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Onderwerp geluidsanering spoorzone fase 2  
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Ongeveer tien jaar geleden zijn langs het grootste gedeelte van de spoorzone in Bussum 

geluidschermen geplaatst. Dit  betrof de eerste fase. Omdat er nog sporen verwijderd zouden worden 

en de verbouwing van het station,  inclusief de aanleg van een westelijke entree, nog gepland stond 

werd gewacht met de tweede fase. Dit betreft de nog ontbrekende delen aan met name de westzijde 

van het spoor en aan de oostzijde nabij station Naarden Bussum.  

 

In samenspraak met ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat informeren wij u dat de 

voorbereidingen zo ver zijn gevorderd dat we in beeld hebben waar langs de spoorroute door Bussum 

geluidsschermen worden bijgeplaatst. 

 

Waar worden de schermen geplaatst? 

De geluidsschermen worden bij het station aan de oostzijde van het spoor geplaatst. Tussen de 

Generaal de La Reijlaan en de Herenstraat wordt een scherm aan de westzijde geplaatst. 

Aan de westzijde van het station zijn geen geluidsschermen  noodzakelijk omdat hier alle sporen aan de 

westzijde van het voormalige eiland-perron zijn verwijderd en daardoor  geen ( te )  hoge  

geluidsbelastingen meer voorkomen op de gevels van de daar aangrenzende woningen.  
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Hoe zien de schermen eruit? 

De  schermen  aan de westzijde worden uitgevoerd als zogeheten schanskorven en komen tot 4 meter 

boven de bovenkant van de rails. Deze schanskorven zijn van een andere constructie dan de bestaande 

kokosmatschermen en worden  even hoog als de al geplaatste schermen langs o.a. de Vlietlaan. 

Kokosmatschermen, zoals deze eerder zijn aangebracht, worden tegenwoordig niet meer geplaatst  

langs het spoor. 

 

 
Voor de oostzijde rondom het station Naarden Bussum zijn samen met de Spoorbouwmeester speciale 

transparante schermen ontworpen die aansluiten en passen bij het monumentale karakter van het 

station. Deze schermen komen tot 2,5 meter boven de bovenkant van de rails. 
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Onderzoek naar geluidswering van de gevels van de woningen?                                                                       

De geluidsschermen zorgen ervoor dat de geluidsbelasting bij de woningen achter het scherm wordt 

verlaagd. Toch blijft er bij sommige woningen dicht bij het spoor een vrij hoge geluidsbelasting over. 

Dat speelt bijvoorbeeld op de hogere verdiepingen en bij spoorwegovergangen. Voor deze woningen 

wordt, als dat al niet eerder is gedaan, onderzocht of de geluidswering van de gevels voldoende is. Als 

de geluidswering niet voldoende is, kan dit worden verbeterd. De kosten van deze verbetering zijn voor 

rekening van het Ministerie. 

Wanneer wordt het scherm geplaatst? 

ProRail is op dit moment bezig met het maken van een gedetailleerd ontwerp van de geluidsschermen. 

Medio 2022 worden aannemers uitgenodigd om in te schrijven op het plaatsen van de schermen. We 

verwachten dat ProRail in het 4e kwartaal  2022 opdracht kan geven aan een aannemer. Vervolgens 

wordt begin 2023 begonnen met het plaatsen van de geluidsschermen. We verwachten dat alles eind 

2023 klaar is. 

 

Wanneer worden de woningen geïsoleerd? 

Het onderzoek naar de geluidswering van de woningen wordt in de loop van 2022 uitgevoerd. Half 2023 

moet van alle woningen de geluidswering zijn verbeterd, voor zover dat dat nodig is. Mocht uw woning 

extra onderzoek behoeven, dan wordt te zijner tijd persoonlijk contact met u opgenomen. 

 

Hoe ziet de procedure eruit? 

Om de geluidsschermen te kunnen plaatsen, hebben we een zogenaamd concept-sanerings-

programma opgesteld. Dit saneringsprogramma bevat onder andere het geluidsonderzoek. In dit 

onderzoeksrapport is aangegeven waar de schermen worden geplaatst, welke geluidsbelasting er 

resteert bij de woningen langs het spoor en bij welke woningen nader onderzoek naar de geluidswering 

van de gevels nodig is. 

 

Het concept-saneringsprogramma ligt gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van 

donderdag 21 oktober 2021  t/m donderdag 2 december 2021.  U kunt het saneringsprogramma ook 

inzien via de website van de gemeente gooisemeren.nl/geluidschermenspoorfase2 en op de 

landelijke websites officielebekendmakingen.nl en overheid.nl. 

 

Inloopbijeenkomst 

Daarnaast organiseren wij op 26 oktober 2021 een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis.  

Op deze dag kunt u het saneringsprogramma inzien en zijn medewerkers aanwezig om eventuele 

vragen te beantwoorden.  

Vanwege de Corona-maatregelen moeten we werken met tijdsvensters en verzoeken wij u om zich 

vooraf per mail aan de melden  in verband met eventueel benodigd bron en contactonderzoek.  

U kunt zich per mail aanmelden via secretariaatmensenomgeving@gooisemeren.nl  onder vermelding 

van de gewenste sessie, naam, adres en e-mailadres. 
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De informatiebijeenkomst is in drie sessies verdeeld, zijnde:  

1. 18.00 – 19.00 uur: bewoners en eigenaren van woningen ten noorden van de Generaal de la 

Reijlaan; 

2. 19.15 – 20.15 uur: bewoners en eigenaren van woningen tussen Generaal de la Reijlaan en 

Meerweg; 

3. 20.30 – 21.30 uur: bewoners en eigenaren van woningen ten zuiden van de Meerweg.  

 

Als u opmerkingen heeft op het concept-saneringsprogramma, kunt u t/m donderdag 2 december 2021 

een zienswijze indienen. Het concept-saneringsprogramma wordt inclusief uw zienswijzen en onze 

reactie daarop toegezonden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Ministerie neemt 

vervolgens een besluit over de schermplaatsing. Ook dit besluit wordt gepubliceerd en ook hierop kunt 

u desgewenst reageren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

 

 

Hans Mieras, 

Manager Team Projecten 


