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Geluidoverlast in het nieuws 
 

 
 

 

 
Hierbij een overzicht van nieuwsberichten over geluidoverlast door Motorvoertuigen in 2021 
 
4-1-2021, Laren: 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/278643/twaalf-boetes-voor-lawaaimakende-automobilisten-op-larense-
brink 
 
5-1-2021, Beuningen: 
https://www.gelderlander.nl/beuningen/motorcrossers-zijn-niet-te-pakken-schade-aan-de-natuur-is-groot-
iedereen-kijkt-ernaar-maar-er-gebeurt-niets~a82ec652/ 
 
10-1-2021, Groningen: 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/21241796/70-mensen-op-de-bon-na-illegale-car-meeting-in-groningen 
 
11-1-2021, Arnhem: 
https://www.gelderlander.nl/arnhem/168-waar-je-80-mag-rijbewijzen-ingenomen-bij-straatrace-in-
arnhem~a60652e1/ 
 
11-1-2021, Schipluiden: 
https://www.ad.nl/auto/agent-schrikt-van-mini-die-klinkt-als-een-ferrari-bekeuring-uitgeschreven~ab0c3af3/ 
 
16-1-2021, Algemeen: 
https://www.ad.nl/auto/mag-je-met-een-sportuitlaat-zoveel-lawaai-maken-iedereen-ergert-zich-
eraan~a151cabc/ 
 
20-2-2021, Middelburg: 
https://www.hvzeeland.nl/nieuws/44094-agent-trekt-wapen-vanwege-illegale-motorcrossers/ 
 
21-1-2021, Rotterdam: 
https://nieuwsopbeeld.nl/2021/01/21/forse-schade-na-aanrijding-op-weena-in-rotterdam/ 
 
21-2-2021, Stichtse Vecht: 
https://www.ad.nl/utrecht/illegale-motorcrossers-bij-haarrijnseplas-zorgen-voor-overlast~a5b3e830/ 
 
25-1-2021, Breda: 
https://www.bndestem.nl/breda/breda-treedt-op-tegen-illegaal-motorcrossen-in-bossen~ab248498/ 
 
25-1-2021, Bloemendaal aan Zee: 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/279788/motorcrossers-in-de-duinen-ze-richten-onbedoeld-veel-schade-
aan 
 
31-1-2021, Kripenerwaard: 
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4357681/Krimpenerwaard-Vlist-is-het-meest-lawaaiige-stiltegebied-van-
Nederland 
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4-2-2021, Den Helder: 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210204_23774723?utm_source=google&utm_medium=org
anic 
 
23-2-2021, Beek: 
https://sportnieuws.nl/motorsport/paar-zonnestralen-en-motorrijders-worden-weer-uitgekotst-motorterreur-
mensen-worden-ziek-van-de-herrie/ 
 
23-2-2021, Groesbeek: 
https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/noodkreet-over-herrie-van-motoren-de-ellende-is-weer-
begonnen~a5cf3ab6/ 
 
25-3-2021, Algemeen: 
https://www.marketingtribune.nl/design/weblog/2021/03/komt-er-een-revival-van-de-opgevoerde-
herriebak/index.xml 
 
28-3-2021, Vijfheerenlanden: 
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2158243/snelle-jongens-en-decibelkillers-boetes-voor-luidruchtige-
motoren-op-lekdijk.html 
 
29-3-2021, Oosterhout: 
https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20210329/illegale-straatrace-laat-sporen-na-op-industrieterrein-
weststad/ 
 
29-3-2021, Loon op Zand: 
https://www.ed.nl/brabant/twee-wielrenners-geschept-in-loon-op-zand-als-stoet-met-snelle-auto-s-voorbij-
rijdt-ze-raceten-als-gekken~af65c406/ 
 
30-3-2021, Someren: 
https://www.ed.nl/de-peel/wildcrossers-intimideren-filmende-man-62-slachtoffer-loopt-dikke-knie-op-na-
botsing-in-someren-eind~a7d51ca9/ 
 
31-3-2021, Den Bosch: 
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/oerendhard-lawaai-door-proefritten-harley-davidson-buurtbewoners-
klagen-over-herrie-door-de-uitlaat~a30dc245/ 
 
31-3-2021, Zwolle: 
https://www.destentor.nl/zwolle/brullende-buitenboordmotoren-straks-verleden-tijd-in-de-grachten-van-
zwolle~a6cd7693/ 
 
1-4-2021, Scheveningen: 
https://denhaagfm.nl/2021/04/01/bewoners-en-strandtentondernemers-blij-met-actieplan-scheveningen-we-
voelen-ons-gehoord/ 
 
2-4-2021, Steenwijkerland: 
https://www.destentor.nl/steenwijkerland/borden-moeten-verkeersoverlast-in-buurtschap-nederland-
verminderen-beroep-op-fatsoen~a9234714f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 
 
2-4-2021, Deventer: 
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1532355/Actiegroep-in-Deventer-bindt-de-strijd-aan-tegen-geluidsoverlast-
motoren 
 
2-4-2021, Zandvoort: 
https://www.politie.nl/nieuws/2021/april/2/04-verkeerscontroles-in-zandvoort.html 
 
3-4-2021, Doornrnburg: 
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6839628/Scheurende-motoren-over-de-dijk-omwonenden-zijn-het-
zat 
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4-4-2021, Hoog Soeren: 
https://www.destentor.nl/apeldoorn/dorp-is-hardrijders-beu-bewoners-hoog-soeren-in-actie~a66ecb15/ 
 
4-4-2021, Rijnmond: 
https://www.rijnmond.nl/nieuws/205298/Motorrijder-raakt-gewond-op-Vondelingenplaat-mogelijk-sprake-
van-straatrace 
 
5-4-2021, Amsterdam 
https://frontpage.fok.nl/nieuws/844815/1/1/50/bekeuringen-in-beslagname-en-invordering-na-illegale-
straatrace-amsterdam.html 
 
6-4-2021, Bergen op Zoom: 
https://www.internetbode.nl/regio/bergen-op-zoom/334342/vvd-wil-handhaving-op-straatraces-bij-de-
zeeland 
 
7-4-2021, Niewkoop: 
https://www.nieuwkoper.nl/bosweg-van-1-april-tot-1-oktober-dicht-voor-motoren/ 
 
8-4-2021, Appeltern: 
https://www.gelderlander.nl/west-maas-en-waal/strijders-tegen-motoroverlast-blij-met-controles-maar-
geluidsflitspalen-die-komen-er-niet~ab0a65cf/ 
 
13-4-2021, Berkelland: 
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6856798/Berkelland-wil-rondje-crossen-op-weiland-of-maisakker-
verbieden 
 
17-4-2021, Meppel: 
https://www.dvhn.nl/drenthe/Veel-meldingen-van-overlast-van-carmeetings-op-industrieterrein-in-Meppel.-
Politie-controleert-s-avonds-en-deelt-elf-bekeuringen-uit-26771115.html 
 
Almelo 19-4-2021: 
https://www.tubantia.nl/almelo-e-o/eerst-racen-over-de-singels-en-dan-samendrommen-op-woonboulevard-
almelo-ook-al-mag-t-niet~a2267114/ 
 
19-4-2021, Krommenie/Assendelft: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kennispartners/sweco-nederland/de-werkelijke-
beleving-van-leefbaarheid.16739805.lynkx 
 
22-4-2021, Stein: 
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210422_93634447 
 
23-4-2021, Vlissingen: 
https://www.internetbode.nl/regio/vlissingen/335173/veel-verkeersaso-s-op-de-boulevards 
 
24-4-2021, Amerongen: 
https://www.gelderlander.nl/utrecht/seizoen-nog-maar-net-begonnen-en-ruzie-om-motorherrie-escaleert-
klagende-buurtbewoners-bedreigd~a9dbaa97/ 
 
27-4-2021: Oud Beijerland: 
https://www.politie.nl/nieuws/2021/april/27/07-luilakken-maken-herrie.html 
 
27-4-2021, Steenwijkerland: 
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1541360/Politie-knijpt-oogje-dicht-tijdens-Luilakken-in-kop-van-Overijssel 
 
28-4-2021, Algemeen: 
https://www.trouw.nl/opinie/door-de-avondklok-ontdekt-de-lezer-hoe-storend-verkeerslawaai-eigenlijk-
is~bf525f6a/ 
 
29-4-2021, Almelo: 
https://www.tubantia.nl/almelo/straatracers-houden-almelo-wakker-als-ik-een-jachtgeweer-had-zou-ik-die-
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banden-lek-schieten~a19a6693/ 
 
6-5-2021, Someren: 
https://www.hetcontact.nl/nieuws/20210506/dit-zijn-geen-echte-motorcrossers 
 
6-5-2021, Hoek van Holland: 
https://wos.nl/nieuws/artikel/mountainbikers-balen-van-crossmotoren-op-hun-baan 
 
9-5-2021, Deventer: 
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1664760/Westelijke-motorrijders-steunen-Deventer-bikers-met-ride-out 
 
9-5-2021, Ridderkerk: 
https://ridderkerksdagblad.nl/Lokaal/algemene-verkeerscontrole-ridderkerk-leidt-tot-17-boetes 
 
13-5-2021, Leiden: 
https://sleutelstad.nl/2021/05/13/leidenaren-in-protest-met-spandoek-stop-motorlawaai/ 
 
16-5-2021, Orvelte en Ees: 
https://www.dvhn.nl/drenthe/Politie-provincie-Drenthe-en-Staatsbosbeheer-houden-samen-controle-op-
motorcrossers-in-bossen-rondom-Orvelte-en-Ees.-Drie-crossers-overtreden-de-regels-26833196.html 
 
18-5-2021, Rotterdam: 
https://wos.nl/nieuws/artikel/rotterdam-werkt-aan-crossverbod-op-de-hoekse-oranjeheuvel 
 
19-5-2021, Oud Gastel: 
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3390625/beelden-illegale-straatrace-duiken-op-na-ongeluk-in-oud-
gastel 
 
19-5-2021, Ravenstein: 
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/regio-ravenstein-herpen/ravenstein/ingezonden-
doelloze-geschiedvervalsing-in-ravenstein 
 
21-5-2021, Algemeen: 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/letterlijk-ziek-van-het-lawaai-steeds-meer-mensen-in-actie-tegen-
overlast-van-brullende-motoren/ 
 
22-5-2021, De Lier: 
h4ttps://wos.nl/nieuws/artikel/brommers-en-motoren-scheuren-door-de-lier 
 
27-5-2021, Rotterdam: 
https://www.rijnmond.nl/nieuws/1270279/Ruim-16-000-keer-over-de-grens-in-twee-maanden-tijd-zo-wil-
Rotterdam-geluidsoverlast-van-patserbakken-tegengaan 
 
28-5-2021, Den Bosch: 
https://www.bd.nl/dossier-112/tientallen-boetes-uitgedeeld-bij-illegale-carmeeting-op-woonboulevard-in-
den-bosch~aacb6e6f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 
 
29-5-2021, Aardenburg: 
https://www.hvzeeland.nl/nieuws/45153-bestuurder-crossmotor-gewond-bij-aanrijding-aardenburg/ 
 
30-5-2021, Rotterdam:  https://www.rijnmond.nl/nieuws/1273976/ARCHIEF-RIJNMOND-30-mei-2021-
Verkeersterreur 
 
 
30-5-2021, Rotterdam: 
https://www.rijnmond.nl/nieuws/1273976/ARCHIEF-RIJNMOND-30-mei-2021-Verkeersterreur 
 
1-6-2021, Rotterdam: 
https://www.autoscout24.nl/informeren/autonieuws/maak-je-graag-lawaai-met-jouw-auto-rotterdam-pakt-je-
met-een-speciale-flitspaal/ 

http://www.nefom.nl/
mailto:info@nefom.nl
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https://ridderkerksdagblad.nl/Lokaal/algemene-verkeerscontrole-ridderkerk-leidt-tot-17-boetes
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1-6-2021, Nijmegen: 
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/waalkade-op-slot-in-strijd-tegen-overlast-en-toen-toch-weer-niet-
blokken-op-weg-blijven-wel~a60335ef/ 
 
1-6-2021, Nijmegen: 
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/nijmeegse-molenweg-een-van-de-gevaarlijkste-straten-van-
gelderland-weg-wordt-als-racebaan-gebruikt~aa9d96dc/ 
 
2-6-2021, Scheveningen: 
https://pitane.blue/2021/06/02/overlast-op-scheveningen-ware-overlast-aan-het-worden/ 
 
3-6-2021, Vlissingen: 
https://www.politie.nl/nieuws/2021/juni/3/08-verkeerscontrole-vlissingen.html 
 
3-6-2021, Woensel: 
https://studio040.nl/fragmenten/video/woensel-geteisterd-door-ronkende-motoren 
 
5-6-2021, Apeldoorn: 
https://112nieuws.net/2021/06/05/bijna-30-bekeuringen-uitgedeeld-tijdens-carmeeting-apeldoorn/ 
 
5-6-2021, Eindhoven: 
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/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 
 
5-6-2021, Algemeen: 
https://amklassiek.nl/loud-pipes-irritate-like-hell-column/2021/06/05/ 
 
7-6-2021, Eindhoven: 
https://www.ed.nl/eindhoven/zorgeloos-weekend-in-kruisstraat-door-afsluiting-even-geen-last-van-
testosteron-en-patserbakken~a20d9cf4/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 
 
7-6-2021, Cranendonck: 
https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/verbodsborden-en-slagbomen-moeten-wildcrossers-uit-
leenderbos-de-pan-en-klaterspeel-houden-dit-zijn-natuurgebieden-geen-crossterreinen~a59ce2f2/ 
 
7-6-2021, Arnhem: 
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/7119336/Auto-botst-tegen-container-op-Arnhemse-Rijnkade 
 
7-6-2021, Wognum: 
https://www.medemblikactueel.nl/2021/06/07/raadsvragen-vvd-parkeeroverlast-oosteinderweg-wognum/ 
 
8-6-2021, Nijmegen: 
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/geluidsflitspalen-moeten-overlast-van-nijmeegse-lawaaibolides-
tegengaan-eind-aan-uitlaatgejank~aa4e3cbc/ 
 
8-6-2021, Noordwijk: 
https://www.bollenstreekomroep.nl/frustratie-over-keihard-knallende-motoren/ 
 
8-6-2021, Onstwedde: 
https://hetstreekblad.nl/artikel/1167402/vroem-vrrrrroem-vrrrrrroem-mag-de-buurman-op-een-crossmotor-
rijden-in-zijn-eigen-tuin-als-dat-geluidsoverlast-veroorzaakt.htm 
 
9-6-2021, Nederweert: 
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210609_94070870 
 
10-6-2021, Bergen: 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210609_50743697?utm_source=google&utm_medium=org
anic 
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12-6-2021, Nijmegen: 
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/een-hek-en-de-overlast-is-voorbij-op-de-waalkade-plots-is-het-hier-
een-oase-van-rust~a3bea8ea1/ 
 
12-6-2021, Gameren/Opijnen: 
https://www.bd.nl/bommelerwaard/politie-zit-dijkracers-op-de-huid-de-hele-zomer-controles-in-de-
bommelerwaard-en-west-betuwe~a0857f12/ 
 
12-6-2021, Algemeen: 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/567315849/motorrijders-roepen-elkaar-op-maak-minder-herrie 
 
13-6-2021, Den Bosch: 
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/meerdere-aanhoudingen-bij-verkeerscontrole-in-binnenstad-den-bosch 
 
14-6-2021, Wapenveld: 
https://www.destentor.nl/veluwe/dijkbewoners-wapenveld-zijn-motoren-meer-dan-zat-en-komen-in-actie-
dan-krijg-je-een-middelvinger-of-grote-bek~a8343c43/ 
 
14-6-2021, Den Haag: 
https://denhaagfm.nl/2021/06/14/hogere-drempels-en-fietssuggestiestroken-in-strijd-tegen-straatraces-
visserhavenstraat/ 
 
15-6-2021, Bloemendaal: 
https://www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf20210614_27254852?utm_source=google&utm_medium=organic 
 
16-6-2021, Bommelerwaard: 
https://www.gelderlander.nl/west-maas-en-waal/politie-zit-dijkracers-met-controles-op-de-huid-wie-te-veel-
herrie-maakt-riskeert-een-boete-van-450-euro-br~a0857f12/ 
 
16-6-2021, Hilversum: 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/287495/zorgen-over-verkeersveiligheid-hilversumse-havenstraat 
 
16-6-2021, Voorburg: 
https://voorburgsdagblad.nl/Lokaal/wangedrag-automobilisten-en-motorrijders 
 
17-6-2021, Arnhem: 
https://www.gelderlander.nl/arnhem/tijdelijk-parkeerverbod-tegen-overlast-racers-rijnkade-in-
arnhem~a87b3523/ 
 
20-6-2021, Nijmegen: 
https://www.rn7.nl/9620-roep-om-geluidsflitspaal-tegen-verkeersherrie-nijmegen 
 
22-6-2021, Algemeen 
https://www.rijschoolpro.nl/motornieuws/2021/06/22/motorrijdersactiegroep-richt-campagne-op-tegen-
geluidsoverlast-door-motoren/?gdpr=accept 
 
23-6-2021, Leidschendam-Voorburg: 
https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/110760/brullende-uitlaten-zorgen-voor-overlast 
 
23-6-2021, Amsterdam: 
https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-doe-iets-tegen-krijsende-motoren-het-kan-
eenvoudig~bf8fb064/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 
 
23-6-2021, Arnhem: 
https://www.gelrenieuws.nl/2021/06/eerste-boetes-uitgedeeld-op-rijnkade-arnhem.html 
 
25-6-2021, Scheveningen: 
https://www.omroepwest.nl/media/34162/Cees-Pronk-uit-Scheveningen-ervaart-veel-overlast 
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30-6-2021, Drenthe: 
https://www.veldhovensweekblad.nl/nieuws/algemeen/1074016/op-de-motor-naar-de-tt-maar-crossen-is-er-
niet-meer-bij 
 
30-6-2021, Nederweert: 
https://www.nederweert24.nl/2021/06/30/politie-gaat-overlast-rondom-randweg-west-en-carpoolplaats-in-
nederweert-aanpakken/ 
 
30-6-2021, Teuge: 
https://www.destentor.nl/regio/roep-om-objectief-onderzoek-naar-geluidshinder-paravluchten-vanaf-
vliegveld-teuge-br~aabc11ef/ 
 
2-7-2021, Laren: 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/288294/laren-klaar-met-overlast-van-rondspinnende-raceautos-politiek-wil-
maatregelen 
 
3-7-2021, Algemeen: 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5239878/overlast-motoren-ruim-50-gemeenten-
geluidsoverlast 
 
3-7-2021, Scheveningen: 
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4419026/Den-Haag-overweegt-slagboom-om-Strandweg-af-te-sluiten-
in-strijd-tegen-overlast 
 
7-6-2021, Rotterdam: 
https://www.rijnmond.nl/nieuws/1286039/Door-aanpak-patserbakken-op-de-Parkkade-is-de-overlast-
verplaatst-De-herrie-gaat-door-tot-midden-in-de-nacht 
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