
 

 
Beste mede-wijkbewoners, 

Begin januari 2016 hebben wij onder alle wijkbewoners een enquête 
verspreid om te inventariseren of, en zo ja in welke mate, er overlast 
wordt ervaren van het treinverkeer en tot hoe ver die in de wijk reikt. 
Hierbij presenteren wij de resultaten van die enquête. 

Respons 
Er kwamen 48 enquêtes retour. Op voorhand was vermeld dat men 
niet hoefde te reageren als er geen geluid- en/of trillinghinder werd 
ervaren. Niettemin waren er 9 respondenten die doorgaven dat zij 
geen enkele hinder ervaren.  
 
Geluid- en/of trillinghinder 
Er waren 39 respondenten die vermeldden in meerdere of mindere 
mate hinder te ervaren. Het merendeel ervaart zowel geluid- als 
trillinghinder (29 keer), een kleiner deel ervaart alleen trillinghinder 
(8 keer) of geluidhinder (2 keer). De mate waarin trillinghinder wordt 
ervaren is groter (19 keer: regelmatig/vaak) dan de mate van 
geluidhinder (10 keer).  
In 12 gevallen werd gemeld dat de geluidhinder was toegenomen, 
voor de trillinghinder gold dit in 15 gevallen. In het merendeel van 
deze gevallen werd aangegeven dat de toename van de hinder 
tussen 2013 en 2015 was ontstaan. 
 
Treinen 
De meeste overlast (30 keer) werd ervaren van de nachttreinen- 
en/of goederentreinen, gevolgd door de treinen richting Utrecht  
(6 keer) en richting Den Dolder (4 keer) c.q. alle treinen (4 keer).  

Schade 
Er werd 19 keer melding gemaakt van schade die in de laatste jaren dan wel het 
afgelopen jaar is ontstaan of verergerd en die aan het treinverkeer wordt toegeschreven. 
Deze meldingen komen uit de Spoorlaan (6 keer), de Koppellaan (3 keer), de Prins 
Hendriklaan (4 keer), de Middellaan (2 keer) en Kruislaan (4 keer).   
De opgegeven schade betreft, zoals te verwachten in een wijk als de onze, vooral oudere 
woningen (bouwjaar tussen 1910 en 1934), maar ook bij 3 nieuwere woningen 
(bouwjaar tussen 1961 en 1985) wordt schade gemeld. De meeste vormen van schade 
bestaan uit scheuren in stuc-/pleisterwerk en binnen-/buitenmuren/voegwerk, in één 
geval zelfs geheel van boven naar beneden tot in de kelder. In één geval is gemeld dat 
een gevel aan het verzakken is. 
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Wij hebben de resultaten op de kaart van de wijk ingetekend. Voor de zwarte huizen is 
schade gemeld (gepaard gaand met hinder), voor de gearceerde huizen is alleen trilling- 
en/of geluidshinder gemeld. Schade is er vooral bij huizen die voor 1930 zijn gebouwd en 
binnen 200 m van het spoor staan. 

 

 
Als (mogelijke) oorzaken van de overlast zijn onder meer genoemd: 

- de aanleg van de tunnel, waarbij een schokdempende fundering in het ballast bed 
verwijderd zal zijn dan wel door toevoeging van ‘stijve’, onbeweeglijke elementen 
de demping van de trilling verminderd zal zijn; 

- het intrillen van de damwand, toen ook het perron verzakt is; 
- een - ook na reparatie - telkens opnieuw klepperende wissel ter hoogte van 

Spoorlaan 9/11 (richting Utrecht) en de wissel ter hoogte van Spoorlaan 36 
(richting Den Dolder), die aan vervanging toe lijkt te zijn; 

- 2 ES lassen (Elektrische Scheiding) tegenover Spoorlaan 34; 
- de blok-as bovenop de fietstunnel; 
- een vermoedelijk onderaardse rug van harder materiaal, die dwars op het spoor 

door de wijk heen loopt, waardoor via het contact dat de fundering van de 
autotunnel met deze rug maakt, de trillingen van de treinen worden doorgegeven; 

- een ‘geluidslek’ door het ontbreken van een geluidswal op de nieuwe fietstunnel. 

Conclusie 
De resultaten geven een goed overzicht van de mate van hinder en schade die in de wijk 
aan de orde is en vormen een goede basis om met ProRail in gesprek te gaan.  
 
Wij houden u op de hoogte.     
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