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1. Amerongers reageren massaal op de toenemende motoroverlast 

‘Ik woon in een stiltegebied en kan beter oordoppen opdoen’ 
 
Alsof een vulkaan openbarstte: zoveel steunbetuigingen stuurden Amerongers als 

reactie op de flyer van de Werkgroep Motoroverlast Amerongen (WMA) die eind 
februari in het dorp is verspreid. Ruim tweehonderd reacties, waarvan het 
overgrote deel het van harte eens is met het doel om de overlast drastisch terug 

te dringen. Samen met de mensen die ons al eerder steunden, laten nu 235 
huishoudens in het dorp weten (ernstige) overlast van motoren te ervaren. Dat 

komt neer op zo’n 540 personen, vrijwel tien procent van de inwoners van het 
dorp. Er is geen kerk en zaal in Amerongen waar zoveel mensen in kunnen. En dit 
zijn alleen nog maar de Amerongers die de moeite hebben genomen ons te 

schrijven; het percentage dat overlast ervaart is ongetwijfeld groter. Velen van u 
verwelkomden ons initiatief, blij dat het probleem op de agenda is gezet. En velen 

stortten hun hart uit. Eén van de talrijke noodkreten:  
 
,,Zondag 21 februari, een lenteachtige dag, was mijn man aan het tuinieren in 

de voortuin. Hij werkt door de week keihard, heeft een eigen bedrijf en is voor 
zijn ontspanning aangewezen op de zondagen. Op een gegeven moment 

verscheen hij in de deuropening: ‘Ik kan wel huilen’, zei hij. ‘Het is een práchtige 
dag, ik wil van de voortuin met allemaal bloeiende krokusjes genieten, ik woon 
in een stiltegebied notabene en ik kan beter oordoppen opdoen. De ene na de 

andere motorclub met knallende uitlaten komt voorbij. Ik word hier echt 
verdrietig van. Waar kan ik terecht?’ ‘’  
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Tientallen mensen schreven dat zij op zonnige weekenden niet meer in hun tuin 

of balkon kunnen zitten, elkaar niet kunnen verstaan, naar binnen vluchten of zelfs 
hun huis verlaten. Velen wijzen op het gevaar, in het bijzonder op de Lekdijk, waar 

motorrijders fietsers en wandelaars rakelings passeren. ‘Het wachten is op een 
aanrijding’, schrijft een dijkbewoner. Een vrouw laat weten dat elk seizoen tien 
motorrijders voor haar huis de dijk afdonderen, tot dusver zonder ernstig letsel.  

In vrijwel het hele dorp wordt overlast ervaren. We kregen reacties uit 34 straten 
voor zover er adressen werden vermeld. De top drie bestaat uit de Lekdijk, de 

Koenestraat en de Wilhelminaweg. Daarna volgen de Overstraat, Utrechtsestraat, 
Holleweg en Burg. Jhr. Van den Boschstraat. Ook buiten het dorp wordt de herrie 
als storend ervaren. Wandelaars en vogelspotters horen het gebulder tot ver in de 

bossen, officieel aangeduid als stiltegebieden. Velen storen zich aan de stank die 
motoren achterlaten. 

 

Deken van lawaai 
 
Behalve burgers, reageerden ook organisaties. De Leefgemeenschap Bethanië liet 
weten dat de bewoners vaak niet van hun balkons aan de Koenestraat kunnen 

genieten vanwege lawaai en stank van de motoren. De directie van Kasteel 
Amerongen meldt dat op mooie dagen er ‘een deken van lawaai’ over de tuinen 

van het kasteel ligt, waardoor de bezoekers worden gehinderd in de beleving van 
het culturele erfgoed. Het Kasteel ervaart ‘geluidsgeweld door (groepen) 
motorrijders die bewust extra herrie produceren.’ De directie vindt het 

onbegrijpelijk dat de Wet Geluidshinder c.q. het APV op dit punt niet worden 
gehandhaafd en dringt er bij motorrijders op aan zich aan de wettelijke regels te 

houden en bij politie en gemeentebestuur om deze te handhaven en aanvullende 
in te stellen om de onnodige en ingrijpende overlast te beëindigen.      

 

Velen van u kwamen met adviezen. Handhaven op snelheid en lawaai was 
onbetwist nummer één. Als tweede volgt het afsluiten van de Bergweg en Lekdijk 

voor motoren in de weekenden. Ook gesuggereerd zijn een flitspaal op de Kon. 
Wilhelminaweg, trajectcontrole op de dijk, het dorp vrijhouden van motoren en de 

Lekdijk geheel auto- en motorvrij maken en alleen toegankelijk voor voetgangers, 
fietsers en bestemmingsverkeer. Alle reacties kunt u op de website nalezen. Op 
de website gaan we ook nader in op kwesties als handhaven of afsluiten in de 

rubriek Vragen en Antwoorden.  
 

Een klein aantal van u was het niet met ons eens of liet weten te begrijpen dat het 
geluid van motoren niet prettig is, maar er nu eenmaal bij hoort en getolereerd 
moet worden. Ook deze reacties hebben we op de website geplaatst. Wij zijn 

voorstanders van ieders individuele vrijheid, maar vinden dat deze een grens 
bereikt waar ze een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheden van anderen. 

Wij vinden dat deze balans in Amerongen doorslaat ten nadele van de bewoners. 
Uit enkele reacties maken we op dat er motorrijders zijn die denken dat we voor 
een algeheel motorverbod zouden zijn. Dat is niet het geval. Het gaat ons 

uitdrukkelijk om de overlast. Meerdere motorrijders lieten weten het met ons eens 
te zijn. ‘Ik wil me graag mét mijn motor (die tering veel lawaai kán maken) ter 

ondersteuning aanmelden’, schrijft een dorpsgenoot met oog voor de belangen 
van het niet motorrijdende deel van het dorp.          
 

Als werkgroep zijn wij blij met al uw reacties en ideeën. Uw steun sterkt ons in 
onze gesprekken met de gemeenten en is een signaal dat het probleem om een 
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spoedige oplossing vraagt. De tijd van negeren is voorbij. Wij zullen u middels 

deze en komende Nieuwsbrieven en onze website informeren over alle 
ontwikkelingen.   

 

 
2. Contacten met de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk 

 
Wij zijn intensief in gesprek met de besturen van onze gemeente en die van Wijk 
bij Duurstede. Wethouder van Verkeer en Dorpswethouder Gerrit Boonzaaijer 

heeft toegezegd te onderzoeken de Bergweg gedeeltelijk voor motoren af te 
sluiten. Een afsluiting van de Bergweg in de weekenden zal een sterke verbetering 
betekenen voor de bewoners van de Koenestraat, Holleweg en andere straten in 

het nieuwe dorp en verlichting geven in het oude dorp. Op 20 mei hopen we de 
beslissing van de wethouder te horen. Voor een pilot om de Lekdijk af te sluiten 

kreeg Boonzaaijer een afwijzende reactie uit Wijk bij Duurstede. De WMA heeft 
vervolgens in een gesprek met de Wijkse wethouder Marchal de toezegging 
gekregen dat de kwestie binnenkort door B&W van Wijk zal worden besproken. 

Ook in Wijk blijkt sprake te zijn van aanzienlijke overlast. Burgemeester Iris Meerts 
tweette eind maart na een politieactie op de Lekdijk bij Tull en ’t Waal:  

 
  ‘Harde motoren op de Lekdijk zijn vele inwoners van @GemWbDuurstede een 
doorn in het oog, eh… oor. Zodra het weer mooier wordt, neemt de overlast 

enorm toe. Daarom ben ik blij met deze actie van de politie.’  
 
Op 18 april heeft de WMA in een brief aan B&W en de raadsleden van onze 

gemeente het probleem geschetst en oplossingen gesuggereerd. Uw reacties 
hebben we geanonimiseerd meegestuurd. Nieuwsblad De Kaap publiceerde op 22 

april een samenvatting van de brief met enkele reacties van Amerongers. In 
afwachting van een antwoord van B&W zijn we begonnen aan een kennismaking 
met raadsleden van alle partijen. De Raadscommissie Ruimte heeft de kwestie 

inmiddels op de agenda gezet voor een van haar komende vergaderingen.  
 

 

3. Spandoeken op Hemelvaartsdag en Pinksteren 
 
Tijdens Hemelvaartsdag en Pinksteren zullen in tientallen plaatsen in Nederland 
spandoeken te zien zijn met uitingen over motoroverlast. Dit op initiatief van meer 

dan zeventig plaatselijke werkgroepen die zijn aangesloten bij de Nederlandse 
Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM). Vorige maand gebeurde dit 

al in Deventer. Ook in Amerongen zullen spandoeken worden opgehangen. Stuur 
een mailtje naar de WMA als u mee wilt doen. We hebben nog enkele exemplaren 
voorradig. Op de avond voor Koningsdag hing de WMA spandoeken op de rotonde 

Wilhelminaweg – Koenestraat.         

 
 

4. Foto’s, video’s en tekeningen gevraagd 
 
Om onze website te verlevendigen, zoeken wij fotografen, videomakers en 

tekenaars, die de motoroverlast in en om Amerongen in beeld willen brengen. 
Help mee aan een mooiere website en stuur uw materiaal naar 

welkom@motoroverlastamerongen.nl 
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5. Melden overlast 

 
Klachten over overlast worden door de gemeente geregistreerd en spelen een rol 
in de besluitvorming. Hoe meer meldingen, hoe serieuzer het probleem in het 

gemeentehuis wordt genomen. Wij denken dat het goed is om regelmatig een 
bericht te sturen, waarin u meldt (1) wat de overlast is en waardoor die wordt 

veroorzaakt, (2) wat dit met u doet en (3) wat eraan gedaan zou moeten worden. 
Houd het kort en vraag om een terugkoppeling. Het is belangrijk dat u niet alleen 
bent in de meldingen, vraag dus mensen in uw buurt die ook overlast ervaren om 

ook meldingen te doen. Klachten en een verzoek tot handhaving kunt u schriftelijk 
richten aan B&W. Nog makkelijker kunt u met de MijnGemeente-app een melding 

doen. Met uw smartphone geeft u de locatie, omschrijving en aanvullende 
gegevens eenvoudig door. Deze app is beschikbaar in de App Store voor de iPhone 
en in de Play Store voor Android-systemen. Kies voor Hoofdcategorie ‘Overlast en 

handhaving’ en Subcategorie ‘Geluid motoren’.  
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