Consultatieverslag
Onbewaakte spoorwegovergang Gouden Ploeg

Inleiding
Aanleiding
Op onbewaakte spoorwegovergangen gebeuren in verhouding veel ongelukken. Van de minister moet
ProRail dit oplossen. In 2024 mogen er in Nederland geen onbewaakte spoorwegovergangen meer zijn.
In Soest hebben we nog één onbewaakte openbare spoorwegovergang, bij de Gouden Ploeg. Wij denken
dat de kans op een ongeluk hier klein is. Toch moet ook deze overweg aangepakt worden. De overweg
wordt dan misschien wel afgesloten. De gemeente moet aan andere oplossingen de helft meebetalen. Een
brug of spoorbomen kosten ongeveer € 1,5 miljoen. Dat gaat ten koste van andere dingen die we kunnen
doen. Wij zijn daarom terughoudend om zo veel te investeren. Het liefst laten we de situatie zoals die is,
maar we moeten er wel iets mee.

Werkwijze
Door middel van een online enquête vroegen we gebruikers en omwonenden om hun reactie te geven op
de plannen rond de onbewaakte overweg. Daarbij gebruikten we de bovenstaande introductietekst. Met de
online enquête wilden we globaal de mening (het sentiment) over het opheffen van de onbewaakte
overweg peilen en bekijken of de samenleving nog andere oplossingen kon bedenken.
De enquête heeft niet tot doel om de voorkeur van de meerderheid te bepalen (meebeslissen). Vanwege
de grote financiële consequenties is het aan de politiek (gemeenteraad) om een beslissing te nemen.
Bij het opzetten van de enquête betrokken we belangenorganisaties. Daarvoor nodigden we de Stichting
Vrienden Soester Eng, Wandelnet, de Fietsersbond en de Adviescommissie Milieu en Ruimte uit. Alleen
Stichting Vrienden Soester Eng en Wandelnet hebben uiteindelijk input gegeven op de vragen die we in de
enquête hebben gesteld.

Verspreiding van de enquête
De enquête stond open van donderdag 3 tot woensdag 30 juni 2021. We vroegen aandacht voor de
enquête via 150 brieven naar omwonenden, berichten op social media, een bord bij de overweg en via het
netwerk van Stichting Vrienden Soester Eng, Wandelnet en de projectgroep van het Wandellint.

Respons
De acties om de enquête onder de aandacht te brengen leverden een hoge respons op. In totaal is de
online enquête 470 keer ingevuld.

Uitkomsten van de online enquête
De online enquête bestond uit 9 vragen. Hieronder de resultaten per vraag.

Vraag 1: Hoe vaak maakt u gebruik van de overweg?
Totaal 470 antwoorden:

Vraag 2: Hoe gebruikt u de overweg? (meerdere opties mogelijk)
De 470 respondenten gaven in totaal 630 antwoorden:

Van de 22 antwoorden onder ‘Anders, namelijk’ gebruiken 14 mensen de overweg niet of sporadisch, 3
mensen met een hond, 2 mensen met een scootmobiel, 1 met een paard, 1 als conducteur van de trein en 1
als bezoeker.

Vraag 3: Hoe belangrijk is de overweg voor u?
Van de 470 respondenten vindt 74% de overweg (heel) belangrijk.

Kunt u toelichten waarom de overweg wel/niet belangrijk voor u is?
Van de mensen die de overweg minder belangrijk vinden of er neutraal tegenover staan, vindt het grootste
deel het recreatief prima, maar niet belangrijk of noodzakelijk (31). Ze gebruiken het weinig of niet (14), zien
alternatieven (12) of hebben geen probleem met omlopen of omfietsen (10).
Ook het kostenaspect is voor 5 mensen reden om dit niet belangrijk genoeg te vinden en twee mensen
vinden de overweg gevaarlijk.
De mensen die de overweg (heel) belangrijk vinden, geven het vaakst aan dat het een belangrijke en mooie
fiets- en wandelroute voor ze is (143). Daarnaast wil men liever niet omlopen of omfietsen (38), zien ze de
overweg als verbindingsweg naar de Eng (33) of gebruiken ze deze in hun rondje om de hond uit te laten
(23). Een aantal respondenten ziet het ook als korte route naar de begraafplaats (13), toegangsweg naar het
station (12) en vindt het cultureel /toeristisch van belang (13).
Ook ziet men de alternatieve routes als minder veilig (9). Andere argumenten zijn dat men anders de auto
pakt (2), een volkstuin langs het spoor heeft (1), er passagiers over vervoert (1) en dat het honden uit de
woonwijk houdt (1).

Vraag 4: Heeft u op deze overweg wel eens een gevaarlijke situatie gezien?
Van de respondenten heeft 97% nog nooit
een gevaarlijke situatie gezien. De
gevaarlijke situaties die de anderen gezien
hebben zijn divers. Drie reacties komen van
machinisten die gevaarlijke situaties
hebben gezien met mensen die nog snel
voor hun trein langslopen. Anderen
schrijven over fietsers die niet afstappen,
iemand heeft moeite om met de bakfiets
tussen de hekken door te komen, mensen
die op het laatste moment oversteken, een
voetgang die struikelde, een voetganger die
verstarde, een loslopende hond, mensen
die de verkeerde kant op kijken bij het
oversteken, slecht zicht in de bocht, gevaar
vanwege de spoorwissel en iemand die
onbewaakte overwegen altijd gevaarlijk
vindt.

Vraag 5: Wat betekent het voor u het om via de Veldweg of de Molenstraat naar de Eng te
moeten gaan? Bijvoorbeeld: het kost me meer tijd, het is ook een mooie route.
Van de mensen die de overweg minder belangrijk
vinden of er neutraal tegenover staan, heeft het
grootste deel geen bezwaar tegen de omweg (49).
Het kost meer tijd (19), is ook een mooie route (15) of
juist minder mooi (13). Sommige mensen vinden het
een veiligere of betere route (3), vinden het jammer
(2) of voelen hierdoor minder vrijheid (1).
De mensen die de overweg (erg) belangrijk vinden,
geven het vaakst aan dat het alternatief een minder
mooie route is (147) en het een groter rondje voor ze
is dat meer tijd kost (137). Ook vindt een deel dat het
alternatief drukker en onveiliger is (57). Anderen
geven aan dat het minder wandelmogelijkheden
biedt/ minder vrijheid (25) en dat dit historische pad
en unieke stukje Soest moet blijven (15).
Tot slot vindt een deel van de respondenten dit ook
een mooie route (7), heeft geen bezwaar (7), vindt
het zonde van het geld (3) of geen alternatief voor
honden (2).

Vraag 6: De gemeente is niet enthousiast om de helft mee te betalen voor een brug of
spoorbomen. Heeft u begrip voor de terughoudendheid van de gemeente?
Van de mensen die begrijpen dat de
gemeente niet enthousiast is om veel geld
neer te leggen geeft een groot deel aan dat
het ook niet nodig is omdat er geen
probleem is met de veiligheid (83), dat
andere dingen belangrijker zijn om geld aan
te besteden (50) of dat de minister het zelf
maar moet betalen (14). Er is ook veel
onbegrip over de hoge kosten (38) en het
gevoel dat dit veel goedkoper moet kunnen
(7). Ook zijn er reacties van mensen die het
pad niet belangrijk genoeg vinden en het
vooral als luxe zien (19).
Van de mensen die vinden dat de gemeente
wel moet meebetalen vindt het grootste
deel dat het een belangrijke,
cultuurhistorische verbinding is die een
investering rechtvaardigt (63), de gemeente
verantwoordelijkheid moet nemen voor
veiligheid van haar inwoners (25), de
gemeente meer moet investeren in (veilig)
wandelen en fietsen (8) en dat dit
belangrijker is dan andere keuzes die de
gemeente maakt (15).

Vraag 7: Als de overweg afgesloten wordt, heeft u dan nog ideeën of wensen waar we
rekening mee kunnen houden? Bijvoorbeeld andere wandelroutes.
De meeste wensen sluiten aan bij het voorbeeld dat we in de vraagstelling al gaven en gaan over
alternatieve wandelroutes op de Eng (116 reacties). Sommige mensen hebben daar al een concreet idee bij.
Een nieuw pad langs het spoor richting de Molenstraat wordt 50 keer genoemd en ook een pad achter de
begraafplaats langs naar station Soest of de Veldweg komt vaker terug in de reacties (16 keer). De
respondenten wijzen verder op het ontbreken van een voetpad langs de Veldweg (10 keer) en het gevaar
door de drukte van het (auto)verkeer langs de Kerkstraat en Middelwijkstraat (ook 10 keer). Als
alternatieven worden een brug (12 keer), een tunneltje (10 keer) en spoorbomen (7 keer) aangedragen, of
gebruik van de particuliere overweg bij de Korte Middelwijkstraat (10 keer). Ook zijn respondenten bang dat
Soesters illegaal toch wel een route over het spoor zoeken (10 keer). Opmerkelijk is dat alternatieve
fietsroutes minder vaak worden genoemd (6 keer) en dat een aantal mensen vraagt om andere
mogelijkheden om honden uit te laten (3 keer).

Vraag 8: Ziet u nog andere oplossingen of heeft u nog ideeën die u ons wilt meegeven?
Uit de meeste reacties blijkt dat mensen vinden dat de gemeente zich bij het Rijk en ProRail moet inzetten
voor behoud van de situatie zoals die is. Een hele kleine groep vindt dat de overweg gewoon afgesloten kan
worden.
Alternatieven zoals een brug (20 keer), spoorbomen (20 keer) of een tunneltje (13 keer) komen het meest
naar voren. In ongeveer 40 reacties worden goedkopere alternatieven aangedragen die samengevat
neerkomen op:
- Geen spoorbomen, maar alleen een knipperlicht (of verkeerslicht) en/of een belsignaal als er een trein
aankomt.
- De treinen langzamer laten rijden en/of de machinist laten claxonneren bij het passeren van de
overweg.
- Extra waarschuwingsborden die eventueel aangeven hoe vaak en/of hoe laat er een trein langskomt
(eventueel digitaal).
- Extra hekken plaatsen, zodat het moeilijker wordt om er tussendoor te komen en/of zodat fietsers er
helemaal niet meer tussendoor kunnen of in elk geval moeten afstappen.
- In plaats van de huidige zigzaghekjes klaphekken of toegangspoortjes plaatsen die eventueel alleen
open kunnen als er geen trein aankomt.
Ook de koppeling met station Soest en de bestaande spoorbomen naar het perron wordt regelmatig
gemaakt. Voorstellen zijn:
- Ook spoorbomen maken van het perron naar de kant van de Eng en dan via een nieuw pad achter de
begraafplaats langs aansluiten op het Chris Uijterwijkpad.
- De toegang naar het station helemaal verplaatsen van de Stationsweg naar de Gouden Ploeg.
- Een toegang naar het perron toevoegen aan de kant van de Gouden Ploeg.
In 15 reacties gaat het over de financiën. In deze reacties komen voorstellen naar voren om nog een keer
goed te kijken naar de hoge kosten, het zelf goedkoper uit te voeren dan ProRail of eventueel door middel
van crowdfunding geld op te halen.

Vraag 9: Wat is uw postcode? (niet verplicht)
In totaal gaven 370 mensen hun postcode op, waarvan 210 reacties (57%) in het postcodegebied 3764
rondom de Kerkebuurt en de noordoostkant van de Eng. In onderstaande kaarten is de verspreiding te zien
van 161 unieke postcodes. In de bovenstaande kaart regionaal en in de uitsnede rechtsonder iets meer
ingezoomd op de kern Soest.

