
 

 

Onderhandelingsstrategieën voor schermen langs de A28 

Feiten, probleembeschrijving en voorgestelde oplossing 

Financiering doorlopende geluidsscherm  
Op basis van onderstaande zou het mogelijk moeten zijn om de financiering van het gehele 
scherm vanaf afslag Hoevelaken A1 tot de A28 afslag Corlaer rond te maken die voor een 
minimale reductie van 5 dB zal zorg dragen zodat het als EIS in BOK2 kan worden 
ingebracht: 
 

a) Provincie Gelderland verschaft een substantiële bijdrage voor verbetering van de 
leefbaarheid van zijn inwoners in Gelderland.  

b) Amersfoort brengt geld in voor bescherming eigen inwoners aan het Knooppunt en 
compensatie voor het feit dat door het behoud van de huidige Vathorst 
geluidsschermen alle lasten voor de asymmetrische verbreding van de A28 bij 
Nijkerk komt te liggen. 

c) RWS verschaft gelden voor de saneringsschermen die zij wettelijk verplicht zijn te 
realiseren. 

d) RWS compenseert Gelders Landschap voor het verlies aan grond met het 
meefinancieren van een gedeelte van de geluidsscherm:  

e) Gemeente Nijkerk heeft € 1 miljoen beschikbaar gesteld 

 
 



 

Onderhandeling met Provincie Gelderland (hoogste prioriteit) 
Feiten 

• Hoogste GPP’s van alle woongemeenschappen in Gelderland 
• Hoogste GPP’s van Planstudie Knooppunt Hoevelaken 
• Knooppunt Hoevelaken, de A1 en A28 langs Hoevelaken en Holkerveen zijn de 

drukste rijkswegen langs woongemeenschappen in Gelderland zonder 
geluidsbescherming.  

• Geen bescherming aan oostkant van A28 ten noorden van het knooppunt 
• Er zijn woningen met een geluidsbelasting boven 65dB en boven 70dB ook na het 

toepassen van wettelijke maatregelen. 
• Als de plannen van RWS worden uitgevoerd zoals nu gepland, blijven er huizen met 

een geluidsbelasting van boven 65dB en ook zelfs boven 70dB.  
• Heel Hoevelaken heeft veel geluidsoverlast vanwege de heersende Z-NW wind (>270 

dagen/jaar!) langs het Vathorst scherm en hoort het verkeer van de A28 en van de 23 
rijbanen van het knooppunt (in de toekomst 29 rijbanen), terwijl de modelberekening 
geen rekening houdt met deflectie van geluid door de wind en het scherm. Meer dan 
33 miljoen voertuigen per jaar op A28 (2008), en prognose is 45 miljoen per jaar in 
2030 – Gelderland neemt aktie bij meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar (Gelderse 
Milieu Plan). 

• Mensen worden ziek van  geluidsoverlast boven 50dB ongeacht of deze afkomstig is 
van een Rijksweg of een Provinciale weg. 

 

Positie van Familie Smink 
Feiten: 

• Op 13 juni 2007 is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het 
bestemmingsplan “A28 aansluiting Vathorst-Corlaer ” van Amersfoort vernietigd 
(zaaknummer 200607722/1).  

• Het bestemmingsplan betrof de aanleg van een ontsluitingsweg van de A28 naar 
Vathorst en de realisatie van het 7 meter hoge eenzijdige geluidsscherm aan de 
Amersfoortse kant van de A28, dat volgens het bestemmingsplan tijdelijk was. De 
redenen van de vernietiging waren de aspecten geluid en luchtkwaliteit.  

• Aan de Nijkerkse zijde van de A28 nam het geluid volgens de rapporten t.g.v. dit 
bestemmingsplan met 0,45 dB toe. Deze toename was niet toegestaan volgens de 
Raad van State, omdat er meerdere woningen aan de Nijkerkse zijde stonden, die 
toen al een geluidsbelasting van meer dan 67 dB (Goudappel Coffeng, maart 2005) 
hadden. Deze geluidsbelasting was er voor de plaatsing van het scherm aan de 
Amersfoortse kant. 

• Bovendien bleken de geplaatste geluidsschermen een zeer hinderlijke 
gezondheidsschadelijke duidelijk hoorbare toename van het geluid aan de Nijkerkse 
zijde van de A28 tot gevolg te hebben, zoals u weet, veel meer dan volgens de 
modelberekening het geval was. 

• De Provincie Utrecht heeft jarenlang geprobeerd om dit vernietigde bestemmingsplan 
te repareren, maar kon dit niet met een positief resultaat. De Provincie Utrecht heeft dit 
aan Gemeente Amersfoort in haar brief (nummer 8094CBAD) van 11 juli 2011 laten 
weten met de vraag aan hen om dit op te lossen.  

• Tot op heden is de overlast van dit extra geluid bij de familie Smink, t.g.v. de realisatie 
van het geluidsscherm en de ontsluitingsweg nog niet aangepakt en opgelost.  

• In bijlage 1 is een de plattegrond van de woning van Familie Smink, waarop de 
grenzen van de verbreding staan ingetekend, zodat u kunt zien hoe dicht de A28 naar 
de woning toekomt.  



• Het geluidsproductieplafond op het referentiepunt, dat op dezelfde plaats als de 
woning ligt, heeft een waarde van 70,8 dB! Dit betekent dat 69,3 dB het geluidsniveau 
bij de woning was (geluidsregister RWS, vastgesteld juli 2012; situatie 2008 met 
scherm).  

• RWS heeft te kennen gegeven geen voorzieningen te treffen hiervoor, behalve 
dubbelaags ZOAB. Het dubbellaags ZOAB zal de geluidsoverlast niet verminderen, 
maar compenseert alleen de toename t.g.v. de Planstudie Knooppunt Hoevelaken. 

• Hier komt geen saneringsscherm omdat volgens RWS “het niet mogelijk om 
doelmatige maatregelen te treffen, omdat niet kan worden voldaan aan het minimaal 
vereiste reductie van 5 dB”. 
 

Probleemstelling: 

• In het kader van planstudie Knooppunt Hoevelaken is er nu de kans dit aan te grijpen om 
nu dit probleem op te lossen met een geluidsscherm. Helemaal, omdat het geplaatste 
Vathorstscherm, dat tijdelijk is volgens dit bestemmingsplan en de vergunning, nu als 
vast dwangpunt wordt ingebracht en de overlast aan de Nijkerkse zijde van de A28 
daarmee nog groter wordt gezien het feit dat de A28 nu geheel aan de Nijkerkse zijde 
asymmetrisch met 30-40 meter richting Nijkerk wordt verbreed.  

• Het is onacceptabel dat er geen saneringsscherm komt, omdat niet kan voldaan 
worden aan de vereiste reductie van 5 dB – dus doen zij niets. RWS moet de 
geluidsoverlast zover terug brengen als mogelijk. 

 
Cluster van huizen in Holkerveen vlak bij A28. 
Feiten: 
• Voor de buren geldt hetzelfde als hier boven beschreven. De A28 komt letterlijk in hun 

tuinen en door twee schuren. Het betreft nog 2 huizen met een geluidsoverlast van boven 
65dB, en 4 huizen met een geluidoverlast van 60 - 65dB na het treffen van 
bovenwettelijke maatregelen. Zie bijlage 1. De GPP’s van de twee huizen met 
geluidsoverlast boven 65dB zijn 71.4, 71.1 70.4 en 70.0. 

• Voor het woonhuis bij Recreatie Overbos is wel een saneringsscherm aangeboden van 
100m.  

• Er komt geen bescherming voor de 125 bungalows van Recreatie Overbos, wat wel 
negatieve financiële consequenties zal hebben voor de eigenaar. 

• De afstand tussen Recreatie Overbos en de 3 huizen met geluidsoverlast van meer dan 
65dB is ±900m, waarvan 100m wordt beschermd door een saneringsscherm. 
 

Probleemstelling: 
• Al deze woningen hebben meer last van de snelweg lawaai gekregen door de komst van 

het “tijdelijk” Vathorst scherm.  
• Na de verbreding van de weg worden een deel van de tuinen onteigend, hun schuren 

moeten weg, en het lawaai komt nog dichter bij omdat het scherm blijkt een dwang punt 
te zijn. 

• Voor de Recreatie Overbos zal er negatief financiële consequenties zijn voor het bedrijf 
 
Voorgestelde oplossing voor de Familie Smink en de cluster van huizen in 
Holkerveen: 
Een scherm van een totale afstand van ±800m zou de Recreatie Overbos, de  huizen met 
geluidsoverlast van boven 65dB en ook de hele woonkern van Holkerveen beschermen.  
Er moet onderhandeld worden met Amersfoort dat hier een scherm komt voor de 
Holkerveen’s cluster, als compensatie voor de extra geluidsoverlast door het Vathorst 
scherm, de assymmetrische verbreding van de A28, verlies van tuinen en schuren, 



hun levenssfeer en de extra overlast. Amersfoort is verplicht bescherming aan te 
brengen bij Familie Smink n.a.v. de uitspraak van de Raad van State.  
 
Er moet onderhandeld worden met RWS dat hier wel een cluster van huizen is dat wel 
een doelmatig scherm nodig heeft vanwege de afstand van de Rijksweg, (allemaal 
binnen 30m van de weg) en de hoogte van de geluidsbelasting (allemaal boven 65dB). 

 
Nijkerkerstraat 
Feiten:  

• Langs de Nijkerkerstraat en op de Westerdorpstraat zijn er een aantal huizen in 
Gemeente Amersfoort met een hoge geluidsoverlast.   

• Geheel Hoevelaken heeft  meer geluidsoverlast gekregen na de komst van het 
Vathorst scherm.  
 

Probleemstelling: 
• Het Vathorst scherm samen met de westen wind zorgt ervoor dat de geluidsoverlast 

van het hele Knooppunt (29 rijbanen in de toekomst) ook over deze huizen en  
Hoevelaken wordt geleid.  

• Deze factoren zijn onvoldoende meegenomen in de wettelijke berekeningen. 
 
Voorgestelde Oplossing: 
Gezien de geluidsoverlast verzoeken wij u om te onderhandelen dat Amersfoort 
betaalt voor bescherming van hun inwoners langs de Nijkerkerstraat en op de 
Westerdorpstraat, zodat ook Hoevelaken voor een deel wordt gecompenseerd voor de 
extra geluidsoverlast die door het Vathorst scherm wordt veroorzaakt. 
 
Onderhandeling met Amersfoort 
Feiten: 
• De nieuwbouw wijk Vathorst, aan de westkant van de A28, heeft een geluidsscherm van 

7-9 meter hoog om de geluidsoverlast daar te beperken tot 50 – 55dB.  
• Volgens het bestemmingsplan was het scherm tijdelijk tot de A28 zou worden verbreed.  
• Het bestemmingsplan is vernietigd door RvS vanwege lucht en geluidvervuiling en dat is 

niet gerepareerd. Het lijkt erop dat deze uitspraak in wezen wordt genegeerd. 
• Toen het scherm gebouwd werd, was het bij Amersfoort al bekend dat de A28 in de 

toekomst verbreed zou worden. 
• Nu blijkt dat het scherm toch een dwangpunt is waardoor de A28 asymmetrisch wordt 

verbreed aan de kant van Gemeente Nijkerk, waardoor de weg door de tuinen van 
bewoners langs de weg (ca. 20 meter vanaf de woning) snijdt en waardoor schuren 
moeten worden afgebroken.  

• De situatie van ongelijkheid wordt hierdoor verder verergerd.  
• Heel Hoevelaken en Holkerveen klagen over geluidoverlast sinds de komst van het 

Vathorst scherm.  
• Het Vathorst scherm op de westkant van de A28 is nu een dwang punt.   

Probleemstelling: 

• De A28  moet nu aan de oostkant ten noorden van Het Knooppunt asymmetrisch 
verbreed worden met 30 á 40 meter, en dat volledig ten laste van Nijkerk.  
• Nijkerkse huizen worden aangetast – de rijksweg snijdt door hun tuinen en schuren 
• Een huis moet weggesaneerd worden 
• Een deel van het Hoevelakense Bos wordt aangetast,  
• Veel bomen moeten gekapt worden over de hele lengte van de A28 oostkant 



• Hoevelaken en Holkerveen krijgen meer geluidsoverlast omdat het Rijksweg dichter bij 
komt.  

Wij vinden dat dit moet worden gecompenseerd op kosten van Amersfoort door 
bijvoorbeeld: 

Oplossing: 

• De geluidsschermen vanaf de A1 afslag Hoevelaken tot aan de van Tuijllstraat – 
grondgebied van Amersfoort -  te financieren ter bescherming van zowel hun eigen 
inwoners bij het Knooppunt als de inwoners van Hoevelaken. 

• Het financieren van een saneringsscherm bij de cluster inwoners van Holkerveen, 
zoals de familie Smink en een aantal van hun buren en Recreatie Overbos ter 
compensatie voor het verlies van hun grond, hun levenssfeer en de extra overlast.  
 

Onderhandeling met Gelders Landschap 

Feiten en probleemstelling: 
• Gelders Landschap moet een stuk van Het Hoevelakense Bos verliezen (22.5 x600m 

= 13.500 m2)  vanwege de asymmetrische uitbreiding van de A28.  
• Het Hoevelakense Bos is in zijn geheel aangewezen als Rijksmonument ter 

bescherming van de bijzondere monumentale betekenis. Verder is het Hoevelakense 
Bos van grote natuurwetenschappelijke betekenis en vervult het een onmisbare 
recreatieve functie voor omwonenden (Hoevelaken en Vathorst) om er rustig te 
kunnen gaan wandelen en fietsen. 

• RWS moet dit stuk van het bos kopen van Geldersch Landschap. Geldersch 
Landschap heeft aangegeven dat zij graag willen zien dat er geluidswerende 
voorzieningen ten behoeve van het Hoevelakense Bos worden getroffen zodat 
wandelaars en fietsers rust wordt gegund alsmede dat er geen biotoopverlies en 
rustverstoring van vogels plaatsvindt. (Zie bijlage 2).  

 
Voorgestelde oplossing: 

• Wij willen voorstellen dat de volgende wordt onderhandeld:  
o In ruil voor financiële middelen voor de aankoop van grond van Het Bos, 

een geluidswal wordt gebouwd op kosten van RWS, die de nodige 
bescherming geeft aan de biotroop, vogels, wandelaars en fietsers. 

o Ook te onderhandelen dat vervangende bomen kunnen worden geplant op 
de recente uitbreiding van het natuurgebied naast het Hoevelakense bos 
zodat er geen dure landbouwgrond hoeft te worden aangekocht voor 
natuurcompensatie/ herplant.  

o Aan de oost- en westzijde van het landgoed dient de compensatie plaats te 
vinden in de vorm van kleine bospercelen en natuurgraslandjes om zo het 
landgoedkarakter te versterken en aan de noordzijde door de aanleg van 
singels, juist om de landschappelijke en natuurwaarden te vergroten. (Zie 
bijlage 2 Uitbreding van Hoevelakense Bos) 

 
 
Hoevelaken, 19 januari 2013.  
  



Bijlage 1  
 

 

 



 

 



Verbreding A28 en A1, aanpassing knooppunt Hoevelaken 

Compensatie bos en natuur landgoed Hoevelaken 

 

De oudst aanwezige  aanleg van het landgoed Hoevelaken dateert uit de 17de eeuw; ca 1679. 

Het deel van het Landgoed Hoevelaken ten noorden van de Westerdorpstraat heeft de status van 
beschermd Rijksmonument, dit vanwege de aanwezige cultuurhistorische waarden. Vanzelfsprekend 
dient daarom bij de uit te voeren maatregelen aan de snelwegen aan de zuid- en westzijde van het 
landgoed de ruimte gezocht te worden buiten het landgoed Hoevelaken om te voorkomen dat ons 
cultureel erfgoed wordt aangetast. 

De compensatie van het bos dat en de natuur die verdwijnen op en rond het landgoed Hoevelaken als 
gevolg van de verbreding van de A1 en de A28  en de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken 
dient in de zoekzone rond het landgoed plaats te vinden conform de voorstellen in het plan “Groene 
Buffer” van de gemeente Nijkerk(zie bijgevoegd  kaartje). De daarop aangegeven locaties voor nieuw 
bos en nieuwe natuur zijn indicatief, leidend bij de aanleg is met name het in stand houden het 
bestaande cultuurlandschap.  

Rondom Hoevelaken is sprake van een “slagenlandschap”’, dit betekent dat bij de ontginning van het 
gebied een patroon van langgerekte, parallel aan elkaar liggende smalle percelen is ontstaan. Deze 
ontginning dateert uit de Middeleeuwen. Dit patroon dient bij de uitvoering van compenserende 
maatregelen gehandhaafd te blijven. 

De percelen die aangekocht en  ingericht worden ten behoeve de compensatie van het verdwijnend bos 
en de verdwijnende natuur dienen na inrichting “om niet” in eigendom en beheer te worden 
overgedragen aan de Stichting Het Geldersch Landschap, voorzien van een beheersfonds waaruit het 
beheer gefinancierd kan worden. De inrichting van de percelen en de keuzes die daarbij gemaakt 
worden dienen in nauw overleg met  Het Geldersch Landschap plaats te vinden. 

Aan de oost- en westzijde van het landgoed dient de compensatie plaats te vinden in de vorm van 
kleine bospercelen en natuurgraslandjes om zo het landgoedkarakter te versterken,  aan de noordzijde 
denken wij aan de aanleg van singels, juist om de landschappelijke  en natuurwaarden te vergroten. 

Daarnaast dienen er maatregelen getroffen te worden om de migratie van planten en dieren langs en 
over de snelwegen te garanderen dan wel te verbeteren en moet de toenemende geluidsoverlast 
teruggedrongen  worden door de toepassing van ZOAB en de aanleg van geluidsschermen.  

Indien verlichting langs de snelweg noodzakelijk is dient gekozen te worden voor verlichting die 
alleen aangaat bij een bepaalde verkeersintensiteit, waarbij gebruik gemaakt wordt van armaturen en 
een lichtkleur die zo min mogelijk verstoring veroorzaken. 

 

Willem Lammertink 

Stichting Het Geldersch Landschap 

07-08-2012 
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