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Beste Mensen, 

De laatste tijd worden we steeds meer geconfronteerd met de geluidoverlast van auto’s, “patserbakken” of 
auto’s die aangepast zijn met chiptuning. Voor een paar tientjes heb je de ‘pops and bangs’-software. 

Een goed moment om daar in deze nieuwsbrief aandacht aan te besteden. 

Herrie veroorzakende verkeersaso’s worden met nieuwe techniek aangepakt.  
Met nieuwe technologie wil Rotterdam de overlast van verkeersaso’s bestrijden. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat ongeveer honderd automobilisten verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van 
de geluidsoverlast in het stadscentrum. Met claxonconcerten, knallende uitlaten en gierende ban-
den overschreden zij in twee maanden tijd 16.000 keer de geluidsnormen, vaak met tientallen de-
cibellen tegelijk. Lees hier het artikel in het Algemeen Dagblad 
 
Een auto moet vooral hard klinken schrijft Marc Hijink deze week in NRC: “Irritanter zijn de knet-
tergekken, die hun uitlaat expres laten knallen. Het zijn vaak auto’s die aangepast zijn met chiptu-
ning. Voor een paar tientjes heb je de ‘pops and bangs’-software. Vrij vertaald: een auto die poe-
pend en schetend door de straten knalt, elke keer als er geschakeld wordt. Liefst met extra 
‘gurgle’ of gegorgel, om in spijsverteringstermen te blijven.” 
 
Geluidflitspalen? 
De NEFOM vraagt zich af of deze flitspalen de oplossing zijn voor dit probleem. Het lijkt op “dwei-
len met de kraan open” Deze Cut-out uitlaten zijn verboden, en mogen dus niet op een auto ge-
monteerd zijn. Wij denken dat de verkoop van deze uitlaten aangepakt dient te worden. Verder 
zou de politie met enkele gerichte acties de overlastgevers kunnen aanspreken, bekeuren én her-
keuring bij de RDW eisen. 
 
Pops en bangs verheerlijking door websites. 
Meerdere websites maken onbeschaamd reclame voor het verwijde-
ren van de katalysator en het programmeren van extra geluid. Soms 
inclusief adviezen om boetes te voorkomen of aan te vechten. Zie 
hier een overzicht van de advertenties voor deze illegale aanpassin-
gen aan de personenauto. Waarom neemt de overheid geen maatre-
gelen? 
 
In het Radio1 programma Blok&Toine geeft de NEFOM commentaar 
op de flitspalen en de illegale uitlaten.   

Namens het NEFOM bestuur 

Tony Hardenberg, voorzitter  

https://www.ad.nl/auto/herrie-veroorzakende-verkeersaso-s-worden-met-nieuwe-techniek-aangepakt~acff5a45/
https://www.ad.nl/auto/herrie-veroorzakende-verkeersaso-s-worden-met-nieuwe-techniek-aangepakt~acff5a45/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/13/een-auto-moet-vooral-hard-klinken-a4050914
http://www.nefom.nl/wp-content/uploads/2021/06/Pops-And-Bangs.pdf
http://www.nefom.nl/wp-content/uploads/2021/06/Pops-And-Bangs.pdf
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/blok-toine/9d4a69f3-0e45-4105-9d51-6a0112a9f6d1/2021-06-23-voorzitter-nefom-tony-hardenberg-over-geluidsoverlast-van-voertuigen
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Algemeen Directeur, Anya Niewierra,  van Visit Zuid-Limburg/Stichting VVV Zuid-Limburg heeft het gehad 

met de geluidoverlast van motoren. In de “Visie op verkeersmobiliteit n.a.v. proces Verantwoord op Weg” 

van  17 juni 2021 schrijft zij:  

”Het verblijfstoerisme is de economische kurk waar het Heuvelland op drijft en juist dit verblijfstoerisme lijdt 

onder de verkeersdruk. Verblijfsgasten dreigen af te haken en kunnen daarmee de fijnmazige economische 

structuur van het Heuvelland ontwrichten. De minst bestedende groep, zijnde recreanten uit de omliggende 

steden die met motoren door het gebied racen, leiden tot onveilige manoeuvres, zorgen voor de meeste 

overlast (lawaai), maar besteden het minste. Zij vormen aldus een acute bedreiging voor het economische 

en maatschappelijke systeem van het Heuvelland.” 

Zij stelt voor om: 

“Geluidsoverlast van motoren terugdringen door motoren tijdens avonden en weekenden te weren. Geheel 

volgens het advies van 27 mei 2020 van de ondernemers uit de Commissie Leisure van ESZL.” 

Besteden doen motorrijders volgens het recente ZKA onderzoek nauwelijks  
Besteden doen de motorrijders zoals hiervoor gemeld weinig. Dit blijkt uit het recente ZKA onderzoek. Volgens deze 

nota (met meting over het jaar 2019) realiseerde Zuid-Limburg een totale directe omzet van bijna € 1,4 miljard per 

jaar. Dit cijfer is zonder funshoppen en bestedingen van buitenlanders in Zuid-Limburg. Met funshoppen en uitgaven 

van buitenlandse dagtoeristen in Zuid-Limburg (ca. € 800 miljoen) komen de bestedingen uit op € 2,2 miljard op 

jaarbasis. Toerende motorrijders besteden volgens dit ZKA onderzoek slechts € 5,9 miljoen per jaar. Dat is 0,27% 

van het totaal. De motorrijders behoren met dit getal tot de kleinste bestedende groep van onze bezoekers. De lage 

bestedingscijfers van deze groep staan daarmee in schril contrast tot de grote overlast die ze veroorzaken.  

Goed bestedende toerist blijft weg vanwege herrie en zorg om veiligheid  
Daarnaast blijkt uit de bovenstaande cijfers niet wat Zuid-Limburg aan omzet verliest vanwege gasten die niét meer 

komen als gevolg van de groeiende overlast van de motoren. Meer en meer bereiken ons namelijk signalen dat 

zowel verblijfsgasten als inwoners uit de omliggende steden het Heuvelland mijden vanwege de herrie, maar ook 

vanwege de verkeersgevaarlijke situaties die als gevolg van de racende motoren ontstaan. Recente ongelukken 

voeden die angst.  

Meer dan 100 nieuwsberichten Geluidoverlast motovoertuigen? 
Dat geluidoverlast door motorvoertuigen een echt probleem is blijkt wel uit de meer dan 100 

nieuwsberichten die tot dus ver in 2021 verschenen zijn.   

http://www.nefom.nl/wp-content/uploads/2021/07/Geluidoverlast-in-het-nieuws-2021.pdf
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Geluidoverlast in Europa 
 
Bewonersgroepen uit Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland hebben zich verenigd tot SOS 
Europe. SOS staat in dit geval voor Save Our Silence. 
 
 

10 000 Biker legen Leipziger City lahm  . .  
Enkele honderden zwarte schapen??? 

Rund 10 000 Motorradfahrer protestierten am 
Sonntag in Leipzig. Leipzig –Es knattert in der 
ganzen Stadt! Zehntausend Motorradfahrer pro-
testierten am Sonntag in Leipzig gegen mögliche 
Fahrverbote in Deutschland. „Wir wollen nicht, 
dass alle Motorradfahrer wegen einiger schwarzen 
Schafe über einen Kamm geschert werden“, sagte 
Mitorganisator Sven Leune vom „Runden Tisch 
Leipzig und Region“. Mit Streckenverboten sei 
niemandem geholfen. „Mein Rasenmäher und 
meine Kettensäge sind lauter als viele Motorräder. 
Sollen die am Wochenende auch verboten wer-
den?“ 

Duizenden Duitse motorrijders demonstreren 
tegen rijverboden 

Duizenden Duitse motorrijders gingen dit weekend 
de straat op om te strijden tegen rijverboden, 
snelheidsbeperkingen motorrijders en nog veel 
meer! Kracht in aantal zijn de sleutelwoorden. In 
Duitsland gingen motorrijders en masse de weg 
op om te vechten tegen exclusieve beperkingen 
voor motorrijders en andere dreigende, draconi-
sche wetten. De demonstraties vonden plaats in 
Neurenberg, Leipzig, München, Oldenburg, Keu-
len en im Stuttgart. Volgens berichten werden de 
demo’s gehouden in overeenstemming met de 
sociale afstandsmaatregelen en in de openlucht. 

  

Motorrad-Demo:%2010%20000%20Biker%20legen%20Leipziger%20City%20lahm%20|%20Regional%20|%20BILD.de
https://www.motor.nl/nieuws/duizenden-duitse-motorrijders-demonstreren-tegen-rijverboden/
https://www.motor.nl/nieuws/duizenden-duitse-motorrijders-demonstreren-tegen-rijverboden/
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Vrachtwagen of Motorfiets lawaai? 
 
Graag wil ik eens aandacht vragen voor de vele mensen die langs, of in de buurt wonen van een snelweg, 
waaronder ikzelf. Ik woon nu zo`n 6,5 jaar langs een snelweg met een geluidsscherm. Mijn ervaring is dat 
de laatste jaren de overlast van herrie makende motoren explosief is gestegen. Dit kan ook wel kloppen als 
men de statistieken erop naslaat. 
 
Begin 2019 waren er 39 motorfietsen per 1000 inwoners. In 2018 waren er al bijna 665000 motorfietsen. 
Maar liefst 4x zoveel als in 1990. Begin 2020 is het aantal alweer gestegen naar bijna 680000. (bron: 
Rijksoverheid) Logisch dat hiermee dus ook de overlast toeneemt. Nederland is immers een klein land met 
een hoge bevolkingsdichtheid. En het geluid wat de meeste motoren maken klinkt zo onnatuurlijk en 
agressief dat het vreemd zou zijn als je hier geen last van zou krijgen. Vroeger was dat heel anders. Toen 
kwam er af en toe eens een motor voorbij, die er toen ook al uitsprong.  
 
De laatste jaren neemt het echter zulke proporties aan dat het bij mooi weer en juist op vrije dagen 
(weekenden en feestdagen) je blij mag zijn als je even geen motor hoort. Juist op die dagen komt men op 
het idee plezierritjes te maken. En ik gun iedereen zijn plezier, maar niet als dat ten koste gaat van anderen 
hun gezondheid. (lawaai en luchtverontreiniging)  
 
Toch stel ik hiervoor de overheid aansprakelijk. Men 
zou om te beginnen al een heel eind komen als men 
de huidige regels gewoon zou handhaven. Verder zal 
men er onmogelijk aan kunnen ontkomen de 
geluidsnormen van dergelijke voertuigen bij te stellen.  
 
Het kan toch niet zo zijn dat een zware vrachtwagen 
minder geluid maakt dan een motorfiets? En toch is dit het geval. Ik ben namelijk altijd blij als het weer 
maandag is. De weg is dan weer vol met vrachtwagens i.p.v. motoren. En ik ervaar daar aanzienlijk minder 
overlast van! 
 
Groet, Pim Peeters 
 

De karakteristieken en beperkingen van het huidige geluidsbeleid 
 
Het huidige geluidsbeleid van de overheid focust op twee maten. Een maat voor het geluidsniveau en 
daaraan gekoppeld een maat om hinder te berekenen. Maar omdat het geluidsniveau leidend is, is er de 
facto sprake van een geluidsniveaubeleid en niet van geluidshinderbeleid. 
 
Lees Hier het hele artikel 
 
In dit artikel wordt ingegaan op de volgende thema’s 
Focus 1: Geluidsnormen 
Focus 2: Dosis-effect relaties 
Focus 3: Beleving 
Focus 4: Erkenning 
 
Ons geluidsbeleid is dus vooral generiek van aard, gericht 
op het voorkomen van excessen, door bovengrenzen te stellen aan geluidsniveaus en het percentage be-
rekende hinder dat daarbij hoort. Het miskent, dat mensen geen decibellenmeters zijn. En ook dat de 'ge-
middelde' mens niet bestaat. Hinder gaat over echte mensen die echt gehinderd zijn, wakker liggen of geïr-
riteerd ruzie maken met huisgenoten. Maar alleen naar het individu kijken heeft ook zijn tekortkomingen. 
 
De combinatie van de vier beleidsfocussen is dus nodig om hinder daadwerkelijk aan te kunnen pakken. 
We moeten continu schakelen tussen lokaal en globaal en tussen objectief en subjectief. Van een ade-
quaat geluidhinderbeleid kunnen we alleen spreken als het óók het lokale, individuele en subjectieve as-
pecten omvat. 
 

https://www.klankbord.nu/artikelen/de-karakteristieken-en-beperkingen-van-het-huidige-geluidsbeleid
https://www.klankbord.nu/artikelen/de-karakteristieken-en-beperkingen-van-het-huidige-geluidsbeleid
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Geluidoverlast in het nieuws 

Hieronder een korte impressie van de nieuwsberichten van de afge-
lopen weken: 

Op 3 juli  was een uitzending op RTL  Nieuws Zie RTL Nieuws - 
19:30 uur | RTL Nieuws.  Het item start op 5:09 minuten 

RAI Vereniging wil snelheidsnorm bebouwde kom verlagen naar 
30 km/uur De RAI Vereniging wil dat 30 kilometer per uur de nieuwe 
snelheidsnorm wordt binnen de bebouwde kom. Dat is volgens de 
belangenorganisatie nodig om het aantal slachtoffers in het verkeer 
verder terug te dringen. Bovendien beperkt het ook de geluidsover-
last. 

Politie Bloemendaal controleert amper op motorlawaai ondanks 
oproep gemeenteraad De politie in Bloemendaal is nog niet mas-
saal aan het controleren op motoren die te veel lawaai produceren. 
Dit ondanks een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad 
die de burgemeester opdroeg de politie aan het werk te zetten. Dat 
was in september vorig jaar. 

Brullende uitlaten zorgen voor overlast Leidschendam-Voorburg - 
Geluidsoverlast door sportuitlaten onder auto’s die heel veel kabaal 
maken en veel te hard rijden. Dat is de grote ergernis van menig 
bewoner in Leidschendam-Voorburg. De meesten hebben ook nog 
eens een ‘wastegate’ geïnstalleerd die voor de nodige knallen zorgt. 
Het lijkt een nieuwe hype te zijn die op meerdere plekken in de ge-
meente opspeelt.   

Lekdijk mogelijk verboden voor motorrijders, veel onbegrip: 
‘Afsluitingen worden er steeds meer’ Motorrijders die met brullen-
de motoren over de pittoreske Lekdijk tussen Amerongen en Houten 
willen toeren, zouden wel eens het deksel op de neus kunnen krij-
gen. De gemeenten zijn van plan de dijk een paar weekenden af te 
sluiten voor motorrijders, voorlopig nog als proef. 

Meer motoren dan ooit op de Nederlandse wegen In Nederland 
rijden momenteel bijna 770.000 motoren op de weg. Nog nooit reden 
er in ons land zo veel rond. Dat blijkt uit cijfers van branchevereni-
gingen BOVAG en RAI en dataverzamelaar RDC. 

Gaan we net als in Duitsland wegen afsluiten voor motorrij-
ders? 'Niet tegen motoren, integendeel, maar tegen het lawaai!'  In 
de stilte van de lockdown viel één uitlaatklep extra op: (die van) de 
motorfiets. Lang niet iedereen is blij met het geronk. Volgt Nederland 
de oosterburen, die in rap tempo wegen afsluiten voor motorrijders?  

KNMV wil extra RDW-keuring motorfiets na montage andere 
uitlaat Opvallend is wel dat ook de KNMV geen enkele actie richting 
de industrie claimt, terwijl motorfietsen van veel motorfabrikanten de 
laatste tijd juist méér geluid lijken te maken door de toepassing van 
kleppen in de uitlaat en wisselende nokkenasprofielen. Daardoor 
wordt er bij het meetpunt onder de opgelegde emissiewaarden ge-
meten, maar bij hogere toerentallen maakt dezelfde motorfiets alsnog veel meer geluid. Daarnaast prijzen 
veel importeurs zogenaamde "performance"- of "sport"-pakketten met aftermarket-uitlaten aan (foto), vaak 
met een gunstige prijsstelling. Maar, ook hier geldt dat deze uitlaten, veelal van Akrapovic, volledig voldoen 
aan alle wetgeving.  

Hallo, 

Ook ik erger me werkelijk kapot 
aan de tering herrie van de in 
elk zomers weekend voorbij 
scheurende motoren.  

Ja, zelfs in een klein dorpje in 
Drenthe is het afschuwelijk. Als 
die groepen van soms meer dan 
50 motoren langs komen, zulke 
groepen worden zelfs begeleid 
door lieden uit die groep die het 
overige, kruisende verkeer te-
genhouden!!!,lijkt t wel alsof je in 
een oorlogsgebied woont, terwijl 
ik niet eens direct aan de weg 
zelf woon.  

Wat betreft het percentage ga-
jes dat geluiddempende delen 
uit de uitlaat haalt en de "nette" 
heren is dat mijns inziens heel 
anders dan op de site staat. Het 
merendeel maakt belachelijk 
veel herrie.  

En als ze dan zo slim waren om 
in het dorp geen gas te geven 
dan was dat nog wel te doen 
maar 500m van mijn huis houdt 
de "bebouwde kom" op, aange-
geven door een bord, en dan 
gaat t gas er op.  

Ik heb vaak genoeg gedacht om 
er iets stevigs aan te doen, 
maar als het motortuig eenmaal 
weet waar je woont, heb je geen 
leven meer. In het dorp is wel 
vaker lawaai overlast van ande-
re zaken en in Drenthe is men 
duidelijk niet bereid om daar iets 
aan te doen, zoals ik gemerkt 
heb bij rond vragen. Allemaal 
vanwege de mogelijke bedrei-
gingen, ja, we wonen in een vrij 
land...... 

Groet, Henk 

https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5239897/rtl-nieuws-1930-uur
https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5239897/rtl-nieuws-1930-uur
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/rai-vereniging-wil-snelheidsnorm-bebouwde-kom-verlagen-naar-30-kmuur/
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/rai-vereniging-wil-snelheidsnorm-bebouwde-kom-verlagen-naar-30-kmuur/
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/288209/politie-bloemendaal-controleert-amper-op-motorlawaai-ondanks-oproep-gemeenteraad
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/288209/politie-bloemendaal-controleert-amper-op-motorlawaai-ondanks-oproep-gemeenteraad
https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/110760/brullende-uitlaten-zorgen-voor-overlast
https://www.gelderlander.nl/utrecht/lekdijk-mogelijk-verboden-voor-motorrijders-veel-onbegrip-afsluitingen-worden-er-steeds-meer~a4c05a45/
https://www.gelderlander.nl/utrecht/lekdijk-mogelijk-verboden-voor-motorrijders-veel-onbegrip-afsluitingen-worden-er-steeds-meer~a4c05a45/
https://www.nu.nl/economie/6145020/meer-motoren-dan-ooit-op-de-nederlandse-wegen.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/Niet-tegen-motoren-integendeel-maar-tegen-het-lawaai-26927109.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/Niet-tegen-motoren-integendeel-maar-tegen-het-lawaai-26927109.html
https://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/26374-knmv-wil-extra-rdw-keuring-motorfiets-na-montage-andere-uitlaat
https://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/26374-knmv-wil-extra-rdw-keuring-motorfiets-na-montage-andere-uitlaat

