
Welkom! 

Welkom op deze inloopavond over onder 

andere de geluidsschermen in Goes. De voor-

bereidende werkzaamheden starten dit najaar. 

Vanavond willen we u de mogelijkheid geven 

om vragen te stellen. Ook laten we u graag 

zien waar de schermen komen, hoe we dat 

gaan doen, wat u hiervan gaat merken en hoe 

het eindresultaat eruit zal zien.

We zijn aanwezig met medewerkers van 

aannemer Strukton, ingenieursbureau Royal 

Haskoning DHV en ProRail. We beantwoorden 

uw vragen graag.

Heeft u na deze avond vragen?

Wanneer u na deze avond nog vragen heeft 

dan kunt u contact opnemen met ProRail.

U kunt ons bereiken via  

www.prorail.nl/contact.  

Of bel 0800 – 7767 245 (gratis). Dat kan 

doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur  

en bij noodgevallen of ernstige overlast 

natuurlijk ook buiten kantoortijden.



Geluidschermen Zeeuwse Lijn

Op de gehele Zeeuwse Lijn, tussen 

Roosendaal en de aftakking naar de 

Sloehaven, bouwen we op verschillende  

locaties geluidschermen. De geluidschermen 

in Goes zijn onderdeel van dit project. Het 

project is ontstaan als gevolg van de aanleg 

van de nieuwe Sloelijn. Het ministerie van I&M 

heeft ProRail toen opdracht gegeven om 

geluidsmaatregelen te nemen voor zowel de 

wijzigingen vanwege het aangepaste 
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goederentraject als voor de reeds bestaande 

saneringslijst vanuit de Wet Geluidhinder. 

Er zijn al verschillende maatregelen getroffen, 

zoals de aanleg van een aantal schermen 

buiten het centrum van Goes, plaatsing van 

raildempers, vervanging van houten door 

betonnen dwarsliggers en aanbrengen van 

gevelisolatie. Het laatste onderdeel dat nu 

uitgevoerd gaat worden is de bouw van de 

nog resterende geluidschermen.



Waar plaatsen we schermen?

Er zijn 9 locaties waar we een scherm plaatsen 

of aanpassen. Op de grote overzichtskaarten 

op de tafels kunt u zien waar de schermen 

komen ten opzichte van uw woning.



Hoe komen de geluidschermen 
eruit te zien?
De geluidschermen worden uitgevoerd in

aluminium cassettes. Deze schermen zijn

groen van kleur. Op sommige locaties wordt 

begroeiing geplaatst aan de buitenzijde  

van het scherm. Dit soort scherm is op meer 

plekken in de gemeente Goes al geplaatst.

voorbeelden van aluminium cassettes



Planning

Activiteit Periode*

Start voorbereidende werkzaamheden; snoeien en inmeten Week 40

Plaatsen fysieke afscherming naast het spoor Week 41

Graven van proefsleuven voor onderzoek Week 41

Informatie uit onderzoek verwerken in detail engineering Week 42-43

Start eerste fysieke werkzaamheden Week 44

Geluidschermen gereed 2e kwartaal 
2018

* Deze planning is een indicatie, door diverse omstandigheden kan deze planning nog wijzigen.



Uitvoering / werkwijze

Vanaf begin november starten de eerste werk-

zaamheden die zichtbaar worden voor u als 

omwonende. Tijdens de bouw kunt u merken 

dat we aan het werk zijn. We plaatsen bouw-

keten, zijn aan het werk met kranen en 

andere machines. De details rond de uitvoe-

ring zijn nog niet bekend. We informeren u 

graag op hoofdlijnen. Wanneer we meer 

weten houden we u op de hoogte van de 

werkzaamheden via bewonersbrieven.

Werkverkeer en werkterrein

Tijdens de bouw proberen we de hinder in de 

omgeving van de werklocatie zo veel mogelijk 

te beperken. Op dit moment weten we nog 

niet exact welke locaties we nodig hebben voor 

bijvoorbeeld opslag van materialen en het 

plaatsen van bouwketen. We informatie u 

tijdig via bewonersbrieven op  het moment dat 

de werkzaamheden bij u in de buurt starten.

Hinder tijdens de bouw

Wanneer wij aan het spoor werken kan dit 

geluidshinder geven. Bijvoorbeeld van 

machines en bouwverkeer. We houden ons 

daarbij aan de geluidsnormen uit de lokale 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en 

het Bouwbesluit (2012). Ook zorgen we dat u 

als omwonende tijdig wordt geïnformeerd over 

(geluids)hinder.

Werktijden

Omdat wij buiten het spoor werken en een 

fysieke afscheiding plaatsen kunnen wij 

overdag werken. De werktijden zijn op werk-

dagen van 07.00  tot 18.00 uur. Mocht het 

nodig zijn om in de nacht te werken, dan infor-

meren we u hierover.


