
Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en 
Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28 

Ligging van Hoevelaken, Het Hoevelakense Bos en Holkerveen 
• Hoevelaken en Holkerveen (samen plm. 11.000 inwoners) liggen aan de oostkant van de 

A28 aan de ongunstigste zijde van één van de drukste knooppunten in Gelderland en 
hebben geen geluidsschermen.  

• Alle andere gemeenschappen in een vergelijkbare situatie hebben wel schermen 
(behalve Hattem) en 7 van de 9 woongemeenschappen met geluidsbescherming in de 
oksel van een knooppunt in Gelderland hebben minder verkeer dan bij Hoevelaken of 
liggen verder van het knooppunt af. 

• De heersende wind komt vanuit het westen / zuidwesten voor > 270dagen per jaar, 
waardoor de bewoners door de hele woonkern de geluidsoverlast horen van het 
knooppunt (23 rijbanen), van beide rijkswegen (A1 en A28) en van twee spoorlijnen (28 
treinen per uur). (Tekening 1) 

• Aan de oostkant van de A28, ten noorden van het knooppunt staan, verdeeld over een 
lengte van 3.5 kilometer en binnen een zone van 400m langs de snelweg, 12 woningen 
met een geluidsbelasting boven 65dB en zelfs 5 woningen met een geluidsbelasting 
boven 70dB (Gegevens van 2007-2011).  

• Om dit in perspectief te brengen:  volgens het Gelderse Milieu plan 2008 – 2012 
waren er in 2006 slechts 33 woningen, gelegen aan 1200km provinciale wegen 
met een geluidsbelasting boven 70dB in heel Gelderland. 

• Aan de oostkant van de A28 ligt het Hoevelakense Bos, een rijksmonument waaraan 
100.000 bezoeken worden gebracht per jaar – het enige natuur gebied in Hoevelaken. 
Ook ligt er een recreatie park met 125 bungalows, die 16.000 bezoekers per jaar krijgt, 
vooral kinderen. Beide hebben een geluidsbelasting van 65 – 70dB. 

• De verschillen in geluidsdruk bij de verschillende niveaus waarmee Hoevelaken wordt 
geconfronteerd, in vergelijking met de voorkeurswaarde, genoemd in SWUNG 1, zijnde < 
50 dB zijn als volgt: 
• 60 dB is 8 maal meer geluidsdruk ten opzichte van 50 dB 
• 65 dB is 32 maal meer geluidsdruk ten opzichte van 50 dB 
• 70 dB is een meer dan 64 maal hogere geluidsdruk ten opzichte van 50 dB 

• Provincie Gelderland heeft een streefwaarde voor geluidsbelasting van ≤63dB 
 

Toekomstige Maatregelen 
• In de plannen wordt de A28 uitgevoerd met dubbellaags ZOAB.  Dat geeft geen 

verbetering maar zorgt er alleen voor dat de  geluidsbelasting niet  stijgt tot boven het 
GPP (= huidige belasting + 1,5 dB reserve) ten gevolge van  de verwachtte 
verkeerstoename. 

• Er is geen bescherming gepland langs de oostkant van de A28 tegen geluidsoverlast van 
de rijkswegen of de spoorlijnen, behalve voor een paar zeer kleine stukjes die onder de 
subsidie regeling vallen. Niet alle huizen met een geluidsbelasting >65dB kunnen 
beschermd worden.  

• Er worden overal aaneengesloten schermen geplaatst of verhoogd in heel het gebied 
behalve aan de oostkant van de A28 ten noorden van het Knooppunt, langs Hoevelaken, 
het Hoevelakense Bos en Holkerveen, terwijl de GPP’s hier het hoogste zijn (70dB), de 
geluidsoverlast boven de maximale waarde is en de woningen hebben daar al een 
belasting van 65-70dB. (Tekening 2) 

 
Gezondheid 

• De toenmalige Staatssecretaris Atsma heeft in de Tweede kamer letterlijk gezegd 
“SWUNG is om meerdere redenen een buitengewoon belangrijk dossier. Ik kan dat niet 
genoeg herhalen. Het gaat daarbij om gezondheidseffecten zoals hinder in algemene 



zin, slaapverstoring, hoge bloeddruk et cetera. Kortom, alles wat het gevolg kan zijn van 
te veel druk afkomstig van geluid. Het gaat ook om de vraag hoe wij kunnen werken aan 
een betere leefomgeving voor eenieder.” 

• Zowel de Wereld Gezondheid Organisatie, het Ministerie Volksgezondheid als het 
Ministerie I & M  en het Gelderse Milieu Plan (GMP4) bevestigen: 

Bewezen effecten van geluid op gezondheid zijn: 
>  42 dB  -  Slaapverstoring  
>  50 dB  -  Leerverstoring 
>  50 dB  -  Verhoging bloeddruk   
>  60 dB  -  Verhoogd risico voor hartinfarct 

• De voorkeurswaarde van 50dB in de wet geluidhinder is daarom op deze waarde gesteld 
omdat boven 50dB deze ernstige gezondheidsproblemen kunnen optreden. 

• De wet SWUNG houdt geen rekening met het feit dat een verhoging van het 
geluidsniveau, hoe gering dan ook, bij een hoge dB waarde veel erger is qua ervaring en 
gezondheidseffect dan dezelfde toename bij een lage dB. 

 
Weg wijzigingen in het verleden zonder maatregelen 

• In de afgelopen 4-5 jaren zijn er een aantal wijzigingen uitgevoerd rondom het Knooppunt 
Hoevelaken, de A1 en de A28. Elke keer is de geluidsoverlast toegenomen maar zonder 
dat er maatregelen werden genomen. 

• De wijziging met de grootste invloed op de geluidsoverlast was de bouw van een 
geluidsscherm van 7 – 9 meter hoog aan de westkant van de A28 (om de nieuwbouw wijk  
Vathorst te beschermen) waardoor de wind langs het scherm wordt geleid met een “rol 
effect” tot gevolg, zodat het werkelijke effect een veel hogere geluidsbelasting 
veroorzaakt dan berekend of voorspeld met de standaard modelberekeningen. (Tekening 
1) 

 
Analyse van Geluid Productie Plafonds in Gelderland (Rapport in Uw bezit).  

Er is een analyse gemaakt van de relevante gegevens van de geluidsoverlast van 
woongemeenschappen die liggen binnen ongeveer één kilometer van een rijksweg in de 
Provincie Gelderland. De bevindingen uit het rapport zijn bevestigd door RWS. De 
belangrijkste conclusies zijn: 
• Hoevelaken heeft het referentie punt met de hoogste GPP waarde (72.4dB) van alle 

woongemeenschappen in Gelderland. Holkerveen komt op plaats 3. 
• Holkerveen (Nijkerk) (70.8dB) heeft de hoogste gemiddelde GPP waarde van alle 

woongemeenschappen in Gelderland.  
• Er is geen bescherming gepland langs de oostkant van de A28 (behalve kleine stukjes 

saneringsschermen), terwijl andere gemeenschappen in Gelderland met minder verkeer 
en lagere GPP’s wel bescherming hebben. 

• De A1 langs Hoevelaken en de A28 langs Holkerveen zijn de alle drukste rijkswegen 
langs een woongemeenschap in Gelderland zonder geluidsbescherming. 

De geluidsbelasting in Hoevelaken en Holkerveen is uitzonderlijk slecht in vergelijking met 
andere gemeenschappen in de Provincie Gelderland. Als er schermen worden geplaatst om 
de GPP’s en geluidsbelasting bij Hoevelaken te verlagen wordt dit echter geen precedent 
voor Gelderland maar is het slechts een correctie van een uitzonderlijk  slechte bestaande 
situatie. 

 
Analyse van Geluid Productie Plafonds in Planstudie Knooppunt Hoevelaken gebied 
(Tekening 2) 

• Binnen het planstudie Knooppunt Hoevelaken gebied hebben Hoevelaken en Holkerveen 
de hoogste GPP (72.4) en de hoogste gemiddelde GPP (70.8).  

• De GPP’s langs de A28 ten zuiden van het Knooppunt zijn op dit moment ook hoog (71.6 
tot 70.4) maar deze worden verlaagd in het kader van de WAB A28. Bovendien zijn hier 



al schermen aanwezig, die verhoogd worden, of schermen die zijn gepland. Alle andere 
GPP’s in het planstudie gebied zijn aanzienlijk lager. 

 
Klachten van omwonenden rondom Knooppunt Hoevelaken 

• De voornaamste bevinding van een omgevingsonderzoek van RWS was:  
• “Vermindering van geluidsbelasting door snelwegverkeer, verbetering van 

luchtkwaliteit en handhaving van de aansluiting Hoevelaken op de A1; dat zijn voor 
zowel bewoners als bedrijven de belangrijkste onderwerpen bij de toekomstplannen 
van het knooppunt Hoevelaken.”  

• 1100 inwoners van Hoevelaken en Holkerveen hebben in 2012 een petitie getekend voor 
een stillere leefomgeving. 

• Direct nadat het scherm bij Vathorst aan de west kant van de A28 was gebouwd 
begonnen de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen te klagen over de sterke toename 
van de geluidsoverlast. 

• In reactie op de vele klachten heeft de Nijkerkse gemeenteraad in 2008 beloofd iets te 
doen aan dit probleem zodra  de A28 zou worden verbreed. 

• Naar aanleidingen van klachten van omwonenden heeft de Raad van State in 2007- in 
een Beroepszaak- verklaard: “de geluidsbelasting op de woning van appellanten ten 
gevolge van de rijksweg A28 (oostkant ten noorden van het Knooppunt) die in de huidige 
situatie reeds 63,27 dB(A) tot 66,97 dB(A) bedraagt” en “Uit het bestreden besluit blijkt 
niet waarom verweerder van mening is dat een toename van de geluidsbelasting, hoe 
gering ook, onder die omstandigheden desondanks aanvaardbaar is”. 

 
Luchtverontreiniging in Hoevelaken en Holkerveen 

In opdracht van de gemeente Nijkerk zijn, vanaf januari 2011 gedurende één jaar, door 
Bureau Milieumetingen van de Provincie Gelderland luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd. 
Conclusie van het rapport is dat, op basis van verwachtte verkeerstoename en de 
stringentere eisen vanaf 2015, het waarschijnlijk is dat op diverse locaties de grenswaarden 
voor NO2 en voor fijnstof PM10/PM2.5 worden overschreden. Het plaatsen van 
geluidsschermen zal daarvoor ook een oplossing bieden. 

 
Gelijkheidsbeginsel en ongelijkheid 

• We zien dat voor alle woonkernen en natuurgebieden in het Planstudie gebied al 
geluidsbescherming bestaat of komt en er zelfs extra voorzieningen zijn gepland voor 
additionele bescherming, ook daar waar de geluidsbelasting laag is en binnen wettelijke 
normen, behalve voor het gebied langs de oostkant van de A28 bij Hoevelaken (waar 
alleen dubbel  ZOAB komt en enkele kort stukken saneringsschermen) en dat terwijl de 
GPP’s in het gebied de hoogste zijn van heel het planstudie gebied en er woningen zijn 
met een geluidsbelasting van 65 – 70dB. Het dubbele ZOAB leidt niet tot enige 
verbetering, maar voorkomt slechts de toename van de belasting door de toename van 
het verkeer.  

• Er voor de nieuwbouw wijk Vathorst, gelegen aan de westkant van de A28, stringente 
eisen zijn voor milieubescherming waarvoor een geluidsscherm van 7-9 meter is 
gebouwd en daardoor de geluidsbelasting ligt tussen 50 – 55dB, terwijl op de oostkant 
van dezelfde weg de belasting ligt tussen 65dB en 70dB terwijl er geen bescherming is 
gerealiseerd.  

 
Het Wettelijke kader van de geluidshinder wet – SWUNG 1 en de Europese wetgeving 

• De doelstelling van SWUNG is aangegeven als “geluidsbelasting verminderen”  
• “Vaststelling van een geluidproductieplafond dient in beginsel niet te leiden tot een 

geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde.”  
•  In principe zullen geluidsbelastingen lager of gelijk aan de voorkeurswaarde moeten 

zijn.  



• SWUNG zegt in feite dat de huidige geluidsbelasting + 1.5dB wordt gehandhaafd. Dus als 
men nu een geluidsbelasting van 65dB of meer heeft en de geluidsoverlast (juist) geen 
1.5dB toeneemt dan worden er geen maatregelen getroffen. Daar tegenover, als men nu 
een geluidsbelasting heeft van 50 – 55 dB en de geluidsoverlast neemt toe met 1.5dB 
dan worden er wel maatregelen getroffen.  

• Bij de uitvoering van SWUNG blijkt in de praktijk dat: Bij hoge verkeersintensiteit en hoge 
geluidsbelasting, is een veel grotere toename van verkeer nodig voordat de 
toenamegrens van 1.5dB wordt gepasseerd dan bij een lagere verkeersintensiteit met 
een daar bij horende lagere geluidsbelasting. Dus het gebied met de lage 
geluidsbelasting komt eerder in aanmerking voor maatregelen dan het gebied met de 
hoge geluidsbelasting. ( Conclusie bevestigd door TNO) 

• De Europese Richtlijnen voor geluidhinder en omgevingslawaai richten zich vooral op het 
vaststellen, beheersen en waar nodig verlagen van geluidsniveaus in de leefomgeving en 
het aanpakken van “hotspots”.  

 
Doelstelling van reconstructie van Knooppunt Hoevelaken (Uit: Start notitie Planstudie 
Knooppunt Hoevelaken) 

• De doelstellingen van planstudie Knooppunt Hoevelaken zijn: 
• Betere doorstroming 
• Verbetering van de leefbaarheid 
• Verwerking van meer verkeer. 

Als er geen geluidschermen worden geplaatst langs de oostkant van de A28, en de huidige 
geluidsbelasting van huizen blijft tussen 60dB en 70dB, en als er geen mogelijkheid is om te 
ontspannen en te recreëren in een rustige omgeving, dan wordt de leefbaarheid in dit gebied 
niet verbeterd en wordt dus niet voldaan aan de doelstellingen van het project. 

 
Nieuwe opzet van aanbesteding 
• In de aanbesteding er zal er een programma van eisen worden neergelegd, waaraan 

minimaal moet worden voldaan. Daarnaast wordt  een lijst van wensen opgesteld, waarbij de 
markt de uitdaging krijgt om binnen het beschikbare budget naast het minimum eisenpakket, 
zoveel mogelijk wensen te realiseren. 

• Vanwege het magere budget van RWS is voorzien dat in de praktijk, alleen wensen zullen 
worden gerealiseerd  als er geld van de regio  wordt toegezegd. 

• Met deze nieuwe opzet van aanbesteding, minimale eisen en de nieuwe wet SWUNG zullen 
de inwoners van Hoevelaken langs de oostkant van de A28 tussen wal en schip vallen. 

 
Kosten van geluidsbescherming langs de oostkant van de A28 in Gemeente Nijkerk 

• De kosten van een 4km lang 3m hoog geluidsscherm langs de oost kant van de A28 om 
de geluidsoverlast te reduceren met 5dB is geraamd op 7 miljoen excl. btw, en beheer 
en onderhoudskosten, waarvan 1 miljoen euro wordt gefinancierd door Gemeente 
Nijkerk. 

 
Achtergrond informatie 

Meer achtergrond informatie is ook te vinden in “ Achtergrond informatie: Geluidsoverlast 
Nijkerk – oostkant A28 - Planstudie Knooppunt Hoevelaken” Referentie nummer: 121119” 
(In uw bezit) 
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