
Subject: Motie Knooppunt Hoevelaken
From: Joyce Ramsbotham <joyce.ramsbotham@planet.nl>
Date: 27/06/2014 13:46
To: "G.D Horst" <G.D.Horst@nijkerk.eu>, Jeroen Vandoorne <j.vandoorne@nijkerk.eu>
CC: "boudewijn@vd-woerd.net" <boudewijn@vd-woerd.net>, Rob Wesselingh <rob.wesselingh@live.nl>

Beste heren, Ik ben bang dat de tekening niet doorkwam in de voorgaande mail, dus ik stuur het opnieuw.
Excuses

Geachte Heer Horst en heer van Doorne, Best Geert en Jeroen,

Zoals u weet, de Stichting en, ik denk, alle inwoners van Hoevelaken en Holkerveen zijn zeer verheugd dat
de motie over Knooppunt Hoevelaken was gisterenavond goedgekeurd. Wij waren ook verheugd om te
horen dat RWS wil meewerken aan de eis. Ik heb begrepen dat er toch wat kanttekeningen van u waren
over de haalbaarheid van de eis en de wens.

Misschien ten overvloed, maar met een goed bedoeling om u te helpen met de discussies met uw collega’s
en RWS, wil ik toch proberen alle argumenten voor de motie op een rij te zetten. De meeste zijn al
verwoord in de overwegingen van de VVD bij de motie, maar ik wil toch iets meer detail geven.

De strekking van de wens en eis

·        De strekking van de vorige wens was voor een aaneengesloten scherm langs de oostkant van de A28
vanaf oprit Hoevelaken en de Flier, deels gefinancierd en deels niet gefinancierd.

·        De strekking van de net goedgekeurd eis en wens is precies hetzelfde, behalve dat de gefinancierd
deel is nu gedefinieerd.

·        De vorige wens was goedgekeurd en gesteund door alle partijen van BOK 2, dus de net goedgekeurd
wens + eis moet ook hun steun krijgen, want er is in feit, niets veranderd behalve dat Nijkerk meer
zekerheid krijgt.

·        De wens voor een niet gefinancierd scherm tussen oprit Hoevelaken en van Tuyllstraat heeft
voordelen voor Amersfoort, want het versterkt hun eis, en het betekent dat zij hoeven niet te betalen
voor de sanering van individuele huizen langs de Nijkerkerstraat op hun grondgebied. (Volgens RWS, bij
invulling van de eis van Amersfoort, zoals het nu naar uitziet, komt langs de verbindingsboog alleen een
kort scherm (415m) en de andere huizen worden individueel gesaneerd). Bovendien, bij sanering van de
gevel van huizen kunnen mensen niet van hun tuin en van het buitenleven genieten.

·        Een aaneengesloten scherm tussen oprit Hoevelaken en de van Tuyllstraat heeft groot voordelen
voor de kern van Hoevelaken, want de kern van Hoevelaken wordt veel beter beschermd bij
west/zuidwest wind (de heersende wind) van het lawaai van in de toekomst 23 rijbanen over het
knooppunt. Zie tekening hieronder.
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·        Een aaneengesloten scherm is veel effectiever dan klein stukjes scherm met open afstanden er
tussen.

·        Een aaneengesloten scherm tussen oprit Hoevelaken en de Van Tuyllstraat en ook de Flier
compenseert een klein beetje voor de extra geluidsoverlast veroorzaakt in Gemeente Nijkerk door
het Vathorst scherm en de asymmetrische verbreding van de A28.

Maximale €2 miljoen

·        U hebt gisteren gezegd dat de aannemer zal misschien komen met creatieve ideeën waardoor de
invulling van de eis goedkoper zal worden. Gemeente Nijkerk samen met Gelderland heeft €2miljoen
te besteden. Zorg dat het geheel €2 miljoen wordt gebruikt voor beter bescherming van de
leefbaarheid en gezondheid van de inwoners van gemeente Nijkerk door, als het mogelijk is, een
hoger of een langer scherm te bouwen met meer dan 5dB reductie.

·        RWS heeft ook de doelstelling in dit project om de leefbaarheid te verbeteren, dus het sluit ook bij
hun doelstelling aan.

Eis en wens voor “reductie van 5dB” of een “geluidsbelasting van maximale 60dB”

·        Op advies is de eis en de wens geformuleerd voor een reductie van 5dB op de gevels van
woningen. Zoals u terecht opmerkt gisteren – waar is de reductie van 5dB, want huizen die dicht bij
de snelweg liggen krijgen een reductie van 5dB maar huizen verder weg, krijgen minder reductie?

·        Als de eis en wens wordt gesteld als “een maximum van 60dB voor alle woningen” is dit veel
duidlijker voor zowel RWS, de aannemer en de bewoners, want dan weet iedereen wat het
maximum is dat zij zullen krijgen en de berekening voor RWS is eenvoudiger

·        “Een reductie van 5dB” en een “maximum van 60dB” komt op hetzelfde neer voor de huizen met
de meeste geluidsoverlast volgens het rapport van RWS rapport “Verkennend akoestisch
onderzoek naar geluidsbeperkende voorzieningen voor de gemeente Nijkerk”

·        Een “maximum van 60dB” sluit makkelijker aan bij de eis van gemeente Amersfoort
·        De A1 heeft nu dubbel ZOAB dus minder geluid, krijgt een wettelijk geluidsscherm en de huizen
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liggen achter de industriegebouwen. Na het treffen van wettelijk noodzakelijke maatregelen is er
maar 1 huis op Nijkerkse grondgebied met een belasting tussen 61-65dB (huis bij het stoplicht op de
hoek Westerdorpstraat-afrit Hoevelaken), alle andere huizen langs de A1 hebben een belasting van
maximaal 60dB.

·        Een “maximum van 60dB” geeft dezelfde bescherming voor alle inwoners van Hoevelaken en
Holkerveen, zowel langs de A1 als de A28.

 
Kosten van een geluidsscherm
 

·     RWS heeft twee scherm uitvoeringen - sombere en luxere. Hierbij zijn beelden van voorbeelden
(vanuit een RWS rapport over geluidschermen voor project Knooppunt Hoevelaken)

Impressie sobere uitvoering

o  Kost: 333euro per m2 (prijs 2012)
o  Absorbeert geluid
o  Dezelfde als Vathorst scherm - dus betere uitstraling als beide schermen zijn dezelfde
o  Kan met groen begroeiing bedekt worden en dan zie je niet dat het de sobere versie is.

Impressie luxere uitvoering

o  Kost:  590 Euro per m2 (prijs 2014)

o  Glad doorzichtig materiaal reflecteert geluid
o  Wordt niet met groen bedekt
o  Heel anders dan de Vathorst scherm

·     Als RWS stelt beeldkwaliteitseisen voor schermen (en ook voor verhoogde damwanden,) terwijl
een goedkoper en net zo effectief versie mogelijk is, dan, mijn inziens, moet RWS betalen voor de
extra kosten van hun eisen of Gemeente Nijkerk moet RWS of de aannemer bedwingen om een
goedkoper versie (en verhoogde damwand) te gebruiken!

·     De gezondheid van de mensen achter het scherm is het meest belangrijk criterium, niet de
uitstraling van het scherm!

·     De sobere versie is zeker uitvoerbaar binnen het budget.

Verhoogde damwand

·     Langs ongeveer 750m op de oostkant van de A28 zal een damwand noodzakelijk zijn om:
o    zoveel mogelijk de natuur in het Hoevelakense Bos te behouden
o    De Overbos camping bij de Scheidingsweg te behouden
o    De huizen bij de Damstraat te behouden.
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·     Verhoogde damwanden worden wel gebruikt bij RWS als geluidsschermen. Zie A2 project van
RWS rond Eindhoven http://www.damwand.nl/projects/europe/foundationsolutions/NL/references
/004.htm.

·     Misschien voldoet het niet aan de hoog beeldkwaliteitseisen van RWS maar de gezondheid en
leefgenot van mensen en behoud van de natuur zijn belangrijker dan de beeldkwaliteitseisen!

·     Een verhoogde damwand zal minder kosten (alleen het extra materiaal van de verhoging moet
betaald worden (fundering en manuren zijn in de kost van de damwand inbegrepen).

·     Zorg dat RWS dit punt meeneemt in hun berekening.

Saneringsschermen

·     Volgens de "Saneringsprogramma" is RWS verplicht om de geluidsbelasting te reduceren van alle
woningen met een belasting boven 65dB. Zie: http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/natuur_en_milieu
/geluidregister/saneringsprogramma/.

·     Volgens RWS, in totaal krijgen de autonome saneringsschermen langs de oostkant van de A28,
zoals zij nu kunnen overzien, een lengte van 540 m (verdeeld in meerdere schermen) met een
hoogte van 2 m. (Dit wordt pas definitief wanneer de marktpartij heeft gerekend met het uitgebreide
geluidsmodel.)

·     Krijg een toezegging van RWS dat zij de kosten van de saneringsschermen zullen toevoegen aan
de eis, zodat één aaneengesloten scherm komt langs de oostkant van de A28 i.p.v. van stukken
saneringsschermen en stukken normale scherm of formuleer de eis samen met RWS zodat een
gezamenlijk geluidsscherm komt met integratie van de saneringsschermen.

Ik hoop dat deze gedachten zullen u helpen met de onderhandeling met RWS en uw collega’s bij
Amersfoort en Utrecht. Als u nog vragen heeft of nog meer informatie wil hebben, dan hoor ik dat graag.

Graag willen wij op de hoogte gehouden worden over de vordering van de bespreking en de resultaten
ervan.

Met vriendelijke groet,

Joyce Ramsbotham,

Namens de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar.

Hoevelakense Boslaan 1
3871KA Hoevelaken
Tel: 0653753221
email: ramsbotham@planet.nl
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