
Presentatie in de oordeelsvormende 

commissie van de Gemeente 

Krimpenerwaard op 18 februari   



Inspreken Gemeente Krimpenerwaard  

1. Mijn naam ik Tony Hardenberg, ik spreek namens de “Actie groep 
geluidoverlast Krimpenerwaard” 

2. Wij vertegenwoordigen bewoners uit de krimpenerwaard die veel 
geluid overlast ervaren van motorrijders. 

3. Deze bewoners komen uit Bergstoep, Berkenwoude, Bergambacht, 
Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan de 
IJssel, Schoonhoven, Stolwijk en Vlist 

4. Het gaat om 2 soorten overlast: 

a. Overlast van individuele motorrijders, die veel meer lawaai maken dan 
wettelijk toegestaan, op motorfietsen die vaak zijn aangepast. 

b. Groepen motorrijders, die in grote groepen door onze gemeente rijden, 
en daardoor om mooie zaterdag en zondagen veel overlast veroorzaken. 

5. Een van de mooiste toertochten van Nederlands staat beschreven 
op vele internet sites, en loopt dwars door Haastrecht, via de Vlist 
naar Schoonhoven, om dan vervolgens via de Lek dijken naar het 
westen of Oosten te gaan. 

6. Dit gaat ook dwars door het – door de provincie aangewezen - 
stiltegebied langs de rivier de Vlist  



7. We moeten concluderen dat de overlast elk jaar groter wordt, door de 
toename van het aantal motorrijders. 

8. De gezondheid van de bewoners komt in gevaar, de overlast is niet meer 
acceptabel. 

9. U kunt hierbij denken aan stress, wat kan leiden tot hogere bloeddruk, 
hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen. 

10. De toegezonden presentatie bestaat achtereenvolgens uit vier delen: 

a. Stiltegebied: karakter en locatie 

b. Gezondheidsaspecten: geluidoverlast is in strijd met nationale en internationale 
adviezen en rapportages, alsmede het EVRM 

c. Recente jurisprudentie van Nederlandse rechters 

d. Handhaving  

11. Wij vragen de gemeente om maatregelen te nemen door: 

1. Afsluiting wegen langs Rivier de Vlist voor Motorfietsen op zaterdag en zondag 
van 1 mrt t/m 30 september  

2. Informeren van toertocht organisatoren en belangen organisaties over afsluiting 

3. Handhaven afsluiting 

4. Bekeuren overtreders 

  

Dank voor uw aandacht, we beantwoorden graag uw vragen. 

 



Om stiltegebieden zo stil mogelijk te houden gelden een aantal 

regels.  

• Gemotoriseerd verkeer buiten de openbare weg, grootschalige 

evenementen of andere bronnen van lawaai zijn verboden.  

• Gebiedseigen geluiden – zoals een boer die zijn land bewerkt met 

een tractor – zijn wel toegestaan. Die horen gewoon bij het 

beleven van het landelijk gebied.  

• Alle activiteiten waarbij weinig lawaai ontstaat zijn toegestaan.  

• U kunt er dus in alle rust genieten en zelfs actief recreëren. 

 

Hoe stil is een stiltegebied? 

De grenzen van de stiltegebieden zijn zo vastgesteld dat het geluid 

in de gebieden het grootste deel van de tijd de 40 decibel niet 

overstijgt. Dit is geen harde norm.  

Dit is te vergelijken met het geluid van zingende vogels. Natuurlijk 

ontkom je er in Zuid-Holland niet aan dat er af en toe een vliegtuig 

overvliegt, het verkeersgeluid door een bepaalde windrichting te 

horen is. Maar afgezien daarvan is de stilte die de bezoeker hier in 

het weekend behoort te ervaren in Zuid-Holland onovertroffen.  

Daarbij geldt: hoe stiller een gebied, hoe duidelijker de geluiden 

van veraf opvallen. 





Veel bewoners van de Gemeente Krimpenerwaard ervaren 

veel overlast van het geluid van honderden motorfietsen 

die op zonnige zater- en zondagen langs razen. 

 

Wat doen we zelf? 

 klachten van bewoners (al 5 jaar) 

 overleg met de gemeente (al 4 jaar) 

 Website en nieuwsbrief (al 3 jaar) 

 participatie in gemeentelijke werkgroep inzake 

geluidoverlast 

 voorstel om internetsites inzake aantrekkelijke 

toertochten te benaderen (afgewezen door 

wethouder) 

 



Tourtochten op het Internet 



Eén motorrijder produceert 70-80 dB 

Een groep van 10 produceert 80-90 dB 

Een groep van 30 produceert 90-100 dB 

Elke vermeerdering met 3 dB is een verdubbeling van het geluid. 



De overlast van Motorgeluid neemt geleidelijk toe in omvang en intensiteit 



Rapportages 

 Geluidsoverlastrichtlijnen voor 
de EU (in overleg met de WHO) 

100 miljoen Europeanen hebben last 
van verkeerslawaai (1 op de 5!) 

 Rapport van het International 
Council on Clean Transportation 
(2018) 

motorfietsen hebben een hoge 
uitstoot van koolmonoxide en 

stikstof 

 Advies Gezondheidsraad “Geluid 
en gezondheid”(2014) 

 Publicatie ministerie I&M “Slim 
onderweg naar een stillere en 
gezonde stad” (2017) 

 Advies Stikstofcommissie 

Betere bescherming van 
natuurgebieden  

Het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele 
vrijheden (EVRM) 

 art. 2 EVRM: dit artikel 
beschermt het recht op leven 

 art. 8 EVRM: dit artikel 
beschermt het recht op 
eerbiediging van het privé, 
familie- en gezinsleven 

 volgens vaste rechtspraak is 
Nederland verplicht om passende 
maatregelen te nemen, als er 
een risico is voor het leven of 
het welzijn van personen  

 art. 13 EVRM: het nationale 
recht moet voorzien in een 
effectief rechtsmiddel tegen 
schending of niet-nakoning door 
de overheid (d.w.z. de rechter)  

 





Voetbal veldje Nijmegen 

 Omwonenden van het 

trapveldje eisten bij de 

rechter dat het dichtging 

vanwege de geluidsoverlast.  

Uitspraak rechter (november 

2019) 

 Voetbalveldje Nijmegen 

hoeft voorlopig niet 

gesloten te worden 

 Wel mag er ‘s avonds en in 

het weekend niet gespeeld 

worden.  

 Het kunstgras van het 

voetbalveld moet worden 

vervangen door hoogpolig 

kunstgras  

 De school moet de betonnen 

randen bij het veld en de 

goals verwijderen om het 

geluidsoverlast te beperken. 

Gemeente Lopik: Lekdijk definitief afgesloten 

voor motorrijders  

 De Lekdijk bij Lopik wordt in de weekenden 

definitief afgesloten voor motorrijders. De 

afsluiting geldt voor de periode van 1 maart 

tot en met 1 november  

 Doelstelling: minder geluidsoverlast en 

gevaarlijke situaties voor omwonenden 

Rechter laat afsluiting Lekdijk voor 

motorrijders bij Lopik toe (november 2019) 

 De Utrechtse bestuursrechter heeft beslist 

dat de Gemeente Lopik het motorverbod op 

de Lekdijk vanaf 1 maart tot en met 31 

oktober in de weekenden mag blijven 

uitvoeren. Daarmee wordt vooral gebruik 

door fietsers bedoeld, zoals expliciet 

vermeld in de uitspraak. Daarnaast heeft 

Lopik aan de hand van een pilot uit 2017 

"kunnen oordelen dat de vermindering van 

het aantal motorfietsen bijdraagt aan de 

afname van overlast".  



Twee methodes 

 geluidmeting met 

speciale apparatuur 

 simpele constatering 

door verbalisant dat 

sprake is van 

geluidoverlast 

 vermeld in uitzending 

“De Monitor” van 10 

november 2019 door 

vertegenwoordiger van 

politie 

 erkend door de rechter 

o.g.v. art. 57 RVV 

 vermeld op de site van 

de MAG en onze website 

 

Bij afwijzing voorstel 

handhaving door politie 

In dat geval twee 

mogelijkheden: 

1.Plaatsing akoestische 

flitspalen met 

provinciale 

ondersteuning 

2.Selectieve 

geluidscamera’s 

(onder meer in gebruik 

in Amsterdam) 

 



Concreet betekent dit van 1 mrt t/m 31 sept : 

1. Afsluiting wegen langs Rivier de Vlist op 

zaterdag en zondagen voor Motorfietsen 

2. Handhaven afsluitingen 

 

 

 

 

 

3. Afsluiten dorpskern Schoonhoven op zaterdag en 

zondagen voor Motorfietsen 

4. Afsluiten dorpskern Stolwijk op zaterdag en zondagen 

voor Motorfietsen 

5. Afsluiten dorpskern Haastrecht op zaterdag en zondagen 

voor Motorfietsen 


