
 

Toespraak aan Cie MIE 9 januari 2013 
Knooppunt Hoevelaken 

J. Ramsbotham namens de Stichting Hoevelaken Beereikbaar & Leefbaar 

Voorzitter, Mevrouw Bieze, leden van de Commissie 

Bedankt dat wij mogen spreken. Ik zal de belangrijkste feiten voor u samenvatten.  

In Hoevelaken en Holkerveen met samen 11000 inwoners is er sprake van een unieke en 
uitzonderlijk hoge mate van geluidsoverlast en er is een onbegrijpelijk ongelijkheids-situatie 
ontstaan die in de toekomst wordt verergerd. 

De huidige situatie:  

o De GeluidProductiePlafond’s zijn hier het hoogste (70dB) van het hele knooppunt 
gebied.  

o De GeluidProductiePlafond’s zijn ook de hoogste van alle woongemeenschappen in 
Gelderland. 

o Knooppunt Hoevelaken, de A1 en A28 langs Hoevelaken en Holkerveen zijn de 
drukste rijkswegen langs woongemeenschappen in Gelderland zonder 
geluidsbescherming. 

o Er zijn woningen met een geluidsbelasting boven 65dB en boven 70dB  
o Heel Hoevelaken heeft veel geluidsoverlast vanwege de westen wind langs de 

Vathorst scherm en hoort het verkeer van de A28 en van de 23 rijbanen van het 
knooppunt (Zie tekening) 

In de toekomst:   

o Ondanks de hoge geluidsoverlast zijn geen geluidsschermen gepland aan de oostkant 
van de A28. 

o Alle andere woonkernen in het Planstudie gebied, hebben of krijgen 
geluidsbescherming. Er zijn zelfs extra voorzieningen gepland voor additionele 
bescherming, ook daar waar de geluidsbelasting laag is en binnen wettelijke normen. 
Dus de situatie van ongelijkheid wordt verergerd. 

o De nieuwbouw wijk Vathorst, aan de westkant van de A28, heeft een geluidsscherm 
van 7-9 meter hoog om de geluidsoverlast te beperken tot 50 – 55dB. Volgens het 
bestemmingsplan was het scherm tijdelijk tot de A28 verbreed zal worden. Nu blijkt dat 
het scherm een dwang punt is waardoor de A28 asymmetrische wordt verbreed aan 
de kant van gemeente Nijkerk, waardoor het weg snijd door de tuinen van bewoners 
langs de weg (ca. 20 meter vanaf de woning). Dus de situatie van ongelijkheid wordt 
hier ook verergerd. 

o Als de plannen van RWS worden uitgevoerd zoals nu gepland blijven huizen met een 
geluidsbelasting van boven 65dB en ook nog boven 70dB 

 
Waarom komen hier geen aaneengesloten schermen? 

o Er is een grote hiaat in de nieuwe wet SWUNG. Huizen met een lage geluidsbelasting 
komen eerder in aanmerking voor bescherming dan huizen met een hoge 



geluidsbelasting. Huizen met geluidsbelasting hoger dan 65dB komen niet in 
aanmerking voor bescherming terwijl huizen met wettelijke toegestaan 
geluidsbelasting zelf extra bescherming krijgen. – dus de ongelijkheid wordt verergerd. 

o Langs de oostkant van de A28 moet de verkeersintensiteit met maar liefst 128% 
toenemen om voor schermen in aanmerking te komen!! – erg discriminerend. 

Vergelijking met Provincie Gelderland 

o In uw Gelderse Milieu Plan is de streefwaarde op maximaal 63dB vastgesteld.  
o Actie wordt ondernomen als de verkeersintensiteit meer dan 3 miljoen voertuigen per 

jaar bedraagt. Op de A28 langs Hoevelaken en Holkerveen is de huidige 
verkeersintensiteit 33miljoen voertuigen per jaar en dat zal toenemen tot 45 miljoen 
voertuigen per jaar! Is dit rechtvaardig? 

o Gelderland geeft vele honderden miljoen Euro’s aan andere Rijksprojecten uit, 
namelijk N18, A15 en A1, waarin leefbaarheids aspecten worden opgenomen 
(halfverdiepte ligging en zelfs een nieuwe weg als omleiding rond woongebieden) 

o Dus Gelderland geeft degelijk wel geld, en erg veel geld, uit aan rijksprojecten en ook 
aan rijksprojecten met bijzondere leefbaarheids aspecten, wanneer nodig. 

o Help ons de ongelijkheid, de onrechtvaardigheid van deze onacceptabele situatie op te 
lossen. 

Waarom willen de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen schermen tegen geluidsoverlast 
en luchtvervuiling – twee vliegen in een klap? 

o De gezondheid van bewoners van heel Hoevelaken en Holkerveen wordt zeer zwaar 
onder druk gezet door de hoge geluidsbelasting en luchtvervuiling afkomstig van de 
A28 en het knooppunt. 

o Wij worden ziek van de geluidsoverlast ongeacht of het afkomstig is van een 
provinciale weg of een rijksweg. 

o Overal in het plangebied van het Knooppunt en overal in Gelderland, ook in gebieden 
met lagere geluidsbelasting worden geluidsschermen geplaatst, behalve van bij ons. 
Wij worden niet beschermd. De ongelijkheid wordt verergerd. 

o Wij willen tegen onrechtvaardigheden van de overheid beschermd worden. 

 Conclusies en verzoeken 

De Stichting namens alle inwoners van Hoevelaken en Holkerveen, verzoekt u met klem de 
inzet van Gemeente Nijkerk te steunen door 5 miljoen Euro toe te zeggen voor een 
geluidsscherm om een geluidsreductie van minstens 5dB te realiseren langs de oostkant 
van de A28 om de hele woonkern van Hoevelaken en ook Holkerveen te beschermen. U 
hebt de kans om de ongelijkheid en onrechtvaardigheid voor een deel recht te zetten. Help 
ons a.u.b. 
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