
 

16 juli 2014  

Referentie 140716 

Stand van Zaken Knooppunt Hoevelaken Goedgekeurd motie van de raad 

Geachte burgemeester, college en raadsleden, 

De Stichting Hoevelaken en Bereikbaar heeft met belangstelling geluisterd naar de 
uitspraak van de heer Horst op 14 juli jl.. en heeft ook de brief kenmerk 393802 van 
16 juli gelezen over Stand van zaken Knooppunt Hoevelaken n.a.v. de motie van de 
VVD.  
De Stichting is uiteraard zeer teleurgesteld over de uitkomst van de berekening van 
RWS en vindt dat de informatie die daarover is gegeven onvoldoende is. 

Wij begrijpen een aantal zaken ook niet: 

1.1.      Prijzen van een scherm 
1.1  “Het blijkt dat de prijs van €333,- per m2 voor een sobere uitvoering van een 

geluidscherm niet realistisch is.” 
•         Het bedrag van €333,- per m2 (prijspeil 2012) komt uit een rapport van 

Alcedo dat geschreven is in opdracht van Gemeente Nijkerk.  
•         Deze kosten zijn de aanlegkosten voor een sober scherm van 3 meter hoog 

en dus inclusief fundering en bouwkosten.  
•         “De kosten van de maatregelen zijn gebaseerd op door Rijkswaterstaat 

aangeleverde indicatieve kosten per vierkante meter geluidsscherm met 
prijspeil 2012,” volgens het rapport van Alcedo 

•         Dat er prijsstijgingen zijn t.o.v. van 2012 is wel begrijpelijk. De kosten van 
het luxere scherm zijn gestegen van €560 /m2 tot €590/m2. Dus is het 
aannemelijk dat de kosten van de sobere versie evenredig zijn gestegen tot 
€350/m2  

•         Er staat ook in de brief van het college dat er geen rekening is gehouden 
met de kosten van de grond. Aan de overkant (westkant van A28) zijn het 
scherm van Vathorst en zelfs de verbindingsweg achter het Vathorst scherm 
gebouwd op grond van het Rijk. Door het scherm van Vathorst moet de A28 
asymmetrisch verbreed worden op grond van Nijkerk, waar Nijkerk kennelijk 
ook nog voor moet betalen(!?). 

1.2.      De prijs van €350/m2 voor een sober scherm is inclusief fundering en 
aanlegkosten. Met 21% btw erbij = €424 / m2. Zelfs met een prijs van €424/m2 
kan een scherm van gemiddelde 2.5 meter hoog gebouwd worden over een 
lengte van 1886 strekkende meters. Wij begrijpen ook niet waarom er btw 
betaald wordt op Rijksprojecten. 

1.3.      RWS heeft eerder aangegeven dat een saneringsscherm van 2 meter hoog 
een geluidsreductie van 5 dB zal geven. Als 2m hoogte voldoende is voor de 



woningen met de hoogste geluidsbelasting, dan is het ook voldoende voor de 
rest van het scherm. De eis kan dan van gemiddeld 2,5 meter naar 2 meter 
hoogte.  

1.4.      RWS heeft schriftelijk vastgelegd dat "In totaal krijgen de autonome 
saneringsschermen, zoals we (RWS) nu kunnen overzien, een lengte van 540 
m (verdeeld in meerdere schermen) met een hoogte van 2 m."  

1.5.      De lengte tussen van Tuyllstraat en de Flier is 2200meter, dus met 540 m 
saneringsschermen moeten de Gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland nog 
maar 1660 strekkende meter financieren. 

Conclusie:  €2 miljoen is ruim voldoende om een sober en doeltreffend scherm 
te bouwen met inpassing van de saneringsschermen tussen van Tuyllstraat en 
de Flier.  

De Stichting wil meer informatie ontvangen van RWS over de echte kosten van 
het scherm, de inpassing van het saneringsscherm, de verlaagde kosten van 
verhoogde damwanden, en ook waarom informatie gegeven door RWS in 2012 
voor aanleg kosten van een scherm niet correct was of op best misleidend 
was. 

2.       Kwaliteitseisen van een scherm 
2.1.      In BOK 2 zijn er uiteraard eisen gesteld voor de kwaliteit van een scherm. Die 

zijn te vinden in  Bijlage 1B Dossier ruimtelijke kwaliteit en vormgeving 
definitieve versie d.d. 13-03-2013 

2.2.      In dit dossier staat:  
•      "Geluidwerende voorzieningen vormen nieuwe verticale 

landschappen."  met foto's op bladzijde 15 van groen beplante 
geluidsvoorzieningen.  

•      "De geluidwerende voorzieningen zijn nieuwe verticale landschappen van 
begroeide constructies."  

•      "TOPEISEN GELUIDWERENDE VOORZIENINGEN (Bl 36) GROEN, 
NATUURLIJK EN LANDSCHAPPELIJK 

•      De groene en begroeide basis die in de aanwezige geluidwerende 
voorzieningen toegepast is wordt daarom doorgezet, hoogteverschillen 
verlopen geleidelijk en afbuigingen worden zonder knikken vloeiend 
vormgegeven. 

•       De geluidwerende voorzieningen dienen aan beide zijden binnen 3 jaar 
voor minimaal 70 % begroeid te zijn met gebiedseigen beplanting. 

•      Bij geluidwerende voorzieningen opgebouwd uit geluidabsorberende 
betonpanelen dient aan beide zijden een assortiment klimplanten te 
worden aangebracht.  

•       (Bijlage 1, Bl 38) "De geluidwerende voorzieningen dienen gemaakt te 
worden van duurzame natuurlijke materialen hellend onder een hoek van 
tenminste 15 graden. Alleen indien door ruimtegebrek geen  begroeid 
scherm kan worden geplaatst dienen verticaal geribbelde, 
geluidabsorberende beton panelen te worden toegepast met een 
voorziening voor klimplanten (4)." 

2.3  In het rapport “Richtlijnen geluidbeperkende constructies langs wegen 
GCW 2012 van CROW, geschreven in samenwerking met RWS  zijn 
begroeide beton schermen aanbevolen.  

http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Knooppunt%20Hoevelaken/BOK%202/Final/Bijlage%201B%20Dossier%20ruimtelijke%20kwaliteit%20en%20vormgeving%20definitieve%20versie%20d.d.%2013-03-2013.pdf
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Knooppunt%20Hoevelaken/BOK%202/Final/Bijlage%201B%20Dossier%20ruimtelijke%20kwaliteit%20en%20vormgeving%20definitieve%20versie%20d.d.%2013-03-2013.pdf


2.4  Dat de sobere versie, mits die is begroeid niet voldoet aan de 
kwaliteitseisen is onbegrijpelijk. Waar staan deze “geheime” eisen? 
  

Conclusie: Een sobere versie (beton met begroeiing) voldoet aan de eisen 
zoals vermeld in “Dossier ruimtelijk kwaliteit en vormgeving” dat 
onderdeel is van BOK2 en ook aan de Richtlijnen voor schermen 
langs wegen opgesteld door CROW samen met RWS in 2012. 

  
De Stichting wil weten waarom RWS vindt dat de sobere versie van het scherm 
niet voldoet aan de kwaliteitseisen en waar deze eisen staan vermeld. Volgens 
de Stichting voldoet de sobere versie wel aan de kwaliteitseisen. 
  
Bovendien de Stichting vindt dat de gezondheid van de bewoners een 
belangrijker rol moet spelen dan de beeldkwaliteitseisen. Een eventueel 
noodzakelijke versoepeling van de beeldkwaliteitseisen voor het scherm langs 
de A-28 aan Nijkerkse zijde is daarmee meer dan gerechtvaardigd. 
  
  
3.   Nog goedkopere schermen 

Zelfs de Heer Horst heeft aangegeven in zijn betoog op 14 juli dat een aannemer 
waarschijnlijk een scherm veel goedkoper kan bouwen dan de prijzen van RWS. 
Dat is zeker zo, want er zijn in de praktijk al veel goedkopere schermen gebouwd 
(zie bijlagen). De goedkopere schermen bij Heuman kost 198.000 E , of 172.000 of 149.000 
Euro voor 1100m2 scherm = 180Euro, 156euro. of 135 Euro per m2   
Zelfs schermen zonder fundering zijn mogelijk. Zie:  
http://www.funderingsloosgeluidsscherm.nl/  
Ook volgens RWS zijn goedkopere schermen mogelijk en mag de aannemer 
bij de aanbesteding en uitvoering daarvoor kiezen. 
  

4.   Leefbaarheid en gezondheid. 
Een van de doelstellingen voor project Knooppunt Hoevelaken is de 
leefbaarheid te verbeteren. 

De Stichting vindt de gezondheid van de inwoners van Hoevelaken en 
Holkerveen de belangrijkste reden om te zorgen dat er een scherm komt langs 
de oostkant van de A28. 

5.   Wens of eis 
In de brief van 16 juli stelt het college voor om de huidige wens van een scherm 
van 4300m te handhaven. Hier is de Stichting het absoluut NIET mee eens om de 
volgende redenen: 

•        Op grond van vorengenoemde informatie denkt de Stichting dat een sober 
en effectief scherm WEL haalbaar is binnen het gestelde budget en binnen 
de kwaliteitseisen. 

•        Er is nog op geen enkele wijze onderbouwd welke varianten en aannames 
zijn beoordeeld en hoe de uitkomsten zijn berekend.  

•        Als de aannemer weet dat Nijkerk na de reconstructie wil onderhandelen 
over het scherm dan zal hij het zeker NIET uitvoeren als wens, want hij 
weet dat hij zeer waarschijnlijk een extra opdracht zal krijgen.  

http://www.funderingsloosgeluidsscherm.nl/


•        Wij hebben geen zekerheid dat het geld van Gelderland nog beschikbaar 
zal zijn als de wens bij aanbesteding niet wordt ingevuld. 

•        Het is onwaarschijnlijk dat RWS hun beeldkwaliteitseisen zal laten vallen 
als het scherm door gemeente Nijkerk wordt gebouwd, want het wordt toch 
op grond van het Rijk gebouwd, zo dicht mogelijk op de weg. 

•        Wij hebben geen zekerheid dat Hoevelaken en Holkerveen iets van 
geluidsbescherming zullen krijgen, en dan zullen de inwoners blijven zitten 
met een onaanvaardbare en ongezonde geluidsbelasting van 65 tot 70dB. 
  

Voorstel van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 

Eis 

De eis iets aanpassen: "Een zo lang mogelijk sober scherm voor 2 miljoen euro 
dat een reductie geeft van 5 db ( (of een maximale geluidsbelasting op alle 
woningen van 60dB) langs de A-28 aan de Oostzijde tussen de van Tuyllstraat 
en bedrijventerrein de Flier, met integratie van de saneringsschermen". 

Wens 

De wens aanpassen: Een aaneengesloten scherm tussen oprit Hoevelaken en 
bedrijven terrein de Flier zodat als de "eis scherm" te kort is of er gaten in 
heeft, de ontbrekende meters worden opgevuld door de "wens scherm"  

 
Wij vertrouwen dat de raad het college zal opdragen om in lijn met de motie alsnog 
zo spoedig mogelijk te  zorgen voor realisatie van deze eis en wens in BOK 2. 

Met vriendelijke groet, 

  
Het Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 


