
Spoorproject Goes
aan de slag!

Er zitten niet alleen maar voordelen aan een spoorweg door de stad.
Wie langs het spoor woont, kan last hebben van het geluid en soms 
ook worden trillingen van passerende treinen als hinderlijk ervaren. 
Daarnaast moeten we allemaal wel eens wachten voor gesloten spoor-
bomen. Dit is af en toe behoorlijk vervelend. Bovendien is het niet goed 
voor de doorstroming van het verkeer in de binnenstad en betekent 
een spoorwegovergang een risico voor de verkeersveiligheid. Omdat 
we denken dat deze nadelen in de toekomst eerder groter dan kleiner 
zullen worden, zijn wij al lange tijd aan het kijken hoe we hier iets aan 
kunnen doen. 
Vervolg op pagina 2 >> 

Wij zijn heel blij dat de trein stopt 
in Goes. Niet alleen omdat Goes 
zo bereikbaar is voor iedereen die 
onze stad wil bezoeken, maar ook 
omdat Nederland aan onze voeten 
ligt. Wie in Goes in de trein stapt, 
kan zo immers het hele land door. 
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er wél mogelijk is! De gemeenteraad geeft in 
februari een definitief oordeel over het voorge-
stelde pakket en we hopen na deze intensieve 
en lange voorbereidingen, dit jaar te starten!

Loes Meeuwisse
Wethouder
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Dat onze wensen sneller bedacht zijn dan de 
oplossingen uitgevoerd weten we inmiddels. 
Het spoorproject heeft een lange geschiedenis. 
Soms zat wetgeving ons in de weg, soms was 
het geld een struikelblok en soms bleek een 
idee toch minder effect te hebben dan van te 
voren gehoopt. Natuurlijk hebben bewoners 
aan het spoor dit allemaal van dichtbij gevolgd 
en wie regelmatig voor de spoorbomen wacht 
vraagt zich af wanneer de beloofde tunnel er 
nu eindelijk komt. Ook hier in het stadskantoor 
vonden we vaak dat het niet snel genoeg ging. 
Soms moesten we melden dat de plannen nog 
even de ijskast in gingen, dat we een wens 

moesten bijstellen of zelfs helemaal moesten 
schrappen van onze lijst. Wij hebben de moed 
nooit opgegeven en bleven én blijven ons inzet-
ten voor de belangen van bewoners langs het 
spoor!

Na een lange periode van onderzoeken naar 
wat wel en niet mogelijk is hebben we een 
maatregelenpakket opgesteld, samen met de 
andere partijen die betrokken zijn bij het spoor 
door Goes. Over deze maatregelen heeft ieder-
een de afgelopen jaren nu en dan wat kunnen 
lezen of horen. In deze nieuwsbrief zetten we ze 
voor alle duidelijkheid nog een keer op een rij. 
Want nu we weten wat níet haalbaar of betaal-
baar is, willen we graag aan de slag met wat 
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Wat zit er allemaal in het  
maatregelenpakket?

Geluidhinder verminderen
Het geluid langs doorgaande spoorlijnen moet 
voldoen aan de Wet geluidhinder en aan het 
Besluit geluidhinder. Het spoor is een 
belangrijke geluidsbron bij treinpassages. 
Door sanering van het spoor worden over-
bodige spoorlijnen en wissels verwijderd en 
groot onderhoud uitgevoerd. Dit helpt bij 
verminderen van geluid en trillingen.  
Het vervangen van de houten door betonnen 
dwarsliggers en het plaatsen van raildempers 
zijn maatregelen die Prorail neemt om de 
geluidhinder te beperken. Raildempers 
worden aan de rails geklemd of gelijmd, 
waardoor deze minder hard trillen als er een 
trein overheen rijdt. Deze werkzaamheden 
worden aan het eind van dit jaar uitgevoerd. 
Ook worden er tussen 2015 en 2016 in Goes 
geluidschermen geplaatst om geluid van 
passerende treinen tegen te houden. Uiteinde-
lijk zal ProRail ook nog een aantal woningen 
isoleren tegen het spoorweggeluid.

Tijdelijke snelheidsbeperking
De treinen rijden vrijwillig langzamer op het 
spoor door Goes als tijdelijke maatregel tegen 
geluidsoverlast. De gemeente Goes vraagt 
vervoerders om dit te blijven doen tot na de 
uitvoering van de maatregelen die de 
geluidsoverlast verminderen.

Vervangen kruiswissel
Het weghalen van de kruiswissel bij de Willem 
Zelleweg/ Patijnweg zorgt voor minder 
trillingen. Hiervoor in de plaats komt een 
enkelvoudige overloopwissel op een andere 
locatie. Het moment van uitvoering is nu nog 
niet bekend en de gemeente zal ProRail 
vragen om dit zo snel mogelijke in te plannen. 

Aanpassing spoorwegovergang 
Buijs Ballotstraat
De gemeente Goes wil het kruispunt Patijnweg 
– Buys Ballotstraat en spoorwegovergang 
reconstrueren en zo de verkeersveiligheid en 
de verkeersdoorstroming vergroten. Tegelij-
kertijd wordt hierdoor ook het verkeersgeluid 
en de trillingshinder kleiner. Het ministerie 
van I&M moet de werkzaamheden aan de 
spoorwegovergang eerst goedkeuren, waarna 
de werkzaamheden ingepland worden. 

Spooronderdoorgang Van Hertumweg
De spoorwegovergang op de van Hertumweg 
wordt vervangen door een spooronderdoor-
gang voor alle verkeer. In plaats van het spoor 
over te steken, kunnen we er straks onderdoor 
rijden of lopen. Dit betekent nooit meer 
wachten voor gesloten spoorbomen en een 
betere doorstroming van het verkeer.  
De onderdoorgang komt wat dichter bij het 
station te liggen. Voordat het zover is zijn we 
een paar jaar verder. We verwachten dat we 
vanaf 2019 onder het spoor door kunnen en 
dat de huidige spoorwegovergang aan de  
Van Hertumweg opgeheven kan worden.  
Niet alleen het technisch ontwerpen van een 
onderdoorgang waar nu aan gewerkt wordt is 
een tijdrovende klus. Vanaf het Poelplein 
loopt een nieuwe weg naar de onderdoorgang. 
Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en 
ontsluiting van het gebied, bestemmings-
plannen en inrichting van de omgeving.

Hoe gaan we het noemen?
Eerst werd er nog gesproken over een tunnel 
onder het spoor door. Een tunnel klinkt alsof 
het een lange en donkere buis is. In de 
praktijk zal het een korte, ruime en lichte 
onderdoorgang zijn waar de trein overheen 
rijdt. De termen spoortunnel en spoorviaduct 
dekken de lading dus niet helemaal.  
Het woord spooronderdoorgang klopt wel,  
maar is natuurlijk niet echt een naam die 
lekker in de mond (of pen) ligt. Het wordt  
dus tijd om een definitieve naam te kiezen. 
Wie suggesties heeft mag deze natuurlijk  
laten weten! Mailen kan naar  
m.vandevreugde@goes.nl.

Monitoringsonderzoek 
Nadat de trillingbeperkende maatregelen  
zijn gerealiseerd wordt monitoringsonderzoek 
uitgevoerd naar de effecten van de  
maatregelen.



Spoorproject Goes
Het spoorproject is een groot en kostbaar project dat de gemeente niet 
kan uitvoeren zonder partnerpartijen.

 

Stadskantoor
M.A. de Ruijterlaan 2 
4461 GE Goes

Postadres
Postbus 2118
4460 MC Goes

T 14 0113
E stadskantoor@goes.nl
www.goes.nl

Nieuwsbrief februari 2014

Februari 2014 
uitgave gemeente Goes
vormgeving Nilsson communicatiekunstenaars
fotografie gemeente Goes, Movares en Hans Nijs.

Regelgeving geluid 
en trillingen
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft strikte normen voor 
het geluid langs het spoor opgesteld: de ‘geluidsproductieplafonds’. 
ProRail zorgt voor de naleving in de praktijk. Meer weten over regel-
geving rond geluid op het spoor? Kijk op www.geluidspoor.nl. Er zijn 
geen wettelijke normen voor trillingen door treinverkeer, zoals bij 
geluid. Wel geldt sinds 19 april 2012 de ‘Beleidsregel voor trilling-
hinder spoor’ (BTS). Om bij Tracébesluiten voor spoorprojecten goed 
om te gaan met het aspect trillingen wordt deze Beleidsregel gevolgd. 
De Beleidsregel geeft streefwaarden waaraan moet worden getoetst en 
geeft aan hoe de maximale trillingsterkte van spoorverkeer bij nieuwe 
situaties moet worden berekend. Ook geeft de beleidsregel aan in welke 
gevallen maatregelen moeten worden overwogen om meer trillingen en 
de hinder daarvan tegen te gaan.

Op de website www.goes.nl/spoorproject vindt u informatie over het 
spoorproject in Goes. U kunt zich ook aanmelden voor digitale informa-
tie. U ontvangt dan bijvoorbeeld de nieuwsbrieven die aan omwonen-
den worden gestuurd. U meldt zich eenvoudig aan door  
een mail met hierin uw naam en (woon)adres te sturen naar  
spoorproject@goes.nl.

Als u vragen heeft aan de gemeente over het spoorproject dan kunt u 
contact opnemen met Victor de Vries op telefoonnummer 24 96 98.  
U kunt uw vraag ook mailen naar v.de.vries@goes.nl.
Wanneer u een vraag of een klacht heeft over hinder van het spoor,  
dan kunt u bellen met ProRail op 0800 - 77 67 245 of kijk op  
www.prorail.nl.

De komst van een nieuwe aansluiting op de A58 heeft gevolgen 
voor de verkeersafwikkeling richting centrum. Het Poelplein is van 
belang voor een goede doorstroming. Ook zal het Poelplein aan-
gepast moeten worden omdat er een nieuwe weg (naar de spoor-
onderdoorgang) op aangesloten wordt. Dit samen maakt dat we op 
dit moment onderzoeken welke aanpassingen het Poelplein nodig 
heeft om in de toekomst goed te blijven functioneren. Aan de 
gemeenteraad wordt binnenkort een aantal varianten voorgelegd. 
Hebt u vragen over aanpassing van het Poelplein? U kunt ze stellen 
aan projectleider Erik Kotvis. Dit kan telefonisch via 249 868 of per 
email via e.kotvis@goes.nl.

Aanpassing  
Poelplein

Blijf op de  
hoogte


