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      Actiegroep 

Goederenvervoer 

  Hof van Twente 

JAARVERSLAG 2016 

Bestuursverslag 

Aan het begin van 2016 heeft  Sander Smit MSc kenbaar gemaakt dat hij het bestuurslidmaatschap 

niet kan combineren met zijn werkzaamheden in Brussel. Voorts heeft de secretaris 

Yolanthe Eibergen gemeld dat zij met ingang van november 2016 een aantal jaren in het buitenland 

zal verblijven. Daarom is ultimo 2016 het bestuur als volgt samengesteld: 

ir. Paul Koppen de Neve, Delden voorzitter, secretaris 

dr.ir. Frits Schutte, Goor  penningmeester, webmaster 

ir. Dirk van Ittersum, Delden  special projects 

Ing. Tim Gerritsjans, Delden  lid. 

Het besluit in juni 2014 van toenmalig staatssecretaris Mansveld om voor ‘kopmaken Deventer’ te 

kiezen en dus de Twentekanaallijn niet als alternatief voor grootschalig goederenvervoer te gaan 

gebruiken, heeft het bestuur begin 2015 besloten de Vereniging AGH 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 de wethouder van de gemeente Hof van Twente en ambtelijke 

ondersteuning die infrastructuur in portefeuille hebben. 

5. contact blijven houden met ‘zuster’ actiegroepen, in het bijzonder de koepelorganisatie Rona, 

alsmede de meest actieve regionale actiegroep Spoorhinder (Rheden). 

In 2016 is het bestuur, naast de algemene ledenvergadering gehouden op 16 februari, driemaal 

bijeen geweest, op 21 januari (24e vergadering; voorbereiding ALV), 7 juli (25e vergadering) en 24 

november (26e vergadering). In elke vergadering worden deze actiepunten nagelopen op eventuele 

nadere actie. 

De leden en belangstellenden zijn periodiek op de hoogte gehouden via de AGH-website 

www.twentekanaallijn.nl. Deze is in 2016 bijgewerkt met de volgende onderwerpen: 

- naleving geluidproductieplafonds / geluidsrapport spoor Ambt Delden. Sensornet heeft in de 

periode juli 2014 t/m juni 2015 onder meer langs de Twentekanaallijn (TKL) bij Ambt Delden 

continu geluidsmetingen verricht. Deze waren destijds ook online te volgen. Gedateerd 10 mei 

2016 is door DGMR Industrie, Verkeer & Milieu B.V. een analyse uitgebracht van de 

meetresultaten. Uit deze analyse volgt dat het geluid binnen het vastgestelde 
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geluidproductieplafond is gebleven en dat er geen significante uitschieters waren. Het rapport is 

op onze website geplaatst. 

- trillingen. Het ministerie I&M heeft aan ProRail verzocht mogelijke maatregelen ter beperking van 
trillingshinder vanwege het spoorgebruik en de mogelijkheden voor toepassing daarvan in de 
praktijk in beeld te brengen. Daartoe is door ProRail / Grontmij een maatregelencatalogus 
opgesteld, die begin 2016 is gepubliceerd. De publicatie is te downloaden via onze website. 

- aantal goederentreinen TKL. Op ons verzoek is aan ProRail gevraagd om een opgave van het 

aantal (goederen)treinpassages door de gemeente Hof van Twente gedurende een half jaar. Uit 

de opgave blijkt dat er per maand maximaal 13 goederentreinen passeren, oftewel ruim drie per 

week. Voor Delden ligt dit aantal iets hoger vanwege de aan- en afvoer naar Elementis. Deze 

aantallen vallen binnen het geluidproductieplafond dat voor de TKL is vastgesteld. Het totale 

overzicht is op onze website geplaatst. 

- vervoer gevaarlijke stoffen. Staatssecretaris Dijksma heeft de TK bij brief van 26 mei 2016 een 

rapportage aangeboden over de naleving van de registratie van het vervoer van gevaarlijke 

stoffen, dit mede in verband met het hogere aantal goederentreinen als gevolg van de aanleg van 

het derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen. Zij concludeert dat tussen de 35% en 40% van 

de opgaven in het Wagenlading Informatiesysteem (WLIS) niet overeenkomt met de actuele 

lading. Daarmee is een verhoogd risico gecreëerd. Overigens blijkt er een groot verschil in 

accuratesse te bestaan in de opgaven van verschillende vervoerders. De staatssecretaris kondigt 

maatregelen aan ter verbetering van de situatie. De rapportage is op onze website te 

downloaden. 

- goederentrein ontploft in Bulgarije. Op 10 december 2016 heeft zich in Bulgarije een ramp 

voorgedaan met een goederentrein waarbij zeven mensen zijn omgekomen, enkele tientallen 

gewond, en woningen in een straal van 300 meter zijn verwoest. Dit is een mogelijkheid waar wij 

al jaren voor waarschuwen. Het krantenbericht is op onze website in te zien. 

- enkele huishoudelijke mededelingen. 

‘Drittes Gleis’ Emmerich - Oberhausen 

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 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. Omwonenden langs de Twentekanaallijn ondervinden nauwelijks extra 

hinder van de omgeleide goederentreinen, dit in tegenstelling tot de aanwonenden van de IJssellijn 

en Twentelijn (die sinds enige tijd Bentheimlijn wordt genoemd). Maar wij moeten alert blijven! 

Basisnet spoor 

De jaarvergadering van het KIvI op 30 november in Gorinchem is bijgewoond, Een van de sprekers 

was de heer V. van der Vlies, managing consult bij Berenschot, die een overzicht heeft gegeven van 

verleden, heden en toekomst van Basisnet spoor (= vervoer gevaarlijke stoffen), mede voorbereid 

door A. Toet, directeur Koninklijk Nederlands Vervoer. Conclusies: (i) veiliger maken van vervoer, (ii) 

verplicht rijden van andere routes, (iii) opheffen van vervoer of verschuiven naar andere 

vervoerswijzen. 

Het ledental bedraagt thans 235 leden.  

Delden, februari 2017 

 

 

 

P. Koppen de Neve, voorzitter   F. Schutte, penningmeester 


