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Aan het College van B&W Nijkerk. 
Cc: Gemeenteraadsleden 
  
Geacht College, 
  
In aansluiting op onze brief van 5 augustus 2010 ref. 100805 met bijlagen, doen wij u hierbij ter 
kennisname het antwoord van het Ministerie van V&W toekomen dd 14 september 2010 (mede 
namens Ministerie VROM) op onze brieven aan de ministers van 3 augustus 2010 die aan onze 
brief van 5 augustus waren toegevoegd. 
  
Zoals al eerder aangegeven maken wij ons grote zorgen over de toekomstige ontwikkelingen 
rond Knooppunt Hoevelaken, zowel wat betreft de bereikbaarheid als de leefbaarheid aspecten 
voor de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen. In de brief van het Ministerie van V&W wordt al 
bij voorbaat gesteld dat vanwege de hoge kosten van het Vathorstscherm het beslist nog geen 
uitgemaakte zaak is of deze wel zal worden vervangen. In dat geval zullen, voor zover wij dat 
kunnen beoordelen, de verbredingen die worden voorzien vooral op de Nijkerkse kant (oostkant) 
van de A28 moeten worden gerealiseerd met een aanzienlijk verlies aan natuur en nog meer 
milieuoverlast voor de bewoners.  
  
In dit verband wijzen wij u er op dat in het bestemmingsplan “A28 Aansluiting Vathorst /Corlaer 
2006” dd december 2005 (behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Amersfoort dd 24 
januari 2006 en bij besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht dd 29 augustus 2006) wordt 
aangegeven dat het Vathorst scherm ‘een "tijdelijk" karakter heeft, omdat op termijn een verbreding 

van de A28 wordt verwacht. Opdrachtgever van het tijdelijke scherm is het Ontwikkelingsbedrijf 
Vathorst (OBV).  
  
Zaak dus dat aan alle fronten wordt gewerkt aan het veilig stellen van de belangen van een groot 
aantal  inwoners van gemeente Nijkerk en dat wij deze stellingname van het Ministerie beslist niet 
als een vaststaand feit kunnen accepteren, en dat alles in het werk wordt gesteld om aantasting 
van het Hoevelakense Bos en de Groene Zone langs de A28 tot een minimum te beperken. In dit 
verband wijzen wij bovendien op de informatie verschaft door Wethouder Lambooij dat de 
fundering van het Vathorstscherm zodanig is ontworpen dat het ook geschikt is als ondergrond 
voor een eventuele wegverbreding waarnaar in de vergunning wordt verwezen zodat in ieder 
geval een deel van de reeds gemaakte kosten zullen renderen.   
  
Dit alles onderstreept nogmaals het belang dat de informatie over de reflectie karakteristieken en 
de gekoppelde berekeningen van de hoogtes van het Vathorst scherm boven water komt en dat 
er serieus wordt onderzocht wat de feitelijke reflectie eigenschappen zijn aangezien de bewoners 
aan de Nijkerkse kant van de A28 een aanzienlijke toename van geluid ervaren sinds de 
plaatsing van de geluidsschermen (de luchtverontreiniging nog buiten beschouwing gelaten). 
  
Op onze brief van 5 augustus hebben wij een ontvangstbevestiging ontvangen dd 10 augustus 
ref. Ontvangstbevestiging/101413 met de vermelding dat er binnen twee weken op zou worden 
gereageerd. Ondanks twee mondelinge en een schriftelijke navraag is er tot op heden nog geen 
reactie ontvangen. Wij vertrouwen er op dat dit bericht tot een snelle reactie leidt en zien uw 
antwoord met belangstelling tegemoet. 
  
Met vriendelijke groet, 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 
Rob Wesselingh, Voorzitter 
Van Dedemlaan 51 
3871 TD Hoevelaken 
 
Cc: Raadsleden gemeente Nijkerk 



  
  
 


