spoor en wielen.
oordoppen
pas de snelheid van tgreinen aan. Gebruik waar mogelijk geluidsisolerende materiealen op het
traject
raildempers en maatregelen voor aan het huis. aan de bron: treinen die weinig geluid
produceren
raildempers, geluidswanden, minder treinen
Rails vervangen
regelmatig onderhoud
rubber wielen
Rustiger rijden van de treinen?
Rustigere treinen.
scherm
scherm plaatsen
Schermen
Schermen
Schermen, lagere snelheid
schuttingen?
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snelheid aanpassen
spoordempers en aarden wal langs spoor
Stil geluids asfalt gebruiken.
stillere treinen, isolatie huizen
strailoverwegen en voeglos spoor. Daar waar mogelijk geluidsschermen plaatsen
Thermo glas
treinen en rails geluidsarm maken
tripelglas toepassen op eigen kosten.bespaart ook nog energie
veel struiken
verhuizen
verhuizen
Verhuizen
verhuizen
verhuizen
Vervoer over het water scheelt veel treinen.
vooraf bepalen hoe groot de overlast mag zijn, natuurlijke wal plaatsen
vooral in Griendtsveen en America zou ik denken aan brede en dichte groenstroken die ook in de
winter nog geluiddemping bieden
vraag het aan de innovators, zelf zou ik denken aan andere geleiding: nu is het staal op staal, is
het denkbaar daar een andere stof op op te brengen??
wellicht kunststof wielen op de treinen
Werkzaamheden laten doen op redelijke tijden, niet te vroeg en niet te laat
wielen aanpassen
Woning isolatie en geluids schermen.
woningen goed isoleren
Woningisolatie en Geluidswanden
Woningisolatie en moderne geluidsarme treinstellen. Goederen verkeer zoveel mogelijk
beperken
Woningisolatie?
woon zelf in de buurt van een veerpont. waar vroeger de aandrijving bestond uit een vliewiel
met slipkoppeling zijn er nu zware motoren die de pont aandrijven wat nogal wat piepende en
schurende geluiden veroorzaakt die door merg en been gaan. waar vroeger de veerweg tussen
het varen door in het cafe nog een borrel ging drinken is de drukte flink toegenomen en de
geluidsoverlast
Y raildempers geluidschermen onderhoud treinen
Zandwal
Zelf isoleren of geluidswal aanleggen.
zie het uitgebreide rapport van de actiegroep tegen overlast van het spoor, die hebben dat goed
onderzocht. Maatregelen tegen geluid, veilig vervoer en veilige overgangen
Zorgen voor gladde ondergrond, werken met hoogteverschillen, zodat het geluid niet de wijk in
kan
Zorgen voor goede isolatie van je huis.

Ik wil geen tip geven (12%)
Weet niet (56%)
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- Geluidswering naast het spoort
- Geluidsdemping op de rails
Dit helpt niet en ga dan ergens anders wonen
Ga je er opletten dan wordt het een obsessie.
Het is mij opgevallen dat de personentreinen vaak veel stiller zijn dan goederentreinen.
Ik denk dus dat de wielen aangepast kunnen worden
Meer en betere spoordempers en ipv een dijk waar de trein op rijd, een aarde verhoging langs
de treinrails. Het meeste geluid komt toch van de wielen, dus deze wal hoeft niet zo hoog te
worden. Het uitzicht vanuit de trein moet toch bewaard blijven op bepaalde stukken. Wanneer
de trein langs dichte bebouwing rijd, meer bomen en struiken planten tegen de geluidsoverlast.
Waarom het grote verschil met geluidsoverlast bij de treinen?Controleren naar onderhoud of
dit gebeurt.
Zorg dat we over het spoor heen kunnen blijven kijken, waar dat kan.
Daar hoeft men niet voor te zorgen. Het is een keuze van de personen om daar gaan te wonen
en daar hoort geluidoverlast bij. Het zou anders zijn als er ineens een spoorlijn aangelegd gaat
worden als er al mensen wonen.
Daarin is mijn technische achtergrond onvoldoende.
Onvoldoende kennis, laat er specialisten naar kijken en komen met een advies
Zal lastig zijn het spoor wordt steeds drukker .
Ze moeten zich niet storen aan het geluid,want dan kunnen ze beter verhuizen.
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