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Ik houd een pleidooi namens alle inwoners van Hoevelaken en Holkerveen die de hoge 
geluidsoverlast nu al ervaren, voor een substantiële bijdrage van de provincie Gelderland 
voor milieuvoorzieningen - van zeer groot belang voor de gezondheid van de mensen.  

Milieu is net zo belangrijk als infrastructuur, zeker voor de omwonenden. 

Tijdens U bezoek in Hoevelaken heeft u gezien en gehoord: 
• Hoe slecht de situatie is in Hoevelaken en Holkerveen, ingeklemd tussen twee 

rijkswegen met een zeer hoge geluidsbelasting, een ongustig wind en geen 
schermen. 

• Hoe Hoevelaken en Holkerveen qua geluidsbelasting in een uitzonderlijke slechte 
positie verkeren in vergelijking met andere woongemeenschappen in Gelderland. 
 

Sinds deze ontmoeting RWS heeft zijn studie gepubliceerd over de geluidbeperkende 
maatregelen voor het Knooppunt – weer slecht nieuws.  
 
U ziet op de kaart dat in het gehele plangebied van het Knooppunt geluidsschermen 
gepland zijn, soms verhoogd en soms nieuw aangelegd, behalve  langs de oostkant van 
de A28 bij Hoevelaken tot en met Holkerveen - ondanks het feit dat hier huizen zijn met 
een geluidsbelasting van 70dB, en hier de hoogste GPP’s zijn van het totale plangebied.  
 
Hoe is het mogelijk?  
 
Volgens de wettelijke criteria is het niet nodig om een scherm te plaatsen. 
 
Maar er wordt geen rekening gehouden met: 
• De huidige hoog geluidsbelasting (>70dB) 
• Het feit dat de geluidsoverlast vanaf de A28 en het knooppunt over de volledige 

woonkern van Hoevelaken, tot de verste kant, wordt geleid. Een scherm biedt 
bescherming voor geheel Hoevelaken voor zowel geluid als luchtverontreiniging. 

• Een verhoging van het geluidsniveau, hoe gering dan ook, bij een hoge dB is veel erger 
qua ervaring en gezondheid dan dezelfde toename bij een lage dB waarde.  

• Als gevolg van de logaritmische schaal de toename in verkeer moet veel meer zijn bij 
een hoog GPP dan een laag GPP om in aanmerking te komen voor maatregelen. (Zie 
bijlage) 

  
Er is hier duidelijk een situatie van ongelijkheid  
 
Het is noodzakelijk om maatregelen te nemen. Dat kan Nijkerk niet alleen; de steun en 
bijdrage van Gelderland is, voor de inwoners van Nijkerk (ook inwoners van de provincie 
Gelderland), onmisbaar! 
 
Provincie Gelderland, ik verzoek u namens alle inwoners van Hoevelaken en Holkerveen, 
om uw gezond verstand te gebruiken. Neem uw verantwoordelijkheid door een bijdrage te 
leveren om de gezondheid van de inwoners van uw provincie te beschermen tegen de 
bewezen uitzonderlijke hoge geluidsoverlast.  
 
  



Bijlage bij Inspraak van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. 

 
 

Ter illustratie hoe het geluidshinder wet SWUNG werkt: 

 Hoge 
geluidsbelasting 

Lage  
geluidsbelasting 

Werkelijke verkeersintensiteit per etmaal 120,000 12,000 
GPP bij gelijke verkeerssamenstelling 70dB 60dB 
40% Toename in verkeersintensiteit  48000 4800 
Toename in geluid +1.5dB + 1.5dB 
  

De toename bij een druke weg en hoge geluidsbelasting moet 10maal zo hoog zijn in 
absoluut aantallen dan bij een rustige weg met een lage geluidsbelasting. 

---------------------- 

Uitspraak van RWS in Rapport Indicatie geluidbeperkende maatregelen planstudie 
Hoevelaken November 2012 

 

“Er zijn een aantal huizen langs de A28 met een geluidsbelasting boven 65dB. Doelmatige 
maatregelen worden getroffen bij een aantal huizen. Bij de overige woningen is het niet 
mogelijk om doelmatige maatregelen te treffen, omdat niet kan worden voldaan aan de 
minimaal vereiste reductie van 5dB”.  

Het is zeer verbijsterende dat omdat men kan niet 5 dB reductie realiseren dan doet men 
niets – niet eens probeer om 4dB of 3dB reductie te realiseren. 

 


