
Spoorproject Goes

Wij werken al een flinke periode om hinder 
voor onze inwoners aan het spoor zo goed 
mogelijk te beperken. De afgelopen periode 
zijn we samen met ProRail aan de slag 
gegaan om het maatregelenpakket van het 
Spoorproject uit te voeren. Dit is een pakket 
aan maatregelen dat de gemeenteraad in 
februari 2014 heeft vastgesteld dat de  
overlast van geluid en trillingen beperkt, de 
verkeersveiligheid en doorstroming vergroot 
en barrièrewerking vermindert. 
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Met deze nieuwsbrief 
informeren wij u over 
de huidige stand van 
zaken van het 
spoorproject. 

Natuurlijk zien we de voordelen van ons 
station en de mogelijkheid om per spoor door 
het hele land te reizen, maar we beseffen 
goed dat wie langs het spoor woont, last 
kan hebben van het geluid en soms ook van 
trillingen die de treinen teweeg brengen.  
We zijn daarom blij dat er al veel maatregelen 
zijn uitgevoerd om geluidsoverlast te beperken 
en dat de geluidsschermen op korte termijn 
worden geplaatst.  
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Wat is er gebeurd? 

Vermindering van geluidhinder

De kruiswissel gaat ProRail volgens de 
huidige inzichten uiterlijk 2020 vervangen 
door een enkele overloopwissel. Dit zal de 
trillingoverlast verder verminderen. Nadat 
alle maatregelen zijn uitgevoerd wordt er een 
monitoringsonderzoek gedaan. 
Inmiddels zijn de voorbereidende 
werkzaamheden voor de spooronderdoorgang 
nabij de Van Hertumweg en het busstation in 
volle gang, daar leest u in deze nieuwsbrief 
meer over. We verwachten dat in het eerste 
half jaar van 2020 gebruik kan worden 
gemaakt van de nieuwe onderdoorgang. 
In 2018 wordt bovendien het kruispunt 
en spoorwegovergang Buys Ballotstraat/
Patijnweg verbeterd.

De kosten van het Spoorproject, in totaal 
36 miljoen, worden gedragen door Zeeland 
Seaports, de Provincie Zeeland, ProRail, het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW) en de gemeente Goes. 

De maatregelen om geluidhinder te beperken zijn inmiddels grotendeels 
uitgevoerd. We vertellen u graag waar we de afgelopen periode aan 
hebben gewerkt. 

Gevelisolatie 
Na zorgvuldig onderzoek is bij zeven woningen rondom het spoor in 
2017 gevelisolatie aangebracht. De kosten hiervan werden betaald 
door het Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat voerde het werk uit. 
Gevelisolatie wordt uitgevoerd als bron- of overdrachtsmaatregelen, zoals 
raildempers, betonnen dwarsliggers en geluidschermen, niet genoeg 
helpen. Het geluidniveau binnen mag namelijk niet hoger zijn dan wat 
voor uw woning het wettelijke maximum is. 

Werkzaamheden aan het spoor 
In 2014-2015 zijn diverse maatregelen aan het spoor uitgevoerd. De 
houten dwarsliggers zijn vervangen door betonnen dwarsliggers.  
Met een dwarsligger wordt de spoorrail vastgelegd in het grind. Betonnen 
dwarsliggers zijn stiller (zo’n 2dB(A) ten opzichte van het geluid met 
houten dwarsliggers) en hebben een langere levensduur. ProRail heeft 
daarnaast raildempers aangebracht. Met een raildemper wordt het geluid 
van voorbijkomende treinen beperkt, deze leveren een geluidsreductie 
op van zo’n 3 dB(A). Daarnaast is er groot onderhoud uitgevoerd.

Tijdelijke snelheidsbeperking
De treinen reden vrijwillig langzamer op het spoor door Goes (60 km/
uur) als tijdelijke maatregel tegen geluidsoverlast. ProRail heeft deze 
maatregel in februari 2017 opgeheven. Wij hadden graag gezien dat de 

verder te verbeteren. In deze nieuwsbrief 
kunt u lezen wat er de afgelopen periode al 
is uitgevoerd én wat er nog op de planning 
staat. Ik hoop dat u na het lezen van deze 
nieuwsbrief weer helemaal bij bent. Mocht u 
nog vragen hebben, dan staan wij u natuurlijk 
graag te woord in een persoonlijk gesprek of 
op de volgende informatiebijeenkomsten.

Loes Meeuwisse
Wethouder

Ik heb gemerkt dat de genomen maatregelen 
door veel van u als positief worden ervaren, 
dat doet ons goed. Inwoners geven aan 
dat de vernieuwingen gelukkig geluid- en 
trillingoverlast verminderen. 

Jammer genoeg hebben we de afgelopen 
jaren niet alleen maar positief nieuws 
kunnen brengen. Dat we de kruiswissel niet 
konden verplaatsen was voor ons een flinke 
teleurstelling. De kosten hiervan bleken 
echter zo hoog, dat de gemeenteraad helaas 
heeft moeten besluiten de kruiswissel niet te 
verplaatsen, maar deze door ProRail te laten 
vervangen door een enkele overloopwissel op 
dezelfde plaats. We waarderen het dat we hier 
op een prettige manier met u over in  
gesprek konden. 

Samen met ProRail werken we hard om met 
de geplande maatregelen de situatie nog 

tijdelijke snelheidsbeperking bleef bestaan tot de geluidschermen waren 
geplaatst, dit bleek helaas niet mogelijk. 

Begin 2018 worden de resultaten verwacht van de landelijk pilot 
gedifferentieerd rijden (rijden met verschillende snelheden) in opdracht 
van het ministerie van IenW. Zodra de resultaten bekend zijn gaat de 
gemeente in gesprek met het ministerie.

Voorbereidende werkzaamheden geluidsschermen>>
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Geluidsschermen 
Op de gehele Zeeuwse Lijn, tussen Roosendaal en de aftakking naar de 
Sloehaven, plaatst ProRail op verschillende locaties geluidschermen, 
zo ook in Goes. Het project is ontstaan als gevolg van de aanleg van de 
nieuwe Sloelijn. Het ministerie van IenW heeft ProRail toen opdracht 
gegeven om geluidsmaatregelen te nemen, waarvan  
de geluidschermen een onderdeel zijn. Inmiddels zijn buiten het 
centrum al een aantal schermen geplaatst. De nog resterende 
geluidschermen worden op korte termijn geplaatst. 

ProRail en aannemer Strukton hebben de voorbereidende 
werkzaamheden afgerond. Er zijn proefsleuven gegraven naast het 
spoor en er is een fysieke afscherming geplaatst naast het spoor. Met 
deze afscherming kan er aan de geluidschermen gewerkt worden 
en kunnen treinen gewoon blijven rijden. Op 11 oktober 2017 
organiseerden wij samen met ProRail een informatieavond. ProRail 
heeft hierover informatie versterkt over de plaatsing van de schermen. 
De informatie vindt u op www.goes.nl/spoorproject. 

Begin december is gestart met de grotere werkzaamheden. Er wordt 
gewerkt met kranen en andere machines naast het spoor. Bewoners 
die dichtbij het spoor wonen, zijn vooraf geïnformeerd over eventuele 
hinder via een bewonersbrief van ProRail. In het tweede kwartaal van 
2018 zijn de geluidschermen gereed.

Wat staat er nog op stapel?

Wat is er gebeurd?
Ondanks dat er geen wetgeving is op het gebied van trillingen door 
het spoor, vinden wij het wel belangrijk dat onze inwoners hier zo min 
mogelijk overlast van ervaren. 

Elektrische scheidingslassen
Het spoor is verdeeld in baanvakken die in verbinding staan met seinen. 
Om het spoor in baanvakken te kunnen verdelen wordt gebruik gemaakt 
van Elektrische Scheidingslassen (ES-lassen). ProRail heeft in 2014 
en 2015 in Goes de ES-lassen die niet meer nodig zijn verwijderd en 
de ES-lassen die nog wel nodig zijn vervangen. Dit draagt bij aan het 
verminderen van trillinghinder.

De gemeente Goes is geïnteresseerd in landelijke ontwikkelingen op het 
gebied van trillingen door het spoor. Op dit moment is het ministerie 
van IenW bezig met het uitwerken van een tweede Kamer motie die het 
kabinet vraagt normen vast te stellen voor trillingen door treinen.

Wat staat er nog op stapel?
ProRail vervangt de kruiswissel ter hoogte van de Willem Zelleweg/ 
Patijnweg door een enkele overloopwissel. De vervanging is onderdeel 
van een groot onderhoud programma van ProRail op de hele Zeeuwse 
Lijn. Het wissel moet volgens de huidige inzichten uiterlijk 2020 
vervangen zijn, een exacte planning is echter nog niet bekend. Zodra hier 
meer informatie over beschikbaar is, wordt u daar natuurlijk van op de 
hoogte gesteld.

Vermindering van trillinghinder

Impressie geluidsschermen, in Goes worden er hagen voor geplant>>
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Reconstructie kruispunt Patijnweg - 
Buys Ballotstraat

Het kruispunt Patijnweg – Buys Ballotstraat is een onoverzichtelijk 
kruispunt. Daarom is verbetering belangrijk, zodat het kruispunt 
veiliger wordt voor alle verkeersdeelnemers en het verkeer sneller 
doorstroomt. Dit doen we door het hele kruispunt ingrijpend aan te 
pakken. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. In de eerste 
fase, juli tot en met september 2017, zijn er aanpassingen aan 
nutsvoorzieningen verricht. Eind 2018 moet het werk klaar zijn. 

Werkzaamheden aan het kruispunt
Vanaf maart 2018 starten we met de tweede fase: de reconstructie ten 
noorden van de spoorweg. Deze werkzaamheden duren ongeveer 12 tot 
14 weken. We maken op de Patijnweg twee rijstroken de stad uit. 
Hierdoor kunnen de verkeerslichten zo worden ingesteld dat het 
verkeer vanuit alle richtingen vlotter door kan rijden. 

Ook zorgen we dat het voor fietsers een stuk veiliger wordt. Zo maken 
we een fietsstraat vanuit de Koningin Wilhelminastraat tot de rotonde 
Kazerneplein en zorgen we dat fietsers halverwege de oversteek even 
kunnen wachten. Daarnaast halen we de voorsorteervakken in de 
Lewestraat weg zodat fietsers meer ruimte krijgen.

De Buys Ballotstraat wordt in deze fase ook aangepakt. Het belangrijk-
ste wat hier verandert is dat de fietsers eerder gescheiden worden van 
het autoverkeer. Bovendien wordt de kuil bij de spoorwegovergang 
aangepakt. 

Werkzaamheden aan de spoorwegovergang
De derde fase is het aanpassen van de spoorwegovergang door ProRail, 
dit gebeurt in oktober 2018. Dan realiseren we vrijliggende fiets- en 
voetpaden ter hoogte van de overweg. Als laatste wordt de het kruis-
punt aangesloten op de vernieuwde spoorwegovergang. De werkzaam-
heden worden in het najaar van 2018 uitgevoerd en zijn naar 
verwachting eind 2018 klaar. 

Meer weten? 
Op woensdag 17 januari van 19.00-20.30 uur wordt een informatie-
bijeenkomst georganiseerd over de reconstructie van het kruispunt in 
Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14 in Kloetinge. U bent hierbij van 
harte welkom. Meer informatie vindt u op www.goes.nl/buysballot. 

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met projectleider Kees van 
Belzen via 0113-249704 of c.van.belzen@goes.nl. 
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De spooronderdoorgang wordt aangelegd om de verkeersdoorstroming 
en verkeersveiligheid te verbeteren. Autoverkeer gaat voortaan onder 
het spoor door in plaats van eroverheen. Door treinen en autoverkeer  
te splitsen zorgen we voor een veilige situatie en zorgen we dat ook  
bij eventueel toenemend treinverkeer de hinder wordt beperkt.  
Dit verbetert niet alleen de doorstroming en veiligheid, maar  
vermindert ook barrièrewerking tussen het centrum en Goes-Zuid.

Spooronderdoorgang 

Impressie spooronderdoorgang, gezien vanaf de zuidzijde van 
het spoor

Impressie spooronderdoorgang, gezien vanaf de noordzijde ter 
hoogte van school

>>>>

Na een flinke periode van voor-
bereiding is het zover: we gaan  
aan de slag met de uitvoering  
van de spooronderdoorgang en  
een nieuwe weg nabij de  
Van Hertumweg.

Wat is er gebeurd?
In de afgelopen periode zijn er onderzoeken 
gedaan, is het ontwerp gemaakt en zijn 
de contracten opgesteld. Daar merkt u als 
bewoner natuurlijk niet zoveel van, maar er 
zijn ook al enkele zichtbare werkzaamheden 
uitgevoerd. Zo hebben de buschauffeurs 
van Connexxion een nieuw onderkomen 
gekregen in het stationsgebouw en is het oude 
onderkomen gesloopt. Daarnaast is een deel 
van de school aan de Lijnbaan 14 (voormalig 
Hoornbeeck) gesloopt om ruimte te maken 
voor kabels en leidingen en riolering.

Vanaf september 2017 tot december 2017 
heeft ProRail het perron vernieuwd van het 
treinstation. Gelijktijdig zijn onder andere de 
zitbanken, afvalbakken en ander meubilair 
vernieuwd. Tijdens deze werkzaamheden is 
ook een deel van het perron verplaatst om 
ruimte te maken voor de onderdoorgang.

Voorbereidende  
werkzaamheden 

Voordat we de onderdoorgang kunnen 
bouwen, moet er nog wel het een en ander 
gebeuren. Hier zijn we iets meer dan een half 
jaar mee bezig. We starten begin 2018 met de 
voorbereidende werkzaamheden en ronden 
die naar verwachting in de zomer van 2018 
af. Daarna dragen we het terrein over aan de 
bouwer van de onderdoorgang.

Parkeren
Als eerste gaan we aan de kant van Goes-
Zuid aan de slag. Op het P&R terrein op het 
Stationspark wordt ruimte vrij gemaakt 
voor 150 gratis parkeerplaatsen. Dit is 
nodig, omdat het huidige P&R terrein aan 

beide kanten van de M.A. De Ruijterlaan 
komt te vervallen om plaats te maken voor 
de onderdoorgang. Voor de bewoners en 
bedrijven aan de Lijnbaan blijven nog enkele 
vergunninghouders plaatsen beschikbaar.

Lijnbaan en busstation
Als de werkzaamheden aan het P&R terrein 
klaar zijn, gaan we aan de slag op de 
Lijnbaan. Voor de school leggen we nieuwe 
kabels en leidingen, riolering en we maken 
een tijdelijk voet-fietspad als verbinding 
van de Lijnbaan met de M.A. De Ruijterlaan. 
Vervolgens worden de bestaande kabels, 
leidingen en verharding van het oude P&R 
terrein weggehaald. Daarnaast passen 
we het busstation aan. De fietsenrekken 
verplaatsen we naar het zuidelijke deel van 
het parkeerterrein op de Piet Heinstraat. 

Wat staat er nog op stapel?
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gestart en we verwachten in maart 2018 
het werk te kunnen gunnen. De aannemer 
heeft dan ongeveer een half jaar nodig om 
de ontwerpen definitief te maken en de 
berekeningen uit te voeren. 
In de herfstvakantie van 2018 is de eerste 
treinvrije periode. In dit weekend start het 
werk aan de onderdoorgang. In de eerste 
helft van 2019 wordt tijdens twee treinvrije 
weekenden het ingrijpende werk voor de 
onderdoorgang gedaan. 

Geluidschermen en opheffen overweg
Voor de zomer van 2018 worden door 
ProRail de geluidschermen langs het spoor 
aangebracht. De schermen bij het busstation 
en de Van Hertumweg worden later geplaatst. 
Deze schermen staan anders in de weg 
voor de bouw van de onderdoorgang en de 
aanpassingen van de omgeving. 
Na ingebruikname van de onderdoorgang 
wordt de overweg direct gesloten,  
zo snel mogelijk wordt deze, samen met  
de spoorbeveiliging, verwijderd. Ook  
worden dan de geluidsschermen nabij de 
overweg geplaatst.

Stationspark
Aan de kant van Goes-Zuid gaan we ook 
aan de slag met de voorbereidingen van de 
spooronderdoorgang en de twee rotondes van 
het programma Goes beter bereikbaar. 
We maken twee nieuwe aansluitingen op de 
Van Hertumweg voor Stationspark 2 en 8. 
Vervolgens wordt de huidige weg tussen het 
Stationspark en de Van Hertumweg verwijderd 
en verleggen we de kabels en leidingen en 
de riolering. Na de werkzaamheden is het 
Stationspark alleen nog bereikbaar via de 
twee ontsluitingen op de Fruitlaan. 
Het fietsparkeren en de kiss&ride krijgt 
tijdelijk een andere plek en we maken 
een keervoorziening voor het autoverkeer. 
Voor de fietsers en voetgangers van het 
Stationspark naar de Van Hertumweg leggen 
we een tijdelijke verbinding aan. Daarnaast 
vervangen we de bestaande vijver door een 
nieuwe vijver aan de andere zijde van de  
Van Hertumweg.

Realisatie 
onderdoorgang 
We hebben ongeveer 1,5 jaar nodig om de 
onderdoorgang te maken. Na de zomer van 
2018 starten we met de werkzaamheden voor 
de realisatie. Begin 2020 is naar verwachting 
de onderdoorgang klaar.

Beperkte verkeershinder
Omdat het werkterrein bijna volledig buiten 
de verkeersstromen ligt, zorgen we dat de 
hinder voor het verkeer zeer beperkt blijft. 
Wordt er toch hinder veroorzaakt? Dan 
kondigen we dit natuurlijk tijdig aan.

Zo min mogelijk hinder voor de omgeving
We vinden het heel belangrijk dat de hinder 
voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt 
blijft. We zijn hier daarom alert op en maken 
hier afspraken over met onze partners. Enige 
hinder in de vorm van van geluid-, stof, licht 
en trillingen is voor de directe omgeving 
tijdens de grote werkzaamheden helaas niet te 
voorkomen.

Drie treinvrije weekenden
We hebben drie treinvrije weekenden gepland 
voor de aanleg van de onderdoorgang. In deze 
weekenden wordt er continu gewerkt. Voor 
aanvang van de werkzaamheden leggen we u 
uit wat u kunt verwachten en waar u met uw 
vragen terecht kan.

Ontwerp en vormgeving
De aanbesteding van de onderdoorgang is 

Impressie 
busstation en 
fietsenrekken op 
parkeerterrein 
Piet Heinstraat

>>

Impressie 
onderdoor-

gang gezien 
vanuit het 

oosten boven 
het trein- 

perron

Impressie 
rotonde  
M.A. de  

Ruyterlaan

>>

>>
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Impressie overview gezien 
vanaf zuidzijde ter hoogte 
van het Poelplein>>

Als de onderdoorgang bijna gereed is,  
worden de nieuwe rotondes ter hoogte van  
het Stationspark (aan de zuidzijde van de 
onderdoorgang op de Van Hertumweg) en de 
M.A. de Ruyterlaan/ W. Barentszstraat 
aangelegd. Daarnaast passen we het Poelplein 
aan. De omliggende terreinen worden  
na openstelling van de onderdoorgang verder 
aangekleed.

We kijken er naar uit om begin 2020 alle 
werkzaamheden af te ronden, een forse 
verbetering voor de verbinding tussen het 
centrum en Goes-Zuid! 

We houden u op de hoogte
We vinden het belangrijk dat u goed op de 
hoogte bent en blijft over de aankomende 
werkzaamheden en de eventuele hinder.  

Op www.goes.nl/spoorproject staat alle 
informatie over dit project. U kunt zich ook 
inschrijven voor digitale mailings bij nieuws 
over dit project, dit kan eenvoudig door een 
e-mail met uw naam en (woon)adres te sturen 
naar spoorproject@goes.nl. 
Tijdens de uitvoering kunt u in de voormalige 
school aan Lijnbaan 14 terecht met uw 
vragen, vanuit hier zijn onze mensen aan  
het werk. 

Onder het 
spoor door!

Vragen over de werkzaamheden? 
Neem contact op met technisch 
projectleider John Dorreman via  
0113-249760 of j.dorreman@goes.nl
Algemene vragen over het Spoorproject? 
Neem contact op met projectmanager 
Victor de Vries via 0113-249698 of v.de.
vries@goes.nl
Vragen aan ProRail? Neem contact op via 
telefoonnummer: 0800 - 776 72 45.

Impressie spooronderdoor-
gang Zuidplein

>>
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disclaimer

Deze informatie heeft een informatie karakter. Aan deze informatie kunnen 
dan ook geen rechten worden ontleend. De gemeente Goes doet er alles aan 
om de juiste informatie te geven. Desondanks is het mogelijk dat iets niet 
juist is of achteraf niet juist blijkt te zijn.

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

Gemeente Goes:
initiatiefnemer en belangenbehartiger  
inwoners.

Provincie Zeeland: 
samen met de gemeente initiatiefnemer.

ProRail: 
verantwoordelijk voor het spoorwegnet van 
Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en 
veiligheid.

Zeeland Seaports:
initiator van de ontwikkelingen in  
het Sloegebied en daarmee direct  
belanghebbende. 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
subsidieverlener voor het opheffen van 
spoorse doorsnijdingen. 


