
Ontwerptafel geluid: bovenwettelijk scherm Nijkerk 

Inleiding 

In het aanbiedingsontwerp van de Combinatie A1/A28 is een 3 m hoog bovenwettelijk scherm voor 

Nijkerk opgenomen langs de noordoostzijde van de rijkswegen A1 en A28 inclusief het knooppunt 

Hoevelaken. Het scherm is gelegen vanaf de aansluiting Hoevelaken op de A1 tot onder de 

aansluiting Amersfoort-Vathorst op de A28. De ligging van het bovenwettelijke scherm voor de 

gemeente Nijkerk, zoals opgenomen in het aanbiedingsontwerp, is weergegeven in figuur 1.  

 

Figuur 1: ligging van het 3 m hoge bovenwettelijke scherm voor Nijkerk in het aanbiedingsontwerp. 
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Aanleiding aanvullende berekening: “Ontwerptafel geluid” 

Op 9 februari 2016 is er een bijeenkomst geweest tussen de Combinatie A1/A28, RWS en de 

gemeenten Nijkerk en Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst is onder andere gesproken over de 

locatie van het bovenwettelijke geluidsscherm voor de gemeente Nijkerk ter plaatse van het 

knooppunt Hoevelaken. Vanuit de gemeente Nijkerk is de vraag gekomen of de ligging van het 

scherm langs de buitenste verbindingsboog akoestisch gezien wel de meest effectieve locatie is. De 

buitenste verbindingsboog ligt op maaiveldniveau, terwijl de naastgelegen verbindingsboog op de 

komrand ligt die circa 9 tot 10 m hoger is dan het plaatselijk maaiveld. Dit betekent dat de 

geluidsbelasting van het verkeer op de komrand niet wordt afgeschermd door het 3 m hoge scherm 

langs de buitenste verbindingsboog. Daarom is behoefte aan inzicht in het verschil in afschermend 

effect indien het scherm op de komrand geplaatst zou worden. Tijdens de bijeenkomst zijn 

gezamenlijk 3 varianten bedacht ten aanzien van een mogelijke ligging van het scherm ter plaatse 

van het knooppunt. Het betreft de volgende varianten: 

1. Een 3 m hoog scherm langs de komrand met een lengte van circa 385 m. Langs de buitenste 

verbindingsboog is een knip gemaakt in het scherm over een lengte van circa 345 m. Het 

scherm komt daar te vervallen. De ligging van de schermen van deze variant is weergegeven 

in figuur 2; 

2. Een 1,5 m hoog scherm langs de komrand met een lengte van circa 385 m. Langs de 

verbindingsboog is een knip gemaakt in het scherm over een lengte van circa 345 m. Het 

scherm komt hier eveneens te vervallen. De ligging van de schermen van deze variant is 

weergegeven in figuur 3; 

3. Een 1,5 m hoog scherm langs de komrand met een lengte van circa 385 m, in combinatie 

met een 1,5 m hoog scherm langs de buitenste verbindingsboog over een lengte van 345 m. 

De ligging van de schermen van deze variant is weergegeven in figuur 4. 

In de figuren 2, 3 en 4 is een dwarsdoorsnede opgenomen vanuit het rekenmodel. 

 

Het doel van deze aanvullende berekeningen is om het verschil in de geluidsbelasting te bepalen van 

de drie varianten ten opzichte van de geluidsbelasting met het schermvoorstel van het 

aanbiedingsontwerp.  

 

Uitgangspunten 

Voor deze verschilanalyse is uitgegaan van het vereenvoudigde rekenmodel dat is gehanteerd voor 

de voorkeursvariant (VKV). Hierin zijn de verkeerscijfers van het NRM2014 opgenomen. De 

geluidsbelasting is berekend ter plaatse van de woningen ten noordoosten van het knooppunt en op 

een aantal representatief gelegen locaties op grotere afstand. Daarnaast is een rekenpunt gelegd ter 

plaatse van het Hoevelakense bos. De geluidsbelasting bij de woningen is berekend op een hoogte 

van 5 m boven het plaatselijk maaiveld en ter plaatse van het Hoevelakense bos is gerekend op 1,5 m 

hoogte boven het plaatselijk maaiveld.  

 

De schermen zijn ingevoerd als absorberende schermen met een reflectiefactor van 0,2. Het 

bovenwettelijk scherm is ingevoerd met een profielafhankelijke correctieterm (Cp) van 0 dB, met 

uitzondering van het scherm op de komrand. Het scherm op de komrand is ingevoerd met een Cp 



van 2 dB, omdat het scherm op een grondlichaam staat van 10 m hoog en de combinatie van een 

afschermend grondlichaam met daarop een laag scherm tot 3,5 m hoog voor de hoofdrijbanen van 

A1 en A28 beschouwd moet worden als een geluidswal.  

 

De berekeningen zijn uitgevoerd met Geomilieu 2.30 dat gebaseerd is op standaard rekenmethode II 

van het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. 

 

Resultaten 

Het verschil in geluidsbelasting is voor de 3 onderzochte varianten weergegeven in de figuren 2 tot 

en met 4 op de volgende pagina’s. Uit de figuren blijkt dat de geluidsbelasting bij alle 3 varianten 

afneemt ten opzichte van de geluidsbelasting in het aanbiedingsontwerp. De geluidsbelasting neemt 

af met afgerond maximaal 2 tot 3 dB. In tabel 1 is een overzicht opgenomen van het aantal woningen 

met een afname van de geluidsbelasting voor de 3 varianten. 

 

Tabel 1: aantal woningen met een afname van 1dB of meer in de onderzochte varianten ten opzichte van het 

aanbiedingsontwerp 

schermvariant: aantal woningen 

met 1 dB afname  

aantal woningen 

met 2 dB afname 

aantal woningen 

met 3 dB afname  

totaal 

var 1: 3 m komrand 7 4 1 12 

var 2: 1,5 m komrand 5 1 0 6 

var 3: 1,5 m komrand en 

1,5 m onderlangs 

6 1 1 8 

 

De woningen met een afname van 1 dB of meer liggen allemaal in de gemeente Amersfoort. Bij de 

woningen in de gemeente Nijkerk is bij geen van de 3 onderzochte varianten sprake van een 

significante afname van de geluidsbelasting met afgerond 1 dB of meer. Het verschil bij de woningen 

in Nijkerk bedraagt minder dan 0,5 dB. Bij het Hoevelakense bos is het verschil maximaal -0,38 dB in 

de variant met een 3 m hoog scherm op de komrand. 

 

Conclusie  

De positie van het bovenwettelijke scherm van Nijkerk ter plaatse van het knooppunt heeft een 

relevant effect op de geluidsbelasting bij maximaal 12 woningen in de gemeente Amersfoort. De 

woningen liggen allen dicht bij het knooppunt. De positie van het scherm op de komrand of langs de 

buitenste verbindingsboog heeft geen relevant effect op de geluidsbelasting bij de woningen in de 

gemeente Nijkerk en in het Hoevelakense Bos.  

 

 



Figuur 2: het verschil in geluidsbelasting bij een 3 m hoog scherm op de komrand t.o.v. het aanbiedingsontwerp 

 

 



Figuur 3: het verschil in geluidsbelasting bij een 1,5 m hoog scherm op de komrand t.o.v. het 

aanbiedingsontwerp 

 

 



 

Figuur 4: het verschil in geluidsbelasting bij een 1,5 m hoog scherm op de komrand in combinatie met een 

1,5 m hoog scherm langs de buitenste verbindingsboog t.o.v. het aanbiedingsontwerp 

 


