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Geachte lezer,

Ik wil u attent maken op een bericht dat is net verschenen in de krant de Stentor naar aanleiding van de
informatieavond van RWS voor raads-statenleden over ontwikkelingen rond het knooppunt Hoevelaken
gisteravond: 

Enorme toename geluidsoverlast
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HOEVELAKEN - Mensen die wonen binnen de geluidszone van rijksweg A28 tussen Nijkerk en Amersfoort,
zoals de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen worden na de reconstructie van knooppunt Hoevelaken
geconfronteerd met een enorme toename van de geluidsoverlast.
Desondanks ziet het Rijk geen reden hier geluidsschermen te plaatsen. Volgens het ministerie blijft het
geluid binnen de norm van de nieuwe Wet geluidhinder Swung1.

Tijdens een bijeenkomst in het stadhuis van Amersfoort over de reconstructie viel de aanwezige
fractieleider Jan Duijnhouwer van de Nijkerkse raadsfractie van PROgressief 21 van de ene in de andere
verbazing. Hij is ronduit verbijsterd. Met name omdat er ook geen zekerheid kan worden gegeven of de
plaatsing van geluidsschermen wel in het wensenpakket van de regio kan worden opgenomen. Voor deze
wensen moet subsidie worden verstrekt door andere partijen dan het Rijk, zoals de gemeente Nijkerk zelf
en de provincie Gelderland.
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Berekend is dat het geluid 70,8 decibel kan gaan bedragen. In de wet wordt vijftig decibel als streven
aangegeven waarbij een overschrijding tot 65 decibel is toegestaan. De laatste norm is ten opzichte van de
vijftig decibel al een verviervoudiging van de geluidsbelasting. Bij 70,8 is er de geluidsbelasting 32 keer zo
sterk als het streefgetal.

In de nieuwe Wet geluidhinder, die op 1 juli 2012 in werking is getreden, is een nieuw beoordelingssysteem
geïntroduceerd. Er worden zogenaamde GeluidsProductiePlafonds (GPP's) voor de rijkswegen vastgesteld
waarmee de rijkswegen een strikte geluidsgrens krijgen die continu blijft gelden. De plafonds worden
vastgesteld via virtuele punten op vijftig meter van de weg, honderd meter van elkaar en op vier meter
hoogte. Het GPP van 70,8 dB dat berekend is ter hoogte van Holkerveen, blijkt volgens de toelichting van
Rijkswaterstaat geen reden te zijn voor geluidsschermen.

Voor veel andere wegvakken rondom rondom knooppunt Hoevelaken blijken wel geluidswerende schermen
nodig. Duijnhouwer vindt het meer dan verbazend dat dit voor het traject tussen Nijkerk en Hoevelaken niet
geldt.

Voor PROgressief 21 is dat reden verwante Tweede Kamerfracties en fracties in Provinciale Staten van
Gelderland te benaderen en te wijzen op de noodzaak van maatregelen. Ook wordt in de gemeenteraad
van Nijkerk aangedrongen op gezamenlijke acties richting de vaste Kamercommissie Infrastructuur en
Milieu en de betrokken Gelderse Statencommissie.

Eind krant bericht.

Verder, ter informatie, in 2020 met de huidige situatie (d.w.z. zonder verbreding van de A28 en zonder
reconstructie van de Knooppunt en zonder de verwachte toename in verkeer na de reconstructie) zullen er
zijn langs de:

 A28 ten zuiden van het knooppunt over een lengte van 18.4 kilometer en binnen en 600m zone langs
de snelweg alleen 5 huizen met een geluidsbelasting van boven 65 dB,

terwijl op de A28 ten noorden van het knooppunt over een lengte van 3.5 kilometer en binnen en zone
van 400m langs de snelweg er zijn 12 huizen met een geluidsbelasting boven 65dB en 5 huizen met
een geluidsbelasting boven 70dB.

Deze getallen komen uit officiële rapporten van Gemeente Amersfoort tussen 2005 en 2011. (Zie bijlage).

Dus relatief gezien, er zijn veel meer huizen met een te hoog geluidsbelasting langs de A28 ten noorden
van het knooppunt (1 huis per 290 meter) dan ten zuiden van het knooppunt, (1 huis per 3.7 kilometer) en
toch is geluidsbescherming wel nodig ten zuiden van het knooppunt maar niet ten noorden van het
knooppunt. - ongelooflijk!!! Hoe kan RWS dit verklaren?

Bovendien, het verbaasd mij dat “doelmatige schermen” worden geplaatst langs de oostkant van de A28
ten zuiden van het knooppunt langs de industrie terrein de Wieken en bij natuur gebied de Schimmert, waar
helemaal geen huizen zijn - dus hoe is het mogelijk dat het daar doelmatige / nodig is en ten noorden van
het knooppunt niet. - ongelooflijk!!!

met vriendelijke groet,

Joyce Ramsbotham
Bestuur S ch ng Hoevelaken Bereikbaar & Lee aar
www.hoevelakenbereikbaar.nl
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Geluidsbelasting van huizen langs de A28 tussen Utrecht en Corlaer.docx 17.1 kB
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