
 

    

HET MOET ANDERS. 
 
De behandeling van het voorstel van GS inzake knooppunt Hoevelaken in de commissie MIE heeft een grote 
teleurstelling opgeleverd: geen extra steun bovenop de voorgestelde 1 miljoen euro voor geluidswerende 
maatregelen langs de A28 aan de Nijkerkse kant tussen het knooppunt Hoevelaken en de afslag Amersfoort-
Vathorst/Nijkerk-Zuid. Ik moet eerlijk zeggen: ik was boos. En afgeknapt op dat wat zich daar afspeelde: een 
gedeputeerde die zeer onvolledige en soms ook onjuiste informatie verschafte, een zeer gedwee opererende 
commissie waarin niet gediscussieerd werd of kritische vragen werden gesteld over de inbreng van insprekers 
en over de informatie van de gedeputeerde. Voor de coalitiepartijen (VVD, PvdA, VDA en D66) was het vooral 
aangeven dat ze het eens waren met het GS-voorstel, daarbij ondersteund door PVV en SP. De overige 
oppositiepartijen (GroenLinks, CU, SGP, 50+ en PvdD) gaven aan meer te willen.  
 
Ik eindigde mijn inspraakreactie met de volgende woorden: 

Voorzitter, 
Tenslotte stel ik hier namens de raad van Nijkerk en de Nijkerkse inwoners weer dezelfde vragen als 
vorige maand:  
Willen we echt dat mensen langs de snelweg continu geconfronteerd worden met 70 dB aan 
geluidsbelasting? 
Willen we echt dat de kernen Hoevelaken en Holkerveen geconfronteerd worden met de te hoge 
geluidsbelasting?  
Willen we echt dat de natuurwaarden van het Hoevelakens bos aangetast worden?  
Wij weten dit: waar een wil is, is een weg. Een weg met een scherm. Leden van de commissie,  wij 
rekenen op u. 

 
Nu de wil er niet is om de Nijkerkse betrokkenen te willen helpen, zullen we naar andere wegen moeten 
zoeken om een geluidsscherm te realiseren. Dat zullen we dan als gemeente Nijkerk moeten doen. M.i. kan 
dit door niet te accepteren dat de last van het op de plaats houden van het huidige Vathorstscherm eenzijdig 
afgewenteld wordt op de inwoners van Nijkerk. Dat betekent: slechts dan als gemeente Nijkerk akkoord 
gaan met de verbreding van de A28 op Nijkerks grondgebied als er een scherm gerealiseerd wordt dat op 
dat wegvak de geluidsbelasting over de gehele linie met tenminste 5 dB omlaag brengt. 
 
 
Nadere toelichting. 
De discussie tot nu toe over de reconstructie en de opeenvolgende informatie van verschillende kanten heeft 
bij velen het inzicht over wat er hier speelt langzamerhand verdiept en dit heeft voor mij ook geleid tot de 
constatering dat een en ander niet goed zit. Op een drietal punten is het noodzakelijk de zaak nader te 
bekijken. 
 

1. Als eerste de aanpak van het tegengaan van de geluidsbelasting langs de A28 aan de Nijkerkse kant: 
deze is ver beneden de maat. 



 

    

Natuurlijk: de wet SWUNG geeft een aantal doelmatigheidsregels. En daaruit zou moeten volgen dat 
er geen verplichting bestaat tot het aanleggen van een geluidscherm tussen het knooppunt en de 
aansluiting Amersfoort-Vathorst/Nijkerk-Zuid op de A28 aan de Nijkerkse kant. Dit is dan ook de 
constatering van RWS en daaropvolgend ook van de gedeputeerde van Gelderland, mw. Bieze. 
We kunnen, en vanuit Nijkerks oogpunt moeten de uitwerking van het begrip doelmatigheid ook 
omdraaien: is het doelmatig geen geluidsbeperkende maatregelen te nemen als de grenswaarden 
voor de geluidsbelasting al zeer hoog zijn (de GPP’s op aangegeven traject liggen nu al rond de 70 dB) 
terwijl de reconstructie tot een forse toename van de verkeersintensiteit leidt en daarmee tot een 
forse verhoging van de geluidsbelasting? 

NB: Het feit dat er voor de duiding van de geluidsbelasting gewerkt wordt met een 
logaritmische schaal, maakt het er niet altijd even duidelijk op. Een verhoging van de 
geluidssterkte met 1 dB  is voor het menselijk gehoor bij heel goed concentreren en luisteren 
nog net waarneembaar. Een verhoging met 6 dB wordt waargenomen als een verdubbeling 
van de geluidsdruk. Maar dat betekent ook dat een verdubbeling van de geluidsdruk op een 
hoger niveau als 65 dB ernstiger is dan op een lager niveau als 50 dB, terwijl het in beide 
gevallen om 6 dB meer gaat. 

Daar waar de grenswaarden van de wet SWUNG (65 dB) overschreden worden, is het van belang bij 
een grootschalige reconstructie, op basis van doelmatigheid, waarbij ook de volksgezondheid 
betrokken wordt, juist dan maatregelen te nemen. 

 
2. Een tweede punt betreft de voorgenomen verbreding van de A28 op Nijkerks grondgebied. Dit komt 

voort uit het gegeven dat de plek van het scherm Vathorst door RWS als definitief wordt bestempeld, 
dit terwijl dit scherm met het oog op de komende reconstructie van knooppunt Hoevelaken in de 
bestemmingsplannen een tijdelijke status had. De inwoners aan de Nijkerkse kant van de A28 komen 
hiermee onder extra druk te staan: door de wegverbreding komt het verkeer dichter bij de 
woonhuizen (soms vrijwel tegen het woonhuis aan)  en wordt de geluidsbelasting voor betrokkenen 
navenant groter. Dit nog los van de hogere geluidsbelasting  als gevolg van de toename van de 
verkeersintensiteit. 

 
3. Een derde punt betreft de extra geluidsbelasting als gevolg van de wind (heersende windrichting op 

grot aantal en van de werking van de wind langs het scherm van Vathorst. Gerekend wordt met een 
licht waarneembaar effect als de geluidsbelasting met 1,5 dB toeneemt. Eerder is dit niet of 
nauwelijks te horen. Voor de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen is het zonneklaar:  dan moet 
door het geluidsscherm Vathorst de geluidbelasting met meerdere dB´en toegenomen zijn, want de 
geluidsoverlast is, na plaatsing van het Vathorstscherm significant toegenomen. De inwoners van die 
kernen zijn opgeschrikt door de forse toename van dat geluid en hebben op basis daarvan actie 
ondernomen. De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar heeft onvermoeibaar gepoogd een en 
ander duidelijk te maken.  
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geluidsdruk


 

    

 
Conclusie. 
Voorgaande leidt er toe dat het wat mij (en mijn fractie) betreft niet meer acceptabel is dit te accepteren. De 
gemeente Nijkerk moet er alles aan doen om dit te keren. M.i. kan dit door niet te accepteren dat de last van 
het op de plaats houden van het huidige Vathorstscherm eenzijdig afgewenteld wordt op de inwoners van 
Nijkerk. Het is een rijksverantwoordelijkheid om hier de oplossingen aan te dragen en die oplossing is onzes 
inziens het realiseren van een scherm langs de A28 waarmee de geluidsbelasting teruggebracht wordt met 5 
dB en daar waar dan nog de 65 dB overschreden wordt dit ook te brengen op een lager niveau dan 65 dB. Bij 
het niet accepteren hiervan door ander partners in de discussie over BOK 2 zou dit aanleiding kunnen geven 
tot het niet ondertekenen van BOK2 door de gemeente Nijkerk en het nemen van juridische stappen om de 
verbreding van de A28 op Nijkerks grondgebied te bestrijden.  
 
Is dit te laat? 
Tegen deze redenering kan ingebracht worden dat dit te laat is en dat daarmee ook de bereikbaarheid op de 
tocht gezet wordt. 

1. Is dit te laat, gezien de discussie over BOK2? 
Nee. Te laat zou dit zijn als alle consequenties van de reconstructie vooraf duidelijk in kaart waren 
gebracht. Maar juist de discussie over mogelijke eisen en wensen in BOK 2 hebben geleid tot een veel 
beter inzicht in wat hier gaande is. Door de consequenties op een rij te zetten is een conclusie als hiervoor 
getrokken op zijn plaats. Maar dat moet nu dan ook duidelijk worden, vóór dat BOK2 is afgerond. Nu is 
dat dus het moment. Er zal gesteld worden dat Nijkerk een bom onder BOK2 goot, maar de leefbaarheid 
vereist dat toch? 
2. Komt hiermee ook de gewenste aansluiting bij Hoevelaken op de A1 richting van en naar Amsterdam 

onder druk?  
Ongetwijfeld zullen wenkbrauwen gefronst worden. Natuurlijk komt er een druk op het hele project. 
Maar het gaat niet alleen om de bereikbaarheid van Hoevelaken, maar juist ook om de bereikbaarheid 
van Amersfoort-Vathorst-Oost en Amersfoort-Hoefslag/De Wieken en de achterliggende regio. Dus dat zal 
zo’n vaart niet lopen.  
We hebben altijd gesteld dat het moet gaan om zowel bereikbaarheid als leefbaarheid bij de reconstructie 
van het knooppunt, en voor mijn fractie is uiteindelijk de leefbaarheid toch het allerbelangrijkste. Daarom 
moet er, nu de leefbaarheid zo onder druk staat, alles aan gedaan worden om de forse aantasting daarvan 
af te wenden.  
 
Om dit te bereiken wil ik graag een discussie in Het Besluit, afgerond met een aangenomen motie waarin 
ons college opgedragen wordt om zo te handelen.  
 
Jan Duijnhouwer 

 
 

 


