
    
  
 
 
 
MOTIE 
 
        Status  :        
 
 
Onderwerp  : Reconstructie knooppunt Hoevelaken 
 
 
De raad van de gemeente Nijkerk in vergadering bijeen op 26 juni 2014; 
 
Overwegende dat: 
 

- de Provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort bovenwettelijke maatregelen ter 
bescherming van hun inwoners tegen geluidsoverlast als gefinancierde eis hebben 
opgenomen in BOK-2; 

- de geluidsbelasting voor inwoners en recreanten in de gemeente Nijkerk langs de A-28 met 
65-70 dB tot de hoogste behoort in de Provincie Gelderland, ver boven de landelijke 
streefwaarde van 50dB volgens de wet Swung; 

- langs de A-1 bij Hoevelaken wel wettelijke maatregelen zullen worden getroffen ter beperking 
van de geluidsoverlast; de geluidsbelasting is dan maximaal 60dB  

- langs de A-28 aan Nijkerkse kant, behoudens enkele saneringsschermen, geen wettelijke 
maatregelen komen in de vorm van geluidsschermen; 

- de Provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk elk 1 miljoen euro hebben toegezegd voor 
bovenwettelijke geluidswerende maatregelen ter bescherming van inwoners en recreanten; 

- het beschikbare bedrag van 2 miljoen euro onvoldoende is om langs de gehele A-28 een 
geluidsscherm te bekostigen; 

- het onzeker is of bij aanbesteding de huidige in BOK-2 opgenomen wens voor een 
- geluidsscherm van 4300 meter langs de A-28 zal worden uitgevoerd; 
- het belangrijk is om zekerheid te krijgen over bovenwettelijke geluidsbescherming bij de 

reconstructie voor de inwoners en recreanten langs de A-28 op het grondgebied van de 
provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk; 

- het hierbij gaat om een traject tussen de van Tuyllstraat en bedrijventerrein de Flier van 2200 
meter; 

- op dit traject een geluidscherm van gemiddeld 2,5 meter hoog een gewenste geluidsreductie 
moet kunnen opleveren tot <60dB; 

- dit scherm binnen het beschikbare budget van 2 miljoen euro moet zijn te realiseren; mits bij 
de uitvoering deels gebruik word gemaakt van verlenging van de noodzakelijke damwanden 
langs het Hoevelakense Bos, de Scheidingsweg en de Domstraat (±750 meter) en de 
saneringsschermen (540 meter) door RWS worden ingepast in de oplossing; 

- RWS uitgaat van een luxe geluidsscherm (590 euro per m2) terwijl het tegenoverliggende 
Vathorstscherm een sobere uitvoering betreft (±333 euro per m2 ). Een soberder scherm met 
begroeiing is dus zeker uitvoerbaar binnen het budget; 

- alle belanghebbenden er baat bij hebben om aanvullend een wens te formuleren om ook voor 
het stuk tussen de Van Tuyllstraat en het knooppunt Hoevelaken (circa 2100 meter) een 
aanvullende geluidsbescherming te realiseren.  
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  Verzoekt het college: 
 

1. In overleg met betrokken partijen de huidige, deels gefinancierde, wens in BOK-2 voor 
geluidsreductie langs de Nijkerkse kant van de A-28 met circa 5 dB door een scherm van 
4300 meter en gemiddeld 3 meter hoog, te laten vervallen en te vervangen door: 

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

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. 
 

2. Snel met de betrokken partijen in overleg te treden teneinde deze wijzigingen nog tijdig 
(uiterlijk medio juli 2014)  in BOK-2 opgenomen te krijgen, zodat de nieuwe eis en wens 
onderdeel zijn van het komende aanbestedingstraject. 

 
 

en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ondertekening: 
De fractie van de VVD       
     
 
 
B. van der Woerd              


