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Veel bewoners van oude stadjes, mooie kleine kronkelwegen en 

dijken hebben erg veel overlast van het geluid van honderden 

motorfietsen die op zonnige zater- en zondagen langs razen 

 Het beleid voor motorfietsen is zeer onduidelijk. Geluid is 

afhankelijk van soort en type motorfiets én afhankelijk van de 

hoeveelheid toeren die gemaakt worden 

 Sommige oude motorfietsen mogen ongelimiteerd geluid maken 

 Motorrijders genieten van het motorgeluid, sommige kopen, in 

Nederlandse winkels, speciale uitlaten om nog meer lawaai te 

kunnen maken (soms meer dan 100 dB) 

 géén APK voor motorfietsen, ze kunnen dus doen wat ze willen 

 Geluidoverlast wordt niet gehandhaafd, te ingewikkeld én geen 

prioriteit  

 Gemeente en politie adviseren bewoners om zelf in gesprek te 

gaan met motorrijders 



















10 meter van je 

huis en tuin 



Eén motorrijder produceert 70-80 dB 

Een groep van 10 produceert 80-90 dB 

Een groep van 30 produceert 90-100 dB 

 



Aantal 

motoren 

Gemiddeld 

60 dB 

Gemiddeld 

70 dB 

Gemiddeld 

80 dB 

Verhoging 

van dB's 

1 60 70 80 

2 63 73 83 3 

4 66 76 86 6 

8 69 79 89 9 

16 72 82 92 12 

32 75 85 95 15 

64 78 88 98 18 



Afname van geluid 

bij grotere afstanden 
Verkeersgeluid neemt ongeveer  

3 dB af  

wanneer de afstand wordt verdubbeld.  

Als L bijvoorbeeld het geluidsniveau 

op 5 meter is,  

dan verloopt de afname als volgt: 

Afstand Reken 

regel 

Bij 90 

dB 

Bij 100 

dB 

5 meter L dB 90 dB 100 dB 

10 meter L-3 dB 87 dB 97 dB 

20 meter L-6 dB 74 dB 94 dB 

40 meter L-9 dB 61 dB 91 dB 





 bootjes op de Vlist mogen alleen varen met een 
elektrische motor om geen overlast te 
veroorzaken. 

 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 te vergelijken met het geluid 
van zingende vogels. 

 In de arbeidsomstandigheden wordt geluid boven 
een niveau van 80 dB(A) als schadelijk 
beoordeeld. 

 Een overvliegende jumbojet geeft op 5 km vanaf 
het vliegveld 84 dB(A) geluid. 

 



 2014 meer dan 180 handtekeningen verzameld 

 2014 overleg met Burgemeester Evenhuis van Vlist  

 2015 brief aan College van B&W Krimpenerwaard 

 2017 brief aan College van B&W Krimpenerwaard 

 2018 overleg met Burgemeester Cazemier 

 2018 overleg met Wethouder Krimpenerwaard 

 2018 Website, Nieuwsbrieven, enquêtes, etc. 

 2019 Acties samen met Gemeente, Politie en MAG 

 2020 Aansluiting bij de NEFOM 

 

 En gedurende die tijd 

 Ervaren ze veel overlast 

 Ontvluchten ze hun huis op mooie dagen 

 Binnen ze blijven op zonnige dagen 

 duizenden euro’s geluidwerende maatregelen 
 

 

 

 

 







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 
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