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Inleiding 
In augustus 2019 is het spoorvervangingsproject van ProRail afgerond. Nu rijden de intercity’s met 130 km/u door onze 
kernen. De gevels van 3 woningen aan de Comeniuslaan 47 en hoger, ten noordoostzijde van het spoor, liggen op slechts een 
kleine 18 meter van het spoor. De bewoners ervaren de geluidsoverlast van de nieuw langsrazende intercity’s als zeer intens. 
Er staan geen geluidsschermen of andere geluid besparende inrichtingen.  
 
Tijdens de politieke avond van 4 september werden de plannen voor het stationsgebied besproken. Hier werd aangegeven 
dat er pas in het najaar van 2020 mogelijk geluidsschermen zullen worden geplaatst. 

 
Hart voor BNM heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen: 
 
Vraag 1  
Welke geluidsbelasting op de gevel van deze woningen geven de intercity’s in de nieuwe situatie? Is bij de meest recente 
meting al rekening gehouden met de nieuwe snelheid van de intercity’s? Valt deze nog binnen de acceptabele grenzen? 
 
Antwoord 
Op dit moment wordt onderzocht of alle oude onderzoeken en rapportages uitgaan van de nieuwe situatie. Op korte termijn 
is hier helderheid over ( eind september ) en wordt samen met o.a. ProRail gestart met het plan van Aanpak en de 
voorbereiding voor de 2e fase Sanering railverkeerslawaai. 
 
 
Vraag 2 
Zijn er voor deze woningen nog extra geluidsisolerende maatregelen met hulp van de gemeente ter beschikking? 
 
Antwoord 
Naast het realiseren van geluidschermen kan ook (bijvoorbeeld wanneer niet wordt voldaan aan de eisen)  gedacht worden 
aan maatregelen aan de gevel. 
 
 
Vraag 3 
Staan er op deze plek geluidsschermen gepland? In een eerder stadium werd aangegeven dat dat mogelijk niet zo zou zijn 
vanwege sociale onveiligheid. Is het mogelijk doorzichtige geluidsschermen te plaatsen zoals ook bij de winkelstrip aan de 
Oostzijde overwogen wordt en ook in Diemen zijn geplaatst? 
 
Antwoord 
Ja , er is een geluidscherm tussen de overweg en het perron gepland. De exacte vorm e.d. moet nog worden onderzocht en 
voorgesteld. 
  
 
Vraag 4 
Zijn er tijdelijke maatregelen mogelijk die de geluidsoverlast kunnen beperken, totdat er permanente maatregelen in de vorm 
van geluidsschermen in het najaar van 2020 worden geplaatst? 
 
Antwoord 
Deze vraag wordt z.s.m. voorgelegd aan ProRail. 


