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Terugblik

• RWS heeft plannen met knooppunt Hoevelaken

• Voorwaarden voor geluid:

› Geluidsproductieplafonds GPP (situatie 2008 + 1,5 dB) 

respecteren

› Rekening houden met maatregelen planstudie A28› Rekening houden met maatregelen planstudie A28

• GPP: 50 meter van de weg, 4 meter hoog

• RWS: houdt zich aan de wet,niet meer dan dat



Huidige geluidssituatie (2008)
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Knooppunt Hoevelaken

• Ontwerp leidt tot hogere geluidsbelastingen

• Toegestaan tot geluidsproductieplafond (GPP)

• Bij dreigende overschrijding � maatregelen treffen• Bij dreigende overschrijding � maatregelen treffen

• Maatregelen alleen als ze doelmatig zijn:

› Afweging effect en kosten

› Geluidsbelastingen > 65 dB (bij woningen) niet toegestaan



Regionaal wensenpakket

Motie gemeenteraad:

“Beperken van de geluidoverlast en het verbeteren van de 

luchtkwaliteit voor alle wijken”



Geluidssimulatie



Invalshoeken geluid
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1. Voldoen aan wet

• Is vertrekpunt van RWS

• Houdt feitelijk in: geen extra maatregelen vanuit 

de regio
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2. Overal voldoen aan 50 dB

• 50 dB is voorkeursgrenswaarde

• Stiller hoeft wettelijk gezien niet

• Zal leiden tot draconische maatregelen• Zal leiden tot draconische maatregelen

• Eerste schatting RWS: minimaal € 300 miljoen 
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3. Generieke verbetering 3 dB

• 3 dB is een juist merkbaar verschil

• Keuze maken:

1. Hele grondgebied

2. Bepaalde gebieden2. Bepaalde gebieden

• Verbetering over hele grondgebied is kostbaar

• Kan aannemers triggeren om creatief mee te 

denken
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4. Quick Wins

• Meerdere relatief kleine maatregelen, bijvoorbeeld:

› Verlengen scherm

› Aanpak schrijnende gevallen

• Doel: zoveel als mogelijk verbeteren woon- en 

leefkwaliteit

• Niet beperken tot maatregelen direct langs de weg



Voorbeeld



Voorbeeld



Invalshoeken

1. Voldoen aan de wet

2. Overal voldoen aan 50 dB

3. Generieke verbetering met 3 dB

4. Quick Wins4. Quick Wins

5. Pieken wegnemen

6. Stille gebieden creëren

7. Concentreren op een bepaald gebied

8. Aanpakken feitelijk ervaren hinder



5. Pieken wegnemen

• Veelal solitaire woningen

• Hoge geluidsbelasting blijft

• RWS dient geluidsbelasting te reduceren tot 65 dB

• 65 dB is nog steeds erg hoog

• Verder reduceren vaak niet doelmatig

• Reductie wel gewenst – bijvoorbeeld tot 60 dB
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6. Stille gebieden

• “Stille” recreatiegebieden creëren, bijvoorbeeld

› De Schammer

› Hoevelakense bos

• Stilte iconen• Stilte iconen

› Afgeschermd plekje in een recreatiegebied

› Bijvoorbeeld mini amfitheater
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7. Concentreren op een gebied

• Eén of hooguit enkele wijken

• Significante verbetering mogelijk

• Voor andere wijken geen of nauwelijks geld• Voor andere wijken geen of nauwelijks geld
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8. Feitelijk ervaren hinder

• Theoretische waarden niet altijd herkend

› hinderervaring in praktijk soms anders

• Aansluiten bij werkelijke hinder• Aansluiten bij werkelijke hinder

› situaties waarin de Wet geluidhinder niet voorziet

• Risico: “grootste mond” krijgt meeste aandacht
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Luchtkwaliteit



Huidige situatie

• Meest relevante parameters

› NO2 (stikstofdioxide)

› PM10 (fijn stof)

• Wet luchtkwaliteit

› Geen overschrijdingen van grenswaarden



Toekomstige situatie

• Meer en hogere afscherming

• Betere verspreiding verontreiniging

• Verbetering van de luchtkwaliteit

• Verdere verbeteringen wel stimuleren




