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Notulen gesprek met Erik Roelofson en Thijs Meijer over geluidsproblematiek Knooppunt 
Hoevelaken - 5dB reductie rondom het knooppunt aan Hoevelakense kant 

Datum: 22 april 2016  

Referentie: 160424 

Aanwezig: Erik Roelofson, Thijs Meijer, Rob Wesselingh, Joyce Ramsbotham 

1. Toelichting 

J. Ramsbotham gaaf een korte toelichting over het geluidsproblematiek knooppunt 
Hoevelaken zoals aangegeven in hun memo “160420 Strategie mogelijk geluidsoverlast 
Knooppunt Hoevelaken”  
• In het winnende ontwerp van de combinatie A1/28 er is een geluidsprobleem ontstaan. Er 

is een hooggelegen ring (8,5m + maaiveld) geprojecteerd, waarover het verkeer vanuit 
A28 (Utrecht) naar A1 (Amsterdam) wordt geleid. Op deze ring is geen geluidsscherm 
voorzien. 

• Ook het ring vanaf A1 (Apeldoorn) naar A28 (Utrecht) kruist de A28 ten noord van het 
knooppunt op hoog niveau. 

• Op de twee hoog verbindingswegen rijdt ook veel meer verkeer dan op de boog tussen 
A1 Apeldoorn en A28 Zwolle. 

• Desondanks komt er geen geluidsscherm op de 8.5m hoog verbindingsweg Utrecht- 
Amsterdam en het geluid van deze verbindingsweg zal ver gedragen worden over 
Hoevelaken. Het geluidsscherm van 2- 2.5meter op de verbindingsweg Apeldoorn-Zwolle 
zal geen bescherming bieden aan Hoevelaken. 

 
 (N.B. punt 3 in memo “160420 Strategie mogelijk geluidsoverlast Knooppunt Hoevelaken”  
 is fout. Zie punt 6.2  3rd punt) 

2. Geluid bereken methodes 

Erik Roelofson geeft een uitleg over de bereken methodes gebruikt door RWS voor het 
evalueren van geluid. 

• De methode die gebruikt moet worden bij de OTB (methode 2) is zeer complex en 
houdt rekening met alle factoren. Volgens Roelofson zal het wel een nauwkeurig 
beeld geven. Hij ziet geen kans om dit aan te vechten. 

• Een gesimplificeerd methode wordt gebruikt om een snelle evaluatie te geven van 
het effect van een scherm op de geluidsbelasting 

• De methode gebruikt voor de GPP punten is een andere gesimplificeerde methode, 
waar de juiste waard minder belangrijk is dan de wijziging in de waarde door 
toenemend verkeer of andere factoren. 
 

3. VVK en berekening van effect van schermen 

Erik Roelofson geeft de volgende informatie: 

• De voorkeursvariant wordt over 2 weken gepubliceerd 
• RWS is bezig om te bereken (met gesimplificeerd methode) wat het effect zal zijn 

van een 3 m. scherm op de onderste boog(Apeldoorn-Zwolle), een 3 m scherm op 
het bovenste scherm (Utrecht – Amsterdam) en een 1.5 m scherm op beide bogen. 
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4. Advies t.o.v. onze strategie 

Erik Roelofson geeft het volgende advies t.o.v. onze strategie: 

4.1. De doelstelling van 5dB reductie zoals aangegeven in de motie van het 
gemeenteraad aanhouden en RWS overtuigen dat zij de 5dB reductie moet 
realiseren (zie bijlage) Dit is de meeste belangrijk punt. 

4.2. Zorg voor steun van de 3 gemeentes en provincies via het bestuurlijk overleg door ze 
te verenigen in een gezamenlijk standpunt m.b.t. de 5dB reductie. Het is ook in het 
belang van Amersfoort. 

4.3. Als de resultaten van de geluidsstudie over de effecten van een scherm op de 
verbindingsbogen bekend zijn, RWS dwingen om hun reken methode en de 
uitkomsten gegevens bekend te maken 

4.4. Gebruik Eric Willighagen (Alcedo) om de resultaten van het effect van de schermen te 
controleren en te helpen om de berekenings methode en input gegevens te 
controleren. (Erik Willighagen is geluid adviseur van Amersfoort en controleert de 
geluidsberekeningen voor Amersfoort dus is het een kleine moeite om dat ook voor 
Nijkerk te doen) 

4.5. Zorg dat een 100 km per uur snelheid wordt aangehouden op de verbindingsbogen – 
dit zal het geluid reduceren, maar ook de luchtkwaliteit verbeteren, de CO2 emissie 
verlagen en de verkeersveiligheid verbeteren. 

4.6. Zorg dat nieuwe GPP punten komen te liggen tussen het scherm en het weg en niet 
achter het scherm. GPP punten achter een scherm zijn oncontroleerbaar en geven 
geen juiste beeld. Normaal liggen GPP punten 50m van de weg maar uitzonderingen 
kunnen gemaakt worden. 

4.7. Zorg dat zowel boscompensatie plaatsvindt tussen het knooppunt en Hoevelaken, 
aangrenzende aan het Hoevelakense Bos.  

4.8. Bamboe schermen (6m breed) en bos zullen niet de dB verlagen maar wel de 
“klankkleur”- lagere tonen worden gedampt. 

4.9. Let op dat de voegen in de viaducten zo stil mogelijk zijn (niet meer de 5dB meer 
geluid dan van het naast gelegen wegdek) 

4.10. Kan de kom rondom de A28 en A1 opgevuld worden met aarde of andere 
voorzieningen om het geluid van de hoofd wegen in de kom te dempen? 

4.11. Metingen van geluid heeft weinig zin omdat alle geluiden worden meegemeten.  
4.12. Ultrastil wegdekken zijn nog niet realiseerbaar 

 
5. Vervolg 

Als de VVK gepubliceerd is en de resultaten van de berekeningen met en zonder schermen 
op de verbindingsbogen bekend zijn, weer overleggen (met Erik Willighagen erbij) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Bijlage 

Informatie dat bij de SHB&L bekend is over de overeenkomst tussen gemeente Nijkerk en 
RWS over de geluidsschermen en de gewenste 5dB reductie 

6.1. Unaniem goedgekeurd motie van gemeenteraad Nijkerk 

• Uittreksel van een brief aan RWS van het College van Gemeente Nijkerk 28 juli 
2014 

  “Zoals bij u bekend, is in de aanloop naar de marktuitvraag voor de Aanpak van 
Knooppunt Hoevelaken, op 26 juni jl. bij de gemeenteraadsvergadering een motie 
ingediend. De motie heeft betrekking op het geluidscherm langs de A28 en is 
ingediend door de Nijkerkse fractie van de VVD. De motie is unaniem aangenomen. 
Voor de volledigheid is een kopie van de motie als bijlage bijgevoegd.  

Er is op ambtelijk niveau met uw organisatie meerdere malen contact geweest om 
antwoord te kunnen geven op de vragen van de verschillende politieke fracties. De 
antwoorden die we tot nu toe hebben gekregen zijn in de ogen van de raad 
onbevredigend. De raad is onvoldoende overtuigd door de reactie van uw organisatie 
en blijft onverminderd vasthouden aan de motie. 

Gezien het standpunt van de gemeenteraad verzoeken wij u om de motie te 
verwerken in BOK-2. Concreet betekent dit dat wij u vragen om de volgende tekst op 
te nemen in het programma van eisen: 

a)   De eis dat de geluidsbelasting van alle woningen langs de A-28 op Nijkerks 
grondgebied, vanaf de van Tuyllstraat tot aan de afslag de Flier wordt teruggebracht 
met circa 5dB door het kopen van een geluidsscherm van 2200 meter van gemiddeld 
2,5 meter hoog met het beschikbare budget van de provincie Gelderland en de 
gemeente Nijkerk van €2 miljoen. 

een in het programma van wensen: 

b)  De niet gefinancierde wens om ook tussen het knooppunt en de Van Tuyllstraat 
aanvullende maatregelen door middel van een geluidsscherm voor geluidsreductie 
van circa 5dB te treffen.” 

• Zie hier de Tekst van de motie van de gemeenteraad 
 

6.2   Onderhandelingen tussen gemeente en RWS over: 
a. De “eis” scherm tussen van Tuyllstraat tot aan de afslag de Flier en 
b. De “wens” scherm tussen het knooppunt en de van Tuyllstraat 
c. De benzine station (verzorgingsplaats VZP) 

• In de raadsinformatie brief van 8 november 2014 staat: 
“RWS komt tegemoet aan de wens zoals in de motie is verwoord: er wordt een 
geluidscherm 2200meter gerealiseerd, zijnde 1.150meter (voor de beschikbare €2 
miljoen van de gemeente Nijkerk en de provincie Gelderland) + geprognotiseerde 
saneringsschermen RWS + 500m in ruil voor VZP op Nijkerkse grondgebied.” (Dit is 
het scherm tussen van Tuyllstraat aan afslag de Flier). “Hierbij is tevens 
afgesproken dat de wens blijft bestaan voor een geluidsscherm van 2100meter om 

https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/www2/Knooppunt%20Hoevelaken/eisen%20en%20wensen%20pakket/Eisen%20en%20Wensen%20gem%20Nijkerk/140730%20Brief%20aan%20RWS-1%20eis%20Nijkerk.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/www2/Knooppunt%20Hoevelaken/eisen%20en%20wensen%20pakket/Eisen%20en%20Wensen%20gem%20Nijkerk/140730%20Brief%20aan%20RWS-1%20eis%20Nijkerk.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/www2/Knooppunt%20Hoevelaken/eisen%20en%20wensen%20pakket/Eisen%20en%20Wensen%20gem%20Nijkerk/140626%20Motie%20(VVD)%20geluidsreductie%20A-28%20als%20eis%20in%20BOK-2%20versie%204.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/www2/Knooppunt%20Hoevelaken/eisen%20en%20wensen%20pakket/Eisen%20en%20Wensen%20gem%20Nijkerk/141106%20Raadsinformatiebrief%20Geluidscherm%20A28%20en%20Benzineverkooppunt.pdf
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weer op de oorspronkelijke gewenste 4300 meter te komen. Deze wens blijft in 
BOK2 staan, maar is dan dus niet gefinancierd” (Dit is het scherm tussen het 
knooppunt en de van Tuyllstraat) 

• De persbericht van RWS geeft dezelfde informatie. 
 

• Correctie op punt 3 van memo 160420 “Strategie mogelijk geluidsoverlast 
Knooppunt Hoevelaken” De uitruil van plaatsing van benzinestation/VZP voor een 
extra bijdrage van RWS voor schermen betreft inderdaad uitsluitend een aanvulling 
voor het scherm tussen van Tuyllstraat en de Flier. Onze zorg gaat nu over de 5dB 
reductie rondom het knooppunt aan Hoevelakense kant. 

 
6.3 In BOK 2 Regional programma van wensen–definitief” op bladzijde 22 is de wens  

voor een 5dB reductie duidelijk verwoord: 
“Gewenste oplossing Optie A: 5dB Geluidreductie door een gesloten scherm dat leidt tot 
5 dB geluidsreductie tussen aansluiting Hoevelaken en Vathorst-Corlaer (lang 5 km)” 

 
6.4  Reacties van SHB&L op het aanbiedingsontwerp en antwoord van RWS 

• Op 29-08-2015 heeft de SHB&L een reactie ingediend bij RWS over aanbiedings 
ontwerp. Hierin staat (bl 2 punt 2,3) “De doelstelling van 5dB geluidsreductie t.o.v. de 
huidige geluidsbelasting in Hoevelaken • Het doel van de wens van Gemeente 
Nijkerk en de SHB&L, voor een geluidsscherm langs de verbindingsweg tussen de 
oprit Hoevelaken-A1 naar de van Tuyllstraat, was om de toekomstige 
geluidsbelasting t.o.v. van de huidige belasting te reduceren met 5dB. (Zie BOK2 
RWS#1617819- v25, zaaknummer 31069320 bladzijde 22) De doelstelling om de 
geluidsbelasting met 5dB te reduceren is, ons inziens, veel belangrijker dan de 
hoogte of de plaats van het scherm.”   

• Het antwoord van RWS (bl 4 punt 8) was: “We begrijpen uit uw reactie dat u graag 
ziet dat het betreffende geluidscherm zo wordt ontworpen en gepositioneerd dat de 
geluidsbelasting met 5dB wordt gereduceerd. Tussen gemeente Nijkerk en 
Rijkswaterstaat zijn echter bestuurlijke afspraken gemaakt over de wijze waarop het 
beschikbare budget voor een bovenwettelijke geluidsscherm ingezet moest worden. 
Het geluidsscherm langs de verbindingsweg tussen de oprit Hoevelaken-A1 naar de 
van Tuyllstraat is een invulling van deze bestuurlijke afspraak. Zolang de bestuurlijke 
vastgestelde kaders niet veranderen, kunnen RWS en de Combinatie A1/28 uw wens 
niet in beschouwing nemen. We zullen uw signaal bespreken met de gemeente 
Nijkerk.” 

• De SHB&L heeft deze bestuurlijke afspraak nooit gezien. Wij willen graag een kopie 
krijgen van deze bestuurlijke afspraak. Wat is de status van deze afspraak gezien de 
wens voor een 5dB reductie?  

• Op 18.02.2016 heeft Winston Zuiverloon geschreven “Vooruitlopend op de 
geluidonderzoeken hebben de gemeente Nijkerk en de provincie Gelderland 
aangegeven een bovenwettelijke geluidreductie te willen realiseren, met een ambitie 
voor een geluidsreductie van 5dB zoals u zelf ook schrijft. In de BOK 2 en de 
aanbesteding is dit vertaald naar zowel een aangekocht scherm als een wensscherm 
van de gemeente Nijkerk en de provincie Gelderland.” 

 
7. Conclusies: 

https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/www2/Knooppunt%20Hoevelaken/eisen%20en%20wensen%20pakket/Eisen%20en%20Wensen%20gem%20Nijkerk/141106%20PERSBERICHT%20project%20knooppunt%20Hoevelaken%2006-11-2014.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/www2/Knooppunt%20Hoevelaken/BOK%202/_Bijlage_3_-_Regionaal_Programma_van_Wensen.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/www2/Knooppunt%20Hoevelaken%20new%20design/Reactie%20op%20ontwerp/150829%20Commentaar%20SHB&L%20op%20aanbiedingsontwerp%20knooppunt%20Hoevelaken.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/www2/Knooppunt%20Hoevelaken%20new%20design/Reactie%20op%20ontwerp/151120%20Antwooord%20RWS%20ingediende%20reactie%20van%20SHB&L.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/www2/Knooppunt%20Hoevelaken%20new%20design/Reactie%20op%20ontwerp/160218%20Reactie%20en%20onderbouwing%20aanvullende%20vragen%20n.a.v.pdf
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• De WENS van de gemeente “De niet gefinancierde wens om ook tussen het 
knooppunt en de Van Tuyllstraat aanvullende maatregelen door middel van een 
geluidsscherm voor geluidsreductie van circa 5dB te treffen” had letterlijk 
overgenomen moeten worden in BOK 2 en is de wens dat de aannemer had moeten 
toezeggen om te vervullen. 

• Er is NIET genoemd waar het scherm moet geplaatst worden - op de onderste 
verbindingsboog of op de bovenste verbindingsboog – alleen dat het komt tussen het 
knooppunt oprit A1 en de van Tuyllstraat en dat de geluidsreductie moet circa 5dB zijn. 

• De bedoeling van gemeente Nijkerk was duidelijk (ook voor RWS) – 5dB 
geluidsreductie rondom het knooppunt aan de Hoevelakense kant van het knooppunt 
vanaf het oprit A1 tot de vanTuyllstraat. Dit moet nog duidelijk gemaakt worden aan 
RWS en de aannemer combinatie zodat een 5 dB reductie gerealiseerd wordt. 

• De bestuurlijke afspraak tussen Nijkerk en RWS over de bovenwettelijke 
geluidsscherm tussen oprit Hoevelaken- A1 en van Tuyllstraat zijn ons niet bekend en 
wij willen graag een kopie van deze afspraak ontvangen. 

• De SHB&L blijft van mening dat RWS kende de intentie van de gemeente Nijkerk en 
de Stichting om een geluidsbescherming zonder “lekken” te verkrijgen en een reductie 
van 5dB in de geluidsbelasting te realiseren en wij vinden dat het aan RWS is om het 
nu ontstane probleem op te lossen. Wij vinden dat RWS op dit punt in haar “zorgplicht” 
jegens Nijkerk te kort is geschoten. 


