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Zienswijze nr. 10  van in totaal 13 

Geluidsbelasting van huizen achter het bovenwettelijke scherm ten oosten van 

de A28N berekenen en bekend maken 

Reactie op:  Ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit A28/A1 

Knooppunt Hoevelaken 

Betreft: Ontwerpsaneringsbesluit 

•  Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer t.b.v. ontwerptracébesluit. 
• Akoestisch onderzoek Autonome sanering t.b.v. ontwerpsaneringsplan. 

 

Zienswijze:  Geluidsbelasting van huizen achter het bovenwettelijke scherm ten 

oosten van de A28N dienen (ook) berekend en bekend gemaakt te worden. 

 

Gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland hebben een bovenwettelijk scherm aangekocht 

van km 45.170g (verbindingsboog knooppunt Hoevelaken) tot aan km 30.820 (oostzijde A28-

Noord). Het bovenwettelijke 3 m hoge scherm heeft overlap met een aantal wettelijke 

saneringsschermen van 2 of 3 m hoog.  

Gemeente Nijkerk heeft het scherm gekocht vanwege de zeer hoge geluidsbelasting op de 

huizen op de oostkant van de A28N. De huidige GPP’s langs de oostkant van de A28N 

tussen de van Tuyllstraat en de Flier liggen tussen 69.8 en 72.3dB. Dit geeft aan dat de 

huizen langs dit gebied ook een zeer hoge geluidsbelasting hebben. 

Zoals aangegeven in de 2 foto’s hieronder vallen ongeveer 100 huizen in de gemeente 

Nijkerk ten oosten van de A28N in het zogenaamde saneringsgebied.  
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Voor deze huizen wordt aangegeven dat: ”Ter hoogte van dit adres worden langs de rijksweg 

geen geluidproductieplafonds overschreden. Dit betekent dat de geluidbelasting op dit adres, 

na realisatie van het project, onder het wettelijk toegelaten geluidsniveau blijft. Dit adres valt 

daarmee buiten het onderzoeksgebied voor het OTB. Dit adres is daarom niet verder 

onderzocht.” 

Dit vinden wij niet juist. Gemeente Nijkerk, en dus de bewoners van Nijkerk die belasting 

betalen, hebben het scherm gekocht en hebben dus recht om te weten wat het effect van het 

scherm is op de geluidsbelasting op de huizen achter het scherm en dus ook het 

toekomstige effect op hun gezondheid. 

Dit is geen precedentwerking, en heeft er niets mee te maken of het GPP wordt 

overschreden of niet. Het heeft ermee te maken dat de Gemeente en ook de burgers het 

recht hebben om te weten wat het effect is van het geluidsscherm, (inclusief het effect van 

dubbel ZOAB) die zij hebben aangekocht, vooral omdat zij al jarenlang last hebben van een 

veel te hoge geluidsbelasting die, zoals wetenschappelijk is aangetoond, een slechte invloed 

heeft op hun gezondheid.  

Als de gegevens niet bekend worden moet Gemeente Nijkerk haar bewoners vertellen dat zij 

wellicht een “kat in de zak” hebben gekocht met hun belastinggeld, althans niet kan 

aangeven of de investering goed besteed is. Dat lijkt ons niet wenselijk. 

Het gaat om ongeveer 100 huizen die achter het bovenwettelijke scherm liggen. Gezien de 

duizenden huizen waarvan de geluidsbelasting op woningniveau wel berekend is in dit 

project en waarvan de geluidsbelasting ook nog aanzienlijk lager ligt, vinden wij dat dit 

verzoek zeer gerechtvaardigd is.   

Wij verzoeken u de geluidsbelasting op de huizen achter het scherm langs de A28N te 

berekenen en ook bekent te maken. 

   

 

 


