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Persbericht  

 
Advies voor milieueffectrapport voor PHS Amsterdam CS 

 

Breng effecten van ‘booggeluid’ in beeld 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in milieueffectrapport voor Programma Hoog-

frequent Spoorvervoer Amsterdam Centraal Station de effecten van ‘booggeluid’ 

goed te beschrijven. Dat is het snerpende geluid dat soms te horen is als een 

trein de bocht door gaat. Welke factoren beïnvloeden dit geluid en hoe kan het 

zoveel mogelijk worden beperkt? 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de minister van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Het Rijk wil in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) op tra-

jecten rond Amsterdam Centraal Station meer treinen laten rijden. Om hogere intensi-

teiten en snelheden van goederen- en reizigerstreinen mogelijk te maken zijn verschil-

lende maatregelen nodig. Het gaat om verlenging en verbreding van perrons, aanpas-

sing van bestaande tunnels en het creëren van een vrije spoorkruising ter hoogte van 

de Dijksgracht. Voor dit project is een tracébesluit van de minister van IenM nodig. 

Voordat de minister een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport. Zij heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het 

rapport. 

 

Het advies 

Over het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer is al eerder (in 2010) een 

besluit genomen door het Rijk. Daarom kijkt de Commissie m.e.r. alleen naar de effec-

ten bij Amsterdam Centraal Station. Het gebied bevat meerdere bogen en vele wissels 

die leiden tot geluidhinder door booggeluid. Daarom adviseert de Commissie om in het 

rapport te onderzoeken welke factoren booggeluid beïnvloeden en hoe dit zoveel mo-

gelijk kan worden beperkt. 

Het station en de directe omgeving zijn stedenbouwkundig zeer waardevol. Om ervoor 

te zorgen dat het project goed in zijn omgeving wordt ingepast, adviseert de Commissie 

met de gemeente Amsterdam samen te werken aan een ruimtelijk kader waaraan het 

project kan worden getoetst. 
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