
Akoestische analysen van huizen langs de A28 
tussen Knooppunt Hoevelaken en aansluiting Corlaer 

 
• De gegevens in onderstaande tabellen zijn gedistilleerd uit officiële rapporten van Gemeente 

Amersfoort t.b.v. bestemmingsplannen. 
• De akoestische gegevens zijn berekend met de wettelijke geldende rekenen model – Reken en 

Meetvoorschrift Geluidshinder 2006. 
• De berekeningen van de geluidsbelasting is bepaald als een gemiddelde over de dag, avond en nacht 

(Lden) 
• Alle resultaten zijn inclusief correctie artikel 110g Wgh. Deze correctie bedraagt -2dB voor wegen met 

een wettelijk maximum snelheid van 70km/hr of meer en -5dB voor de overige wegen. 
• De verkeersgegevens voor de berekeningen zijn geleverd door Gemeente Amersfoort. 
• De geluidsbelasting is alleen bepaald van huizen binnen de 400m zone van de A28. De 

geluidsbelasting buiten de 400m zone is niet bepaald. 
• De geluidsbelasting is gegeven voor de huizen binnen de 400m zone aan de Nijkerkse kant van de A28 

tussen Knooppunt Hoevelaken en aansluiting Corlaer. 
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Aantal huizen binnen 
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bepaald 

37 37 37 24 24 22*      24 11 

Aantal huizen <50 dB 1 0 0 0 0 0 0 0 
Aantal huizen ≥50dB 36 37 37 24 24 22 24 11 
Aantal huizen ≥55dB 35 36 36 22 23 22 24 11 
Aantal huizen ≥60dB 20 22 30 17 20 18 24 7 
Aantal huizen ≥65dB 8 11 10 4 10 10 14 2 
Aantal huizen ≥70dB 1 1 5 0 0 0 1 0 
* De cumulatieve geluidsbelasting inclusief corr. Art 110 Wgh wordt voor 2 huizen niet weergegeven 
omdat de correctie hier 5dB bedraagt i.p.v. 2 dB 
** ZSA-SD = Zeer Stil Asfalt Semi-Dicht;  SMA = steenmastiekasfalt 
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OBV076/Bxt/0771 
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OBV120/Cps 1010 

3. Actualisatie akoestisch onderzoek reconstructie Nijkerkerstraat Goudappel Coffeng 15 
augustus 2007 AMF/143/Abm/1156 

Conclusies 

• Van de 61 huizen waarvan de geluidsbelasting is berekend zijn er 60 huizen met een 
geluidsbelasting van meer dan de wettelijke voorkeurswaarde van 50dB en er zijn zelfs 5 
huizen met meer dan 70dB. 

• De geluidsbelasting is alleen bepaald van de huizen binnen de 400m zone langs de A28 – 
dus buiten deze zone zal er veel meer huizen zijn met een geluidsbelasting van meer dan 
de wettelijke voorkeurswaarde van 50dB. 

• De geluidsbelasting is alleen bepaald van de 4 banen van de A28. In de toekomst komen er 
6 of 8 banen en dus meer verkeer op de A28. 

• De geluidsbelasting is niet bepaald aan de westkant (Nijkerkerstraat) en zuidkant 
(Westerdorpstraat en Amersfoortseweg) van Hoevelaken van het knooppunt zelf inclusief 
lussen en bogen (21 rij banen zijn in de huidige situatie) of van de 29 rijbanen in de 
toekomstige situatie. Het zal duidelijk zijn dat meer banen, meer verkeer en hoog fly-overs 
zal leiden tot nog meer overlast.  

• De geluidsbelasting in Het Hoevelakense Bos en natuur monument en recreatie gebied is 
niet bepaald.  

• Hoevelaken en vooral de oostkant van de A28 heeft nu al veel geluidsoverlast van het 
knooppunt zelf mede door het heersende west – zuiden west wind.  

• De geluidsberekeningen onderschatten het effect van de wind en houden geen rekening 
met de trechter effect van de Vathorst scherm dat de wind leidt langs het scherm over de 
oost kant van de A28 en langs de Nijkerkerstraat. 


