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Geachte Mevrouw Bieze en leden van de commissie MIE van PS Gelderland.
 
Naar onze mening zijn er tijdens de vergadering van de Commissie MIE op 6 februari jl. zaken aan de orde
gekomen die duiden op een paar misverstanden. Graag wil  de Stichting Hoevelaken Bereikbaar &
Leefbaar dit recht zetten.

Sanering van huizen
Als eerste willen we ingaan op de opmerkingen over de sanering van huizen.
Kennelijk heeft RWS de indruk gewekt dat alle huizen in Hoevelaken en Holkerveen met een geluidsoverlast
van meer dan 65dB gesaneerd zullen worden of worden  beschermd door een saneringsscherm. Helaas, 
volgens  informatie, door  SHB&L van RWS ontvangen, is dat geen juiste voorstelling van zaken. Wat blijkt
uit de ons nu bekende informatie:

RWS zal twee zeer korte en lage saneringsschermen plaatsen voor 4 á 5 huizen. Het is echter zo dat
deze huizen met een geluidsoverlast van meer dan 65dB geconfronteerd blijven worden, ook na het
nemen van dit soort wettelijk noodzakelijke maatregelen. 

Uit het rapport van Alcedo
[1]

  blijkt dat na het nemen van wettelijke maatregelen (inclusief de
saneringsschermen, gaan wij van uit) blijkt dat er toch 7 huizen zijn met een geluidsbelasting van meer
dan 65dB, namelijk, 70 dB, 69dB, 3x67dB en 2x 66dB. (n.b. 66dB is tweemaal meer geluid dat 63dB –
elke 3dB is een verdubbeling van het geluid)

In het akoestisch onderzoek van RWS
[2]

 staat op blz. 11-12: “Langs het wegvak knooppunt
Hoevelaken-Nijkerk liggen ruim tien woningen die vallen onder de sanering volgens categorie B, art.
11.57 Wet milieubeheer. De geluidsbelasting in de situatie conform het geluidsregister, bij opgevuld
geluidproductieplafond, zijn bij deze woningen hoger dan 65dB. Uit de afweging van de maatregelen
blijkt dat het mogelijk is om doelmatige maatregelen te treffen bij een aantal woningen. Bij de overige
woningen is het NIET mogelijk om doelmatige maatregelen te treffen, omdat niet kan worden
voldaan aan de minimaal vereiste reductie van 5 dB.”
Met andere woorden: deze huizen worden continu met een geluidbelasting ver boven de 65dB
geconfronteerd en er wordt niet eens geprobeerd om dat geluidsniveau te verlagen. Voor de
betrokken mensen een onmogelijke situatie die, de gezondheid zeer bedreigt.

Er zijn ook een aantal huizen waar, vanwege de asymmetrische verbreding van de weg, de berm van de
A28 door de tuin en door de schuur zal gaan, zo’n  20 á 30m van de voordeur af. RWS is bij deze
bewoners langs geweest om de situatie uiteen te zetten. Maar in dat gesprek is niets gezegd over
sanering. Deze huizen zullen een geluidsbelasting blijven houden van meer dan 65dB, ook na het nemen
van wettelijke maatregelen als dubbel ZOAB (zie hiervoor ook volgende).
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Dubbel ZOAB 
Vervolgens de opmerkingen over dubbel ZOAB.
Tijdens de vergadering van de Commissie  MIE van 6 februari jl. heeft mevr. Bieze  gesteld dat het
beleid van Provincie Gelderland er uit bestaat dubbel ZOAB toe te passen om de geluidsoverlast te
verminderen. Dubbel ZOAB kan de geluidsbelasting die een weg veroorzaakt inderdaad verminderen
met zo’n 2dB als we dit vergelijken met enkel ZOAB. 
RWS beoogt dubbel ZOAB aan te leggen op de A28 tussen Hoevelaken en Nijkerk als gevolg van de
reconstructie van het knooppunt. Natuurlijk heeft dat een effect: de geluidsoverlast van dit stuk weg zal
hiermee verminderen. Maar in het totaal van alles wat hier aan de orde is, is dat helaas geen juiste
voorstelling van zaken.  
Volgens de prognose van RWS zal de verkeersintensiteit op de A28 na de reconstructie van het
knooppunt toenemen met 36%.  Dit heeft een negatief effect: de geluidsoverlast zal daardoor
substantieel toenemen. Door dubbel ZOAB aan te brengen zal dit alleen compenseren voor de
toename van de geluidsoverlast die ontstaat als gevolg van de dan toegenomen verkeersintensiteit.
Per saldo blijft de geluidsoverlast op hetzelfde huidige niveau nadat het dubbel ZOAB is aangebracht.
Het geeft geen vermindering van de geluidsbelasting waardoor de hoge waarden die nu al aan de orde
zijn gewoon blijven bestaan. En die geluidsbelasting geeft nu al een overbelasting voor betrokkenen.
 
 De geluidsberekening en de effecten van de wind
RWS heeft de leden van de Commissie MIE verteld dat het effect van de wind wel wordt meegenomen
in de berekening van geluidsbelasting. Ons is bekend dat dit op zich een juiste bewering is. Maar geen
complete weergave van de werkelijkheid.
Met het door ons gesignaleerde bijzonder effect dat ontstaat door het Vathorstscherm wordt geen
rekening gehouden.
Wat houdt dat in? Door het Vathorstscherm wordt de wind (dragende materie voor het geluid is de
lucht) gedeflecteerd of “gebogen”. In de berekeningen voor de geluidsbelasting wordt hiermee geen
rekening gehouden:
‐        ten eerste omdat  het erg moeilijk is om hiervoor een theoretisch model neer te zetten.
‐        ten tweede omdat dit effect is ontdekt door de Stichting en er niet aan gedacht is dat dit soort

effecten ook aan de orde zou zijn. Het effect is wel bekend bij schermbouwers.
In besprekingen met RWS heeft de Stichting dit herhaaldelijk aan de orde gesteld. Er is daarbij erkend
dat dit effect er is, maar helaas, omdat er geen model is om dit toe te passen is dit niet aan de orde.
Dat dit effect bestaat is voor betrokkenen al te duidelijk maar wordt in de huidige berekeningen die de
toekomst moeten voorspellen in feite genegeerd.
 

Nadere toelichting:
Dit effect is te vergelijken met de stroming in een rivier:
In een gedeelte, bv. een breed stuk van de rivier, stroomt het water rustig. Voor talloze effecten van
dit stromende water zijn gemakkelijk berekeningen door te voeren op basis van de snelheid van
dat water.  
Als de rivier te maken krijgt met een vernauwing tussen rotsen, gaat het water ineens veel sneller
stromen maar ook treedt er een sterke turbulentie op. Dit heeft meer verwoestende effecten op de
omgeving. Modellen om de effecten te berekenen zien hier zeer veel moeilijker te ontwerpen.
Zo’n zelfde effect treedt op bij het knooppunt Hoevelaken als gevolg van de stromende lucht (de
wind) langs het Vathorstscherm. De stromende lucht vanuit het (zuid)westen, vanaf het knooppunt,
wordt als het ware in een soort trechter gedrongen waardoor snelheidsvermeerdering en turbulentie
forse (voor de omgeving negatieve) effecten hebben op de geluidsoverdracht richting Hoevelaken
en Holkerveen.
 Dit effect van de wind en het scherm samen genomen wordt, zoals aangegeven, niet
meegenomen in de berekeningen hoewel dit wel bekend is bij schermbouwers.

 
We hopen met deze verduidelijking een aantal zaken te hebben rechtgezet. Voor onze Stichting is het
van het allergrootste belang om bij de vaststelling van de eisen en wensen in de onderhandelingen uit te
gaan van de juiste feiten.

Met vriendelijke groet,
namens de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar,

Joyce Ramsbotham
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[2]
 Rapport geluidbeperkende maatregelen planstudie Hoevelaken, Akoes sch onderzoek t.b.v. wensenpakket BOK 2,
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