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Aan het College van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Nijkerk 
 
ter attentie van dhr. Wethouder H. Lambooij 
 
 
Betreft: -  Geluidsoverlast tgv. bouw Vathorst scherm 

- Aanvraag bijdrage in de kosten van een onderzoek 
 

 
Hoevelaken, 21 december 2010 

Geacht College, 
 
De stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar (SHBL) is opgericht in 2009 om de 
belangen van de inwoners en bedrijven uit onze gemeente te behartigen in zaken die 
te maken hebben met de aanpassingen van het knooppunt Hoevelaken en de 
autowegen die daarop aansluiten. Het gaat dan met name om het behoud van de 
aansluitingen van Hoevelaken op de A1 en beperking van de milieu (vooral geluid) 
overlast die met deze aanpassingen te maken kunnen hebben. Daarnaast streeft de 
stichting ook naar verbetering van het openbaar vervoer en langzaam verkeer  en 
vermindering van bestaande milieuoverlast in onze gemeente. 
De doelstellingen van de stichting zijn meer compleet weergegeven op onze website 
www.hoevelakenbereikbaar.nl. Inmiddels hebben een groot deel van het 
bedrijfsleven en vele bewoners van Hoevelaken zich achter onze doelstellingen 
geschaard door sponsor of Vriend van de stichting te worden.  
 
Naast acties betreffende de optimale realisatie van het knooppunt en de aansluiting 
A1 Hoevelaken heeft de SHBL zich ook beziggehouden met de extra geluidshinder 
die wordt ervaren door bewoners van het westelijke deel van Hoevelaken, ten 
gevolge van de bouw van het Vathorst geluidsscherm. Deze extra geluidshinder 
wordt door velen als groot en zeer storend ervaren. De SHBL heeft gepoogd 
relevante informatie en geluidberekeningen te verkrijgen bij het OBV en bij de 
gemeente Amersfoort, (uiteindelijk) met een beroep op de WOB. In bijlage 1 vindt U 
het antwoord van de gemeente Amersfoort op onze vragen. 
 
De relevante verklaringen van de gemeente Amersfoort zijn voornamelijk te vinden in 
de punten 11, 12 en 13 van deze brief. Deze zijn: 

- De extra geluidsbelasting aan de oostzijde (Hoevelaken) van het scherm is 
berekend of geschat op 0,56 dB(A). Gemeente Amersfoort heeft daar echter 
geen onderbouwing voor kunnen vinden. 

- Gemeente Amersfoort stelt dat zij alleen verantwoordelijk is voor het voldoen 
aan de eisen van de wet geluidhinder in de wijk Vathorst en niet daarbuiten. 
Zij heeft derhalve geen toets uitgevoerd op de effecten van het scherm tgv. 
reflectie aan de  Hoevelakense zijde van het scherm. 

- Rijkswaterstaat is volgens gemeente Amersfoort –in haar brief- 
verantwoordelijk voor conformiteit met de wet geluidshinder in geval van 
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aanpassingen aan het wegennet (wat bij de bouw van het Vathorst scherm 
niet aan de orde was) en voor het overige is de gemeente Nijkerk 
verantwoordelijk. 
 

De door Amersfoort genoemde, niet onderbouwde, stijging van de geluidsbelasting 
(0,56db(A)) is zeer gering. De genoemde, geringe toename is niet te rijmen met de 
bevindingen van de bewoners, zoals reeds vele malen, ook bij de gemeente Nijkerk 
is betoogd. Uit de verklaring van Amersfoort blijkt dat zij geen initiatieven zullen 
nemen om zekerheid in deze zaak te verschaffen, men wijst naar Nijkerk als 
verantwoordelijke partij. 
Alhoewel men kan strijden over de vraag of Amersfoort terecht verantwoordelijkheid 
in deze zaak afwijst is het naar onze mening nu hoog tijd om dit probleem niet langer 
te laten voortbestaan en thans actie te nemen. 
 
De SHBL heeft, na advies van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft/ afdeling 
Bouwfysica, contact opgenomen met bureau Mobius voor het uitvoeren van een 
globale, maar relevante controleberekening  tegen gunstige voorwaarden. Hierop is 
een aanbieding ontvangen voor een bedrag van Euro 1000,- (en tevens een meer 
uitgebreide aanbieding voor Euro 2460,-). In bijlage 2 vindt u de email- offerte van 
het bureau.  
Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag van Euro 1000,- aan de SHBL ter beschikking 
te willen stellen, opdat de SHBL de uitvoering van deze controleberekening kan 
opdragen. Daarmee kan dan een eind komen aan de bestaande onzekerheid of de 
toegenomen geluidsbelasting voldoet aan de wettelijke eisen of niet. 
Een en ander is met dhr. Lambooij reeds kort besproken en de huidige aanvraag is 
daar het gevolg van. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar 
 
Jan Lobeek, secretaris 
 
033-2538853 
 
Bijlage 1:  Brief gemeente Amersfoort dd. 5 juli 2010, kenmerk 

SOB/MIL/ADV/3479132 
Bijlage 2:  Offerte bureau Mobius dd. 30/11 en 13/12(email) 
 
 
 


