
De geschiedenis van de wens/eis voor 5dB reductie langs de A28 oost tussen afrit 
Hoevelaken A1 en de Flier A28 Oost 

Hierbij de geschiedenis van de 5dB reductie, als wens en eis van Gemeente Nijkerk 

1. Oorspronkelijk versie van BOK 2 met regionale wensen van april 2013: staat op bladzijde 
22:  "Gewenste oplossing Optie A: 5dB Geluidreductie door een gesloten scherm dat leidt tot 
5 dB geluidsreductie tussen aansluiting Hoevelaken en Vathorst-Corlaer (lang 5 km)"  
• Het staat ook in het presentatie van RWS op bladzijde 24: "OBJECT 17: 

BOVENWETTELIJKE GELUIDMAATREGELEN NIJKERK - GELDERLAND 
Geluidreductie door een gesloten scherm dat leidt tot 5 dB geluidsreductie tussen 
aansluiting Hoevelaken en Vathorst-Corlaer (lang 5 km)" 

• Tussen 2013 en 2014 hebben discussies plaatsgevonden tussen RWS en Nijkerk waarin 
RWS heeft gezegd dat voor 2 miljoen Euro kunnen zij alleen een scherm van 2 a 2.5 
meter hoog bouwen. 

2. In de motie van de VVD van 26 juni 2014 staat:  
• De eis dat de geluidsbelasting van alle woningen langs de A-28 op Nijkerks grondgebied, 

vanaf de van Tuyllstraat tot aan bedrijventerrein de Flier wordt teruggebracht met circa 
5dB door het kopen van een geluidsscherm van 2200 meter lengte en gemiddeld 2,5 
meter hoog met het beschikbare budget van de provincie Gelderland en de gemeente 
Nijkerk van 2 miljoen €. b. De niet gefinancierde wens om ook tussen het knooppunt en 
de Van Tuyllstraat aanvullende maatregelen door middel van een geluidsscherm voor 
geluidsreductie van circa 5dB te treffen.  

• De motie dat unaniem aangenomen was is: een eis voor een reductie van 5dB door het 
bouwen van een scherm. 
 

3. Op 16 juli 2014 heeft WH Horst een brief geschreven aan de raad waarin hij zegt dat hij gaat 
onderhandelen met RWS voor een zo lang mogelijk scherm binnen het budget en daar ging 
het helemaal fout!!!  
 

4. De Stichting heeft 2 brieven aan het College en Raad op 30 juli 2014 en ook aan RWS op 
15 augustus 2014  hierover geschreven en daarna hebben wij diverse keer bij RWS 
aangedrongen om te weten de exacte bewoording die in BOK2 zal opgenomen worden. Wij 
waren (en zijn nog steeds) van mening dat de eis van de gemeenteraad was voor een 
reductie van circa 5dB door het bouwen van een scherm. 
 

5. Horst en RWS hebben dat omgedraaid tot een eis van een scherm met een aangegeven 
lengte en hoogte (van 2 – 2.5 meter) dat hopelijk circa 5dB reductie zal geven en dat is heel 
anders dan wat is goedgekeurd in de motie van de raad. Zie referentie 1 en referentie 2.   

(Er is ook een rapport  (bladzijde 25, 26) van RWS dat aangeeft dat om 5dB reductie te 
krijgen, er moet een scherm van 2 to 4meter hoog komen. 

6. RWS heeft de exact bewoording van de eis, zoals in de contract met de aannemers is 
vermeld naar ons doorgestuurd. “De passage met daarin de ‘circa 5dB’ geeft de intentie aan, 
maar is niet de formulering van de eis. Er wordt dus geen 5 dB reductie geëist, maar een 
scherm met een bepaalde afmeting.” 
 

7. Conclusie, De bewoners van Hoevelaken zijn de dupe van. Als wij waren gebleven bij de 
oorspronkelijk wens van een reductie van 5dB, hadden wij het zeer waarschijnlijk gekregen 
maar Horst heeft ook zeer slecht, en ook incorrect, onderhandeld met RWS over het 
geluidsscherm en het benzinestation en opdracht van de gemeente raad niet gevolgd. 
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