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Opstelterrein stationsemplacement Eindhoven 

 

Graag blikken wij met u, als geïnteresseerde omwonende, terug op de 
goed bezochte informatieavond van 5 februari jongstleden. We 
herinneren ons een geanimeerde avond, waar door u als omwonenden 
goede vragen zijn gesteld en bruikbare suggesties zijn gedaan. Daarvoor 
onze hartelijke dank! 
 

 
 
Uit de door de meeste bezoekers ingevulde evaluatieformulieren blijkt 
dat de avond positief is beoordeeld (90% vond de opzet van de avond 
voldoende tot zeer goed). Ook zijn de gesprekken met inhoudelijk 
deskundigen als nuttig ervaren. Er zijn ook enkele punten van kritiek 
geuit, die we zeker zullen meenemen voor de volgende keer.  
 
In deze nieuwsbrief zullen we u de antwoorden op de gestelde vragen presenteren en u een overzicht bieden 
van de gedane suggesties. Uw gemeente zal in een apart hoofdstuk de aan hen gestelde vragen beantwoorden.  
 

 
 
 
 
De opmerkingen en vragen die individueel via het evaluatieformulier 
aan ons zijn gesteld, zullen we ook individueel beantwoorden. Hieronder 
vindt u  een overzicht van de aan de informatiewand "bouwproces" 
gestelde vragen en gedane suggesties. 
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In deze nieuwsbrief: 
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Vragen en verzoeken aan ProRail en de antwoorden 
In onder staand schema vindt u een over zicht van de in de infor matiehoek "Bouwpr oces" aan Pr oRail  gestel de 
vr agen en gedane suggesties met daar bij de antwoorden. 
 

Nr Vraag/verzoek Antwoord 

1 Vraag: Goederentreinen met 
gevaarlijke stoffen? 

Het project wordt aangelegd voor het opstellen en behandelen van 
reizigerstreinen. Geen goederentreinen dus op het verbouwde 
opstelterrein. 

2 Vraag: Geluid materieel? Ja, het materieel maakt geluid. Dat is enerzijds rijgeluid en anderzijds 
geluid van apparatuur van de trein of ten behoeve van het 
schoonmaakproces en de technische controles. Hiervoor worden de 
geluidschermen aangelegd om de wijk tegen dat geluid te beschermen. 

3 Verzoek: tijdens de bouwperiode 
niet voor 8 uur werken en niet in 
de weekenden. 

Afhankelijk van de bouwfasering kan het nodig zijn om ook in de nacht of 
in de weekenden te werken. Als dat gaat gebeuren zullen we u daarover 
van te voren informeren en passende maatregelen nemen om de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door eerst het geluidscherm aan 
te leggen, waardoor dit de wijk ook afscherming biedt van het geluid van 
de latere werkzaamheden. 

4 Verzoek: bouwverkeer niet over 
de Fuutlaan, Parklaan en 
Kievitlaan. 

Zullen we meenemen in de bouwfasering en bezien in hoeverre dit 
haalbaar is. 

5 Verzoek: Niet parkeren door 
bouwpersoneel langs de 
Fuutlaan. 

Zullen we meenemen in de vereisten in het contract en met de aannemer 
bezien hoe we dit kunnen beperken 

6 Verzoek: Logistiekproces van de 
aannemer met aan-/afvoer 
materialen per spoor. 

Zullen we meenemen in de vereisten in het contract en met de aannemer 
bezien hoe we dit zoveel als mogelijk kunnen creëren 

7 Verzoek: Als eerste in Module 4 
hier geluidscherm bouwen. 

Is inderdaad ook onze huidige voorkeur en voorziene eerste stap in de 
bouwwerkzaamheden 

8 Verzoek: 1 contactpersoon van 
project naar omgeving. 

Zullen we meenemen in onze voorbereiding en samen met gemeente 
bezien hoe we aantal contactpersonen kunnen beperken. 

9 Verzoek: reduceren van boog-
/wisselgeluiden (nu meeste 
overlast). 

In het ontwerp is meegenomen dat wissels en bogen worden voorzien van 
‘spoorstaafconditioneringssystemen’ om wissel- en booggeluiden zoveel 
als mogelijk te beperken. 

10 Vraag: wat is het huidige 
geluidsniveau van de sporen en 
het werkproces? 

Het huidige geluidsniveau is niet gemeten/berekend. De wettelijk 
voorgeschreven systematiek voorziet in het berekenen van de 
toekomstige geluidswaarde na realisatie van het project, inclusief de 
geluidsbeperkende  maatregelen (zoals het geluidscherm). 

11 Vraag: Wat is het nieuwe 
(gemeten) geluidsniveau? 

Het toekomstige geluidsniveau na realisatie van het project, inclusief de 
geluidsreducerende maatregelen, is berekend en opgenomen in het 
akoestisch onderzoek dat als onderdeel van de aanvraag tot wijziging van 
de milieuvergunning is ingediend bij de gemeente. 

12 Vraag: kan werkplekreiniging en 
service niet overkapt worden? 

Theoretisch kan dat natuurlijk maar ook zonder dat we dit hebben 
onderzocht kunnen we wel stellen dat dit niet past binnen de 
projectrandvoorwaarden en het budget. 

13 Vraag: kan vanavond gegeven 
informatie worden versterkt per 
mail/website? 

Een projectwebsite wordt opgezet kort voordat de bouwwerkzaamheden 
gaan beginnen (medio 2019). Tot die tijd zullen we de info en ontvangen 
tips en opmerkingen delen met eenieder die daarvoor haar 
contactgegevens aan ons aanlevert of heeft geleverd op de 
informatieavond. 

14 Verzoek: geen bouwverkeer en 
bouwgeluiden voor 8 uur ’s 
ochtends en ’s nachts. 

Afhankelijk van de bouwfasering kan het nodig zijn om ook in de nacht of 
in de weekenden door te werken. Als dat gaat gebeuren zullen we u 
daarover informeren en zullen we passende maatregelen nemen om de 
overlast zoveel als mogelijk te beperken, zoals bijvoorbeeld het 
geluidscherm als eerste aanleggen waardoor dit de wijk meteen ook 
afscherming biedt van het geluid van de realisatiewerkzaamheden. 

15 Vraag: wat gebeurt er met deze 
geformuleerde vragen? 

Alle vragen worden zo goed als mogelijk meteen beantwoord. Daarnaast 
vertalen wij de verzoeken en vraagpunten zoveel als binnen onze 
projectrandvoorwaarden mogelijk is, in voorschriften voor onze 
bouwaannemer. 

16 Vraag: komt er een tweede 
informatieavond met 
terugkoppeling? 

Er zullen inderdaad nog meer informatiemomenten volgen die we u via 
mail of informatiekaart per post zullen aankondigen. 

17 Vraag: Zijn de geluidsimulaties 
ter inzage? 

 

Het gehele geluidsmodelleringsrapport is straks onderdeel van de stukken 
die de gemeente publiceert als onderbouwing voor hun besluit vergunning 
te verlenen. 

18 Vraag: hoe zit het met 
geluidniveau op de 2e verdieping 
van de panden? 

In de geluidsimulaties worden de geluidwaarden zowel voor de begane 
grond als voor de eerste verdieping afzonderlijk berekend en getoetst aan 
de normen 



 
 

Vragen en verzoeken aan uw Gemeente en de antwoorden  
 
Geluidsmetingen 
De gemeente kreeg tijdens de infor matieavond vr agen over  
het gel uid van het r angeer terrein. En of bijvoor beel d met 
gel uidsmetingen het effect van de scher men bepaal d kan 
wor den. 
 
Milieuvergunning rangeerterrein 
Het r angeer terrein Eindhoven heeft een mil ieuver gunning. 
Met onder  ander e ook gel uidvoor schr iften. Hier in staan r egel s 
voor  de gemiddel de en maximal e gel uidniveaus die in de dag-, 
avond- en nachtper iode bij de gevel s van woningen mogen 
optr eden. Zo l ang het gel uid binnen de voor waar den uit de 
ver gunning bl ijft is de situatie toel aatbaar . 
 
Geluidsonderzoek 
Bij de aanvr aag van de ver gunning l ever de Pr oRail  een 
gel uidsonder zoek mee. In dit onder zoek wer d door  
ber ekeningen aangetoond dat zij aan gel uidsvoor schr iften 
vol deden. Het beoor del en van gel uidssituaties met 
ber ekeningen is gebr uikel ijk en wettel ijk toegestaan.  
 
Geluidsmetingen en de belemmeringen 
Het is ook mogel ijk om een situatie te beoor del en met 
gel uidmetingen. All een in de pr aktijk bel emmeren een aantal  
zaken het uitvoeren van metingen: 
• Afwissel ende gel uiden 
• Weer omstandigheden zoal s r egen of har de wind. 
• Stoor gel uiden zoal s auto’s, vl iegtuigen of bedr ijven. 
• Je kan niet in de toekomst meten 
 
Bij het r angeer terrein spel en zich een aantal  van bovenstaande omstandigheden af. Daar om is toen terecht 
gekozen voor  een gel uidsonder zoek op basis van ber ekeningen. 
 
Geluidsscherm nodig voor huidige vergunning 
Nu wil  Pr oRail  extr a activiteiten uitvoer en op het r angeer terrein. Dit betekent dat er  meer  gel uid wor dt gemaakt 
ver gel eken bij situatie waarvoor  Pr oRail  een ver gunning heeft. Om te zor gen dat het gel uid bij de woningen bl ijft 
vol doen aan de r egel s in de ver gunning komt er  een gel uidsscher m l angs de r and van het terrein. 
 
Geluidsmetingen niet mogelijk 
Zoal s hier boven staat is het niet mogel ijk om de invl oed van de gel uidsscher men met gel uidmetingen te bepal en. 
Maar  all een door  ber ekeningen. Hier uit komen de afmetingen en de l ocatie die nodig zijn voor  het gel uidsscher m. 
Zoal s l engte en hoogte. 
 
Klachten melden bij omgevingsdienst 
Al s u kl achten heeft over  gel uid kunt u dit mel den bij de omgevingsdienst Zuid Oost Br abant via de website 
www.mil ieukl achtencentr al e.nl . 
  
Fuutlaan 
Tijdens de avond ging het over  de toekomst van de Fuutl aan. Hier over  is op dit moment het vol gende bekend. 
 
Visie Eindhoven op Weg 
In het voor jaar  van 2013 stel de het bestuur  van Eindhoven de visie Eindhoven op Weg vast. Deze visie beschrijft 
de wensen en ambities van de gemeente r ondom all es wat met verkeer  en ver voer  te maken heeft. De visie geeft 
antwoor d op twee vr agen: 
 
 
 

 

 

https://www.milieuklachtencentrale.nl/


 
1. wat betekent een duur zame manier  van ver binden voor  de ber eikbaar heid van de ‘pl aces to be’ in de stad 
voor  bewoner s en bezoekers?  
Deze vr aag wor dt benaderd vanuit hoe mensen zich ver pl aatsen: te voet, op de fiets, per  bus of in de auto; 
2. op wel ke manier  dr aagt duur zaam ver binden bij aan een aantr ekkel ijke ver bl ijfskwal iteit van de stad?  
Want het bewegen in de stad, van de ene pl ek naar  de ander e, vindt natuurl ijk pl aats in de gebouwde 
werkel ijkheid van de stad zel f. 
U vindt de visie op onze website: Eindhoven op weg 
 
Toekomst Fuutlaan 
All ereer st gaat het in de visie om een idee over  de toekomstige r ol  van de Fuutl aan al s nieuwe stadsr adiaal . En die 
rol  moet nog onder zocht wor den. Pas al s bl ijkt dat dit idee haal baar  is star ten we met een studie over  de pl ek 
waar  de nieuwe Fuutl aan komt en hoe die er uit komt te zien. Maar  ook op wel ke manier  de aansl uiting op de 
rondweg wor dt. 
 
Betrokkenheid 
U heeft op deze avond duidel ijk aangegeven dat al s de toekomst van de Fuutl aan onder wer p van onder zoek 
wor dt u hier bij betr okken wil t wor den. 
 
 
 
 
Het vergunningsproces 
Onder staand vindt u een grafische weer gave van het ver gunningspr oces. Uw gemeente publ iceer t naar  
ver wachting binnen nu en 4-6 weken hun besl issing op de aanvr aag voor  de gewijzigde mil ieuver gunning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Impressies en centrale presentatie 
Hier na vindt u enkel e il l ustraties die wij ook op de infor matieavond hebben getoond. De centrale presentatie van 
onze projectmanager Jos van Kruisbergen hebben wij voor u als aparte bijlage toegevoegd. 

 

 

https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/4506574/1/Bijlage_2_Eindhoven_op_Weg__versie_13-05-2013_


 
Als eerste een voor- en bovenaanzicht van het geplande geluidsscherm: 

 
De huidige en toekomstige situatie van het onderstation (ons ‘elektriciteitshuis’): 
 

 
 
De planning 
Onderstaand ziet u – op hoofdlijnen – de fasering van het project. Zodra dit gedetailleerder kan worden 
aangegeven laten wij u dat weten! 
 

 
 
Opmerking: Module 3 is in het verleden als variant onderzocht. Er is echter gekozen Module 3 niet verder uit te 
werken. Daarom ontbreekt deze op dit plaatje.  
 
 
Tot slot 

  



Deze publ icatie is samengestel d door  de afdel ing Communicatie van Pr oRail . Heeft u vr agen of r eacties, dan kunt 
u gr atis bell en met de afdel ing Publ iekscontacten van Pr oRail  via 0800 - 776 72 45 of een e-mail  stur en via 
www.pr or ail .nl /contact.  
 
 
 

  

 


