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Beste Mensen, 
 
Met dit mooie weer is het gelijk weer raak. Het regent meldingen van overlast en in de afgelopen week hebben zich 
diverse nieuwe bewonersgroepen aangemeld bij de NEFOM, een 20 tal zijn nog niet door de ‘ballotage’ maar de teller 
staat nu op 80 NEFOM bewonersgroepen. 
Opvallend zijn de geluiden uit Rotterdam en Arnhem, waar een deel van de overlast wordt veroorzaakt door 
personenauto's met speciale sportuitlaten. Zie de artikelen verderop in deze nieuwsbrief.  
 
Verder wordt op 14 juli de "Europese Green Deal" gepresenteerd door eurocommissaris Frans Timmermans. De 
NEFOM heeft samen met SOS Europe in een brief aan Euro commissie aandacht gevraagd voor de geluidoverlast 
van Motorvoertuigen, met het verzoek om de voorgestelde maatregelen op te nemen in de Green Deal. 
 
Tot slot heeft de NEFOM  een brief gestuurd aan de informateur en aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 
In deze brief wordt aandacht gevraagd voor  het gebrekkige klimaatakkoord en geluidsoverlast tweewielers. 
 
In dit klimaatakkoord wordt primair aandacht besteed aan allerlei vierwielers (personenauto's, bestelbussen, 
autobussen, vrachtwagens, etc.), terwijl kort aandacht wordt besteed aan tweewielers, zij het dat daarbij slechts 
maatregelen worden voorgesteld voor snorfietsen en bromfietsen. 
Dat betekent dat in het nationaal klimaatakkoord totaal geen aandacht wordt besteed aan motorfietsen, terwijl zij juist 
de grootste lawaaiveroorzakers zijn.  
 
In deze brief wordt gevraag om de volgende maatregelen: 

a. Alle nieuw te verkopen tweewielers elektrisch  
b. Verplichte APK voor motorfietsen 
c. Verbod voor het gebruik van sportuitlaten en regelbare uitlaatsystemen 

 

Namens het NEFOM bestuur 
Tony Hardenberg, voorzitter  
 

Motorfietsen veroorzaken forse gezondheidsschade 

De NEFOM heeft in een publicatie "Feiten over lawaaivervuiling" een overzicht van de aanzienlijke ge-

zondheidsschade gegeven door lawaai van een deel van de motorvoertuigen. Daarvoor heeft zij zich geba-

seerd op rapporten van de WHO, het RIVM en de Europese Commissie. Motorfietsen blijken relatief de 

grootste bijdrage aan die gezondheidsschade te leveren. Met maar 0.1% van alle gereden kilometers en 

slechts 7 % van alle motorvoertuigen veroorzaken zij 27% van alle gezondheidsschade. 

 “Wij krijgen vaak te horen dat we niet zo moeten zeuren” Met deze publicatie willen we duidelijk maken 

dat het allesbehalve gezeur is. Mensen kunnen ziek worden van terugkerende excessieve herrie. Dat is onac-

ceptabel. Het is daarom hoog tijd dat de overheid maatregelen neemt om aan deze onnodige overlast een 

einde te maken”. Daarbij helpt het dat de Europese Commissie werkt aan nieuwe geluidsnormeringen en het 

Europese Commissie de Europese Commissie recentelijk heeft geoordeeld dat het afsluiten van wegen ge-

oorloofd is als maatregel om de geluidsoverlast te beteugelen en de gezondheid van de burgers te bescher-

men.”  Zie ook: Feiten over lawaaivervuiling – van gemiddeld geluid word je ’s nachts niet wakker. 

https://www.nefom.nl/uncategorized/motorfietsen-veroorzaken-forse-gezondheidsschade/
http://www.nefom.nl/wp-content/uploads/2021/05/NEFOM-–-Feiten-over-lawaaivervuiling-uitgave-2.pdf
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Hoe schadelijk is geluidsoverlast? 

Sinds corona is het aantal geluidsoverlast klach-

ten met 50% gestegen. En of het nou je buurman 

is die gaat boren, een windmolenpark naast je 

deur of een snelweg die je continue hoort: alle-

maal zetten ze je lichaam in de stress-stand. Je 

kan je voorstellen dat dat niet gezond is. Ge-

luidswetenschapper Tjeerd Andringa (Rijksuni-

versiteit Groningen) legt uit waarom we stress 

krijgen van herrie en wat voor effect het heeft op 

onze gezondheid. Klik hier. 

Een ongemakkelijke waarheid 

In de afgelopen weken voelen met name de motorrijders zich aangesproken over vermeend geluidoverlast. 

Zij zijn zich van geen kwaad bewust, en verbazen zich er over dat mensen ziek zouden kunnen worden van 

het geluid van de door hun geliefde motorfiets. Ja, er zijn een aantal uitwassen, waarbij men illegale uitlaten 

monteert, maar een standaard motorfiets zou toch echt geen overlast kunnen geven. 

In de praktijk blijkt dit anders te zijn. Naast de klachten van vele bewoners in heel Europa zijn er in de afge-

lopen jaren een aantal rapporten opgesteld waarop de NEFOM zich baseert. 

 

Dit zijn: 
1. Handbook on the external cost of transport , January 2019 v 1.1 
2. RIVM-rapport (2019) n.a.v. de motie Schonis (2019) 
3. WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018) 
4. Geluid van gemotoriseerde tweewielers: handelingsperspectieven (2019) 
5. EU Beslissing EC op bezwaar motorrijders Tirol (2021) 

Opgedrongen lawaai! 

De afgelopen weken vroegen we de NEFOM bewonersgroepen om een filmpje te maken van de geluids-

overlast die zij ervaren. Klik hier om een beeld te krijgen van het opgedrongen lawaai waar men mee te ma-

ken heeft. 

Knallende uitlaten en brullende motoren: de gemeente Bergen is het zat en neemt landelijk het 

voortouw in de bestrijding van motorherrie 

Knallende uitlaten en schreeuwende motoren: de 

gemeente Bergen neemt landelijk het voortouw in 

de bestrijding van motoren die te veel geluid 

maken, al meer dan zestig gemeenten sluiten zich 

aan. 

De gemeente Bergen wil geluidsoverlast door 

motoren aanpakken. Tientallen gemeenten 

hebben zich inmiddels bij Bergen aangesloten, 

waaronder de grote vier (Amsterdam, Rotterdam, 

Utrecht en Den Haag). 

Ferrari sorteert voor om brullende motoren te verruilen voor stille elektrische aandrijving 

Ferrari heeft zich tot technologie-industrieleider Benedetto Vigna gewend om de luxe sportwagens, bekend 

om brullende motoren, een nieuw tijdperk in te loodsen van stille elektrische krachtbronnen.  

https://youtu.be/qe4OqN2chsg?
https://youtu.be/qe4OqN2chsg?
https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Handbook_on_the_external_costs_of_transport_Final.pdf
http://www.nefom.nl/wp-content/uploads/2021/05/motie-Schonis-RIVM-rapport-2019-0227.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region#:~:text=%20Compared%20to%20previous%20WHO%20guidelines%20on%20noise%2C,standardized%20approach%20to%20assess%20the%20evidence%3B%20More%20
http://publications.tno.nl/publication/34634962/x1Vzcb/dittrich-2019-geluid.pdf
http://www.nefom.nl/wp-content/uploads/2021/05/EU.Beslissing-EC-op-bezwaar-motorrijders-Tirol.260121.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aEer8Hvx6L0
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210609_50743697
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210609_50743697
https://www.gptoday.net/nl/nieuws/f1/262399/ferrari-sorteert-voor-om-brullende-motoren-te-verruilen-voor-stille-elektrische-aandrijving
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NEFOM spandoeken actie 
In de afgelopen weken hebben bewonersgroepen in 15 gemeenten meer dan 250 spandoeken 
opgehangen om te laten weten dat de maat vol is.  
 
Of het nu om motorfietsen gaat, of om lawaai-uitlaten onder auto’s, om waterscooters, quads of 
speedboten: die onnodige geluidsoverlast moet stoppen. Daar moeten onze overheden tegen optreden. En 
daarom geven wij een helder signaal af: luister ook naar ons! Naar al die omwonenden die lijden onder die 
onnodige geluidsoverlast.   
 
Voor de komende tijd kunnen de spandoeken weer even in de kast. We laten weten wanneer we een 
volgende prikactie gaan organiseren. 
 
Vanzelfsprekend is er niets op tegen om de spandoeken op te hangen in uw eigen omgeving. Let er wel op 
dat dit vergunning plichtig is als de spandoek op openbaar terrein hangt. In uw eigen tuin is geen 
vergunning nodig. 
 
Kijk hier voor een impressie van de spandoeken actie 
 
 

 
 

Meld de geluidoverlast telkens weer bij je gemeente 
 
Er zijn inmiddels meerdere gemeenten in Nederland (en elders in Europa) die geluidsoverlast willen 
aanpakken. Bijvoorbeeld: Den Haag, Scheveningen, Rotterdam, Amsterdam, Bergen etc. Andere 
gemeenten onderzoeken de mogelijkheden, zoals in Deventer, Amerongen, Berg en Dal, Krimpenerwaard, 
e.a.. Het helpt als geluidsoverlast keer op keer gemeld wordt. Dan moeten de gemeenten wel actie gaan 
ondernemen.  
 
Dus meld geluidsoverlast. Telkens weer als je er last van hebt. Doe 
dat netjes. Geef daarbij aan waar en wanneer je die geluidsoverlast 
ondervond. En doe het bij voorkeur ook samen met anderen, 
bijvoorbeeld buren en andere mensen uit uw omgeving. En vraag 
je gemeente steeds om een terugkoppeling.  
 
Hoe melden? Dan kan in principe op 3 manieren: 

1. Via de website van de gemeente. Onder het kopje “openba-

re ruimte” of “leefomgeving”.  

2. Via de app MijnGemeente. Rechtstreeks vanuit uw mobiele 

telefoon. Inclusief locatie, omschrijving type geluidsoverlast 

(bijv motoren of waterscooters) en eventuele aanvullende 

gegevens (bijv tijdstip, geschatte snelheden) en bijvoor-

beeld een foto. Deze app is beschikbaar in de AppStore 

voor de iPhone en in de PlayStore voor Android-systemen.  

3. Rechtstreeks bellen met de gemeente. En zo je klacht over 

geluidsoverlast melden.  

 

  

https://www.nefom.nl/uncategorized/spandoekenactie-70dba-is-de-max/
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SOS Europe stuurt een brief aan Euro commissie 
 
Bewonersgroepen uit Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland hebben zich verenigd tot SOS 
Europe. SOS staat in dit geval voor Save Our Silence. 
 
Gezamenlijk hebben ze een brief geschreven aan de Euro commissie in Brussel, waarin ze vragen om 
bescherming van de gezondheid van de Europese bevolking tegen de huidige geluidsoverlast door 
motorvoertuigen. Elk land zal vervolgens ook hun eigen vertegenwoordigers aanspreken. 
 
Verzochte maatregelen            

a. Niet alleen overschakeling naar elektrisch vervoer voor personenauto's, taxi's, autobussen, 
bestelauto's en vrachtauto's, maar deze overschakeling naar elektrisch vervoer dient - ter 
bescherming van de gezondheid van de bevolking - ook te gelden voor alle soorten tweewielers, 
zoals snorfietsen, bromfietsen en motorfietsen.    
De import van nieuwe motorfietsen van buiten de Europese Unie vanaf 1 januari 2025 mag niet 
toegestaan zijn, als deze motorfietsen, snorfietsen en bromfietsen niet elektrisch zijn.  

b. Verplichte APK voor motorfietsen aan alle lidstaten van de Europese Unie op leggen en daarop 
geen uitzonderingen toe te staan, zoals thans.    

c. Verbod voor het gebruik van sportuitlaten en regelbare uitlaatsystemen 
 
Handhaving verzochte maatregelen 

a. Boete bij niet-naleving door fabrikanten  
b. Boete bij gebruik van een sportuitlaat en regelbare uitlaatsystemen 

 
Namens de Europese Commissie heeft Andreas Vosinis, legislative officer, de NEFOM bericht dat de door 
SOS Europe voorgestelde maatregelen in de beoordeling zullen worden betrokken." 
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NEFOM stuurt brief aan minister van Infrastructuur en Waterstaat 
In deze brief vraagt de NEFOM - met verwijzing naar de zorgplicht van 

de overheid om de gezondheid van burgers te beschermen - om 

aanvulling van het nationaal klimaatakkoord met maatregelen tegen 

geluidsoverlast door motorfietsen, zoals de transitie voor 

nieuwverkopen  naar elektrische motorfietsen per 1 januari 2025, de 

invoering van een wettelijke mogelijkheid voor een gemeente tot het 

invoeren van een inrijverbod voor motorfietsen via een milieuzone en 

de instelling van een algeheel verbod om met groepen van meer dan 

5 motorrijders door stiltegebieden en naturagebieden te rijden.  

Lees hier de brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

NEFOM stuurt brief aan de informateur 
In deze brief vraagt de NEFOM wederom om aanvulling 

van het nationaal klimaatakkoord met maatregelen voor 

motorfietsen. Tevens verwijst de NEFOM hierin naar de 

zorgplicht van de overheid om de gezondheid van de 

burgers te beschermen tegen de gevolgen v  an 

geluidsoverlast door motorvoertuigen. In dat kader 

vragen wij de informateur te bevorderen dat de 

overschakeling naar elektrisch vervoer tevens alle 

soorten tweewielers gaat omvatten. 

Geluidoverlast in het nieuws 

Hieronder een korte impressie van de nieuwsberichten van de afgelopen weken: 

Rotterdam wil flitspalen voor lawaaimakers ontwikkelen 
Hard optrekken, toeteren of gewoon even flink gassen terwijl je stilstaat voor het stoplicht. In Rotterdam is de ge-
meente helemaal klaar met geluidsoverlast van weggebruikers en wil daarom dat dit makkelijker beboet kan worden 
met speciale 'flitspalen'. 
 
Ruim 16.000 keer over de grens in twee maanden tijd: zo wil Rotterdam geluidsoverlast van patserbakken tegen-
gaan Automobilisten in patserbakken die hard optrekken of toeterend door de straten van het centrum van Rotter-
dam rijden. Een doorn in het oog van velen en daarom ook grondig onderzocht in opdracht van wethouder mobili-
teit, Judith Bokhove. Uit dat onderzoek blijkt dat in de periode augustus tot oktober vorig jaar ruim 16 duizend keer 
het geluidsniveau van 80 decibel is overschreden. 
 
Bewoners zijn het beu: bij mooi weer verandert de Osse Maasdijk in een crossbaan DEMEN/OSS - Ze brengen 
gevaar en vooral een heleboel herrie. Bewoners van de Maasdijk zijn de vele motoren die bij mooi weer door hun 
omgeving scheuren helemaal zat. Voor de tweede keer in een jaar tijd wordt het verkeer daarom in kaart gebracht. 
Maar zelfs als nu wél blijkt dat er te hard wordt gereden, is een oplossing ver weg.   

Bewoners zijn 'Circuit Arnhem' meer dan zat: John in protest met een Formule 1-vlag ARNHEM - De Centrumring 
rond de Arnhemse binnenstad begint meer en meer op een racebaan te lijken, vinden bewoners van het stadshart. 
Zij zijn ‘Circuit Arnhem’ meer dan zat en vragen om actie. ,,Het is echt niet normaal.” 

‘Racebaan Rijnkade’ is weer geopend. ‘Moeten er eerst doden vallen voordat er iets aan wordt gedaan?’ ARNHEM 
- Handel in verdovende middelen, straatraces, overlast van knallende uitlaten en luide muziek, intimiderend gedrag. 
Sinds dit voorjaar de ‘corona-afsluiting’ van de lage Rijnkade in Arnhem werd opgeheven, is het er weer ouderwets 
raak. De omwonenden ergeren zich groen en geel aan de overlast. 

  

http://www.nefom.nl/wp-content/uploads/2021/05/Brief-NEFOM-aan-minister-van-Infrastructuur.100521-Web-1.pdf
https://nos.nl/l/2382573
https://nos.nl/r/139750
https://nos.nl/r/139750
https://www.bd.nl/oss-e-o/bewoners-zijn-het-beu-bij-mooi-weer-verandert-de-osse-maasdijk-in-een-crossbaan~a2a1dd02/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/bewoners-zijn-circuit-arnhem-meer-dan-zat-john-in-protest-met-een-formule-1-vlag~affe96fb/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/racebaan-rijnkade-is-weer-geopend-moeten-er-eerst-doden-vallen-voordat-er-iets-aan-wordt-gedaan~ae65efb1/
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Bewoners Rijnkade in Arnhem vragen om actie tegen ‘drugdealers in patserbakken’ ARNHEM - Pak de drugdealers 
in hun patserbakken aan. Die oproep doen bewoners van de Rijnkade in Arnhem. Ze willen meer en strengere con-
trole op wat er zich afspeelt op de lage kade langs de Nederrijn en straatraces moeten onmogelijk worden gemaakt. 
Desnoods betalen ze de maatregelen zelf. 

Nijmeegse Waalkade definitief dicht voor motorverkeer 
in strijd tegen overlast: ‘Het is hier uit de hand gelopen’ 
NIJMEGEN - De Nijmeegse Waalkade gaat definitief dicht 
voor gemotoriseerd verkeer. Hekken versperren de toe-
gang tot het westelijk deel van de rivierboulevard. Die 
ingreep m  oet een einde maken aan een sfeer van onrust, 
onveiligheid en intimidatie op de kade. 

Oud-Woensel al avonden geteisterd door motorlawaai 
Omwonenden van de Woenselse Markt en de Kruisstraat 
worden meerdere avonden achter elkaar geteisterd door 
jongeren die met auto's, motoren en brommers door de 
buurt trekken en voor veel geluidsoverlast zorgen. De ge-
meente laat weten de situatie aan te pakken. 

Spandoek tegen herrie van motoren op de dijk: ‘Ik wil rust in mijn tuin’ KEKERDOM - In Nederland zijn de afgelopen 
weken 250 spandoeken opgehangen tegen de geluidsoverlast van motoren. Zoals hier in Kekerdom, waar Peter de 
Rijk aan de dijk bij zijn woning protesteert tegen de herrie van motorrijders, vooral in de weekenden. 

MAG DAT: de uitlaat van je motor keihard laten ronken? ROEMMM ROEMMM… Zit je lekker op een 

terrasje, komt er een motor met veel lawaai langsrijden. Soms wordt er ook extra geluid gemaakt bij het 

optrekken voor het stoplicht. Maar mag dat eigenlijk wel in Dordrecht? 

Kruisstraat voortaan vanaf 20.00 uur ’s avonds op slot, burgemeester grijpt hard in om overlast de 

kop in te drukken EINDHOVEN - De Kruisstraat in Eindhoven gaat vanaf zaterdag 5 juni voortaan ’s 

avonds en ’s nachts helemaal op slot voor gemotoriseerd verkeer. Met dit paardenmiddel hoopt de 

gemeente een einde te maken aan de voortdurende overlast van crossende en toeterende auto's, motoren 

en scooters. 

 

https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/bewoners-rijnkade-in-arnhem-vragen-om-actie-tegen-drugdealers-in-patserbakken~a4aad329/
https://www.topics.nl/nijmeegse-waalkade-definitief-dicht-voor-motorverkeer-in-strijd-tegen-overlast-het-is-hier-uit-de-hand-gelopen-a16096501ad/5065946503f0e14267cb564c231051eae8af88856323107fea15dd9bf8541fd9/?context=zoek/?query=Nijmeegse%20waalkade&referrerUserId=01c12d734568414b8d024c4542021e6b
https://www.topics.nl/nijmeegse-waalkade-definitief-dicht-voor-motorverkeer-in-strijd-tegen-overlast-het-is-hier-uit-de-hand-gelopen-a16096501ad/5065946503f0e14267cb564c231051eae8af88856323107fea15dd9bf8541fd9/?context=zoek/?query=Nijmeegse%20waalkade&referrerUserId=01c12d734568414b8d024c4542021e6b
https://studio040.nl/nieuws/artikel/oud-woensel-al-avonden-geteisterd-door-motorlawaai
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/spandoek-tegen-herrie-van-motoren-op-de-dijk-ik-wil-rust-in-mijn-tuin~af9747c7/
https://indebuurt.nl/dordrecht/gemeente/mag-dat-de-uitlaat-van-je-motor-keihard-laten-ronken~151732/
https://www.ed.nl/eindhoven/kruisstraat-voortaan-vanaf-20-00-uur-s-avonds-op-slot-burgemeester-grijpt-hard-in-om-overlast-de-kop-in-te-drukken~a2d4e10b/
https://www.ed.nl/eindhoven/kruisstraat-voortaan-vanaf-20-00-uur-s-avonds-op-slot-burgemeester-grijpt-hard-in-om-overlast-de-kop-in-te-drukken~a2d4e10b/

