
Bijlage:  Grenzen Planstudie Knooppunt Hoevelaken; Domstraat 70, Holkerveen/Nijkerkerveen bij ‘4872’. 
 

Gemeente Amersfoort, t.a.v. burgemeester, wethouders en gemeenteraad 
 
Datum: 13 januari 2013.             Onderwerp:  Planstudie knooppunt Hoevelaken; eisenpakket in zakeverbreding A28 ter hoogte 
     van Hoevelaken en Holkerveen/Nijkerkerveen incl. verbreding A28 naar 2X4 banen.
  
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 13 juni 2007 is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uw bestemmingsplan “A28 
aansluiting Vathorst-Corlaer ” vernietigd (zaaknummer 200607722/1). Het bestemmingsplan betrof de 
aanleg van een ontsluitingsweg van de A28 naar Vathorst en de realisatie van het 7 meter hoge eenzijdige 
geluidsscherm aan de Amersfoortse kant van de A28, dat volgens het bestemmingsplan tijdelijk was. De 
reden van de vernietiging waren de aspecten geluid en luchtkwaliteit. Aan de Nijkerkse zijde van de A28 nam 
het geluid volgens de rapporten t.g.v. dit bestemmingsplan 0,45 dB toe. Deze toename was niet toegestaan 
volgens de Raad van State, omdat er meerdere woningen aan de Nijkerkse zijde stonden, die toen al een 
geluidsbelasting van meer dan 67 dB (Goudappel Coffeng maart 2005) hadden. Deze geluidsbelasting was er  
voor de plaatsing van het scherm aan de Amersfoortse kant. 
 
Bovendien bleken de geplaatste geluidsschermen een zeer hinderlijke gezondheidsschadelijke duidelijk 
hoorbare toename van het geluid aan de Nijkerkse zijde van de A28 tot gevolg te hebben, zoals u weet. 
 
De provincie Utrecht heeft jarenlang geprobeerd dit vernietigde bestemmingsplan te repareren, maar kon 
dit niet met een positief resultaat. De provincie Utrecht heeft dit u in haar brief (nummer 8094CBAD) van 11 
juli 2011 aan u laten weten met de vraag aan u om dit op te lossen. Tot op heden is onze overlast van dit 
extra geluid, t.g.v. de realisatie van het geluidsscherm en de ontsluitingsweg nog niet door u aangepakt en 
opgelost.  
 

Wij hebben gezien voorgaande geschiedenis nog steeds wat van u te goed! 
 
Daarom vragen wij u in het kader van planstudie Knooppunt Hoevelaken deze kans aan te grijpen om nu ons 
probleem op te lossen met een geluidsscherm. Helemaal, omdat het geplaatste Vathorstscherm, die tijdelijk 
zou zijn, volgens dit bestemmingsplan en de vergunning, helemaal niet tijdelijk is en onze overlast aan de 
Nijkerkse zijde van de A28 daarmee nog groter wordt gezien het feit, dat de A28 nu geheel aan de Nijkerkse 
zijde wordt verbreed. Het Vathorstscherm blijkt een vast dwangpunt in de Planstudie, zodat, zoals u weet, 
de A28 ten noorden van het knooppunt asymmetrisch wordt verbreed met 30-40 meter richting Nijkerk. 
 
In de bijlage stuur ik u de plattegrond van onze woning, waarop de grenzen van de verbreding staan 
ingetekend, zodat u kunt zien hoe dicht de A28 naar onze woning toekomt.  Voor de buren geldt hetzelfde; 
De A28 komt letterlijk in onze tuinen. Het geluidsproductieplafond op het referentiepunt, dat op dezelfde 
plaats als onze woning ligt, heeft een waarde van 70.8 dB! Dit betekent dat 69.3 dB het geluidsniveau bij 
onze woning was (geluidsregister RWS, vastgesteld juli 2012; situatie 2008 met scherm). Omdat u getuige 
bent geweest van de geluidsdemonstratie van Royal Haskoning DHV weet u wat dit voor ons en onze buren, 
die dezelfde geluidsbelasting hebben, moet betekenen. RWS heeft te kennen gegeven geen voorzieningen 
voor ons te treffen, behalve dubbellaags ZOAB. Hiermee voldoen zij aan de wet. Het dubbellaags ZOAB zal de 
geluidsoverlast niet verminderen, maar compenseert alleen de toename t.g.v. de Planstudie Knooppunt 
Hoevelaken. 
 
Daarom vragen wij u een geluidsscherm, gefinancierd door de gemeente Amersfoort, aan de Holkerveense 
kant van de A28 in uw eisenpakket van de Planstudie Knooppunt Hoevelaken op te nemen. Dit hebben wij 
nog steeds, na  bijna 6 jaar, van u te goed!! 
 
Hoogachtend, 
M.A.J. Smink en G.J. Smink, Domstraat 70, 3864PR Nijkerkerveen/Holkerveen 


