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JAARVERSLAG 2015 

Bestuursverslag 

Gedurende het gehele verslagjaar 2015 was het bestuur als volgt samengesteld: 
Ir. Paul Koppen de Neve, Delden voorzitter 
Yolanthe C. Eibergen - Boon, Delden secretaris 

Dr.ir. Frits Schutte, Goor penningmeester 
Ir. Dirk van Ittersum, Delden lid 
Sander Smit MSc, Goor lid 

Actiegroep 
Goederenvervoer 
Hof van Twente 

Ing. Tim Gerritsjans, Delden lid (geformaliseerd in de ALV februari 2015). 

De voor ons positieve besluitvorming van toenmalig staatssecretaris Mansveld in 2014 heeft het 
bestuur van AGH begin 2015 doen besluiten de Vereniging AGH niet op te heffen maar te 
continueren met enigszins aangepaste doelstellingen. 
Dit heeft geleid tot de volgende actiepunten: 
1. de situatie op de TKL scherp in de gaten blijven houden en overtredingen op het gebied van geluid 

(wet Swung) en vervoer gevaarlijke stoffen (wet Basisnet) signaleren en melden aan gemeente en 
inspecties. 

2. het volgen van het wetsvoorstel Swung-2, waarin de geluidsregelgeving rond provinciale spoor- 
en waterschapswegen, gemeentelijke wegen en rond gezoneerde industrieterreinen wordt 
aangepast. De systematiek van het wetsvoorstel voor de Omgevingswet zal bepalend zijn voor de 
uiteindelijke vormgeving van de nieuwe geluidregelgeving. 

3. contact blijven houden met Eerste- en Tweede Kamerleden/ portefeuillehouders Infrastructuur 
om te voorkomen dat de geluidsruimte, die wettelijk vastligt en alleen door de Tweede Kamer 
gewijzigd kan worden, verruimd wordt. 

4. contact blijven houden met ‘zuster’ actiegroepen Rona, Spoorhinder (Rheden), NoRail (Hengelo) 
en Belangenvereniging Bathmen. 

5. samen met collega-actiegroepen aan de Twentelijn en IJssellijn blijven ijveren voor een Noordtak 
van Betuweroutekwaliteit en hiertoe contact onderhouden met mogelijke actiegroepen in de 
Achterhoek. 

In 2015 is het bestuur, naast de algemene ledenvergadering gehouden op 12 februari 2015, 4 maal 
bijeen geweest. 

De AGH-website www.twentekanaallijn.nl heeft meer vorm gekregen en is door verschillende 
aanpassingen meer gebruiksvriendelijk gemaakt. Bovendien zijn links opgenomen naar websites van 
de ‘zuster’actiegroepen. 

De luchthaven Twente moet volgens een adviescommissie een iconische internationale ontwikkel-, 
demonstratie- en productiezone worden voor ‘Advanced Materials and Manufacturing’. Deze 
‘Technology Base Twente’ moet het symbool worden voor de vernieuwende kracht van de 
maakindustrie in Twente. Er blijken geen aanknopingspunten ten aanzien van het Twentekanaalplus 
concept noch met de Noordtak door de Achterhoek en Twente langs de N18/A18. 

De aanleg van het zgn. “Drittes Gleis”, de uitbreiding van de capaciteit op het traject Zevenaar – 
Oberhausen met een derde spoor uitsluitend bestemd voor goederenvervoer, zal naar verwachting 
leiden tot gebruikmaken van de maximale geluidscapaciteit van de TKL. En dan vooral in de ene week 
per maand dat al het goederenvervoer Zevenaar – Oberhausen omgeleid moet worden over 
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Oldenzaal en Venlo. Dit impliceert maximaal ca. 8 relatief korte treinen per week met een maximum 
snelheid van 60 km/uur en met z.g. stille wagons. Tot nu toe heeft dit, voor zover ons bekend, niet 
geleid tot additionele klachten van omwonenden. 

Sinds augustus 2014 konden gedurende een jaar het actuele geluid(druk)niveau op een locatie langs 
de TKL in Ambt Delden (en overigens ook op een aantal andere voor Oost-Nederland relevante 
locaties) worden gevolgd over een aantal minuten, een uur en 24 uur via de website Sensornet. De 
website werd op de jaarvergadering van februari 2015 gedemonstreerd. Het wachten is nu op een 
rapportage van de bevindingen. De meting is inmiddels volgens plan gestopt en het evaluatierapport 
wordt in het eerste kwartaal 2016 verwacht. 

Een aantal studenten civiele techniek van de Saxion Hogeschool te Enschede is begeleid bij hun 
studie naar een variant van de Noordtak van Zevenaar door de Achterhoek en Twente naar Oldenzaal 
grens. Een eerste uitkomst hiervan is gepresenteerd na de jaarvergadering van februari 2015. De AGH 
heeft bijgedragen in de kopieerkosten. Inmiddels is ook aandacht besteed aan de technische 
aspecten van het tracé Boekelo - Oldenzaal, waaronder de consequenties voor de waterhuishouding, 
en aan een globale kostenraming. 

Een interview is gegeven aan twee studenten journalistiek van de Hogeschool Windesheim. 

De leden en belangstellenden zijn periodiek op de hoogte gehouden via een digitaal verspreide 
Nieuwsbrief, alsmede natuurlijk de AGH-website. 

De Rabobank heeft het tarief bankkosten voor verenigingen verhoogd van (voor ons) gemiddeld € 17 
per kwartaal all-in naar bijna € 23 per maand exclusief transactiekosten. Reden voor ons om die 
bankrekening te vervangen door één die inderdaad maar enkele euro’s per maand all-in kost. De 
bankrekening NL54 RABO 0178 087 300 is dus opgeheven en een bankrekening NL83 INGB 0701 343 
737 is geopend. Indien daar een bedrag naar wordt overgemaakt, dan graag o.v.v. penningmeester 
AGH. 

Het ledental bedraagt thans 240 leden. 

Delden, januari 2016 

 
 
 

Ir. P. Koppen de Neve, voorzitter Y.C. Eibergen - Boon, secretaris 


