
 
 
PERSBERICHT 
 
Hoevelaken heeft de hoogste GPP geluidsscore van Gelderland! 
 
Uit kritische analyse van nieuwe informatie van RWS  blijken Hoevelaken en 
Holkerveen (beide in de gemeente Nijkerk) de hoogste score te hebben van alle 
woongemeenschappen langs rijkswegen in Gelderland!  
 
De nieuwe wetgeving voor geluidsoverlast die per 1 juli van kracht is geworden vereist dat er 
regelmatig berekeningen worden gemaakt van het te verwachten geluidsniveau naast de 
rijkswegen. Dit om te voorkomen dat de geluidsoverlast continu kan toenemen. Daarvoor zijn 
op elke 50 meter langs de rijkswegen referentiepunten vastgesteld waarvoor, met behulp van 
computermodellen, de geluidsbelasting wordt berekend. Dat zijn de zogenoemde Geluid 
Productie Plafonds (GPP’s). Die waarden zijn zeer onlangs bekendgemaakt op de website 
van RWS. 
 
Voor Hoevelaken en Holkerveen blijken sommige waardes zeer hoog te zijn, nl. boven 70 
dB. Deze waarden bevestigen de indrukken van inwoners van Hoevelaken en omgeving dat 
zij met veel geluidsoverlast worden geconfronteerd. Ook voor het Hoevelakense Bos, 
aangrenzend aan de A28 geldt een zeer hoog GPP niveau. 
 
De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar, die de analyses heeft gemaakt, streeft er 
naar dat bij de reconstructie van het Knooppunt Hoevelaken er goede voorzieningen worden 
getroffen om de geluidsoverlast terug te dringen tot de wettelijke voorkeurswaarde voor 
woningen van 50 dB door het plaatsen van schermen, geluidswallen en andere 
voorzieningen. Vreemd genoeg stelt de minister van Infrastructuur & Milieu (I&M) in een 
toelichting op de nieuwe wet dat de voorkeurswaarde van 50 dB wel als doel geldt, maar de 
wet zelf laat toe dat voor een project als het Knooppunt toch de huidige waarden kunnen 
worden gehanteerd, zelfs met een verhoging van 1,5 dB! Dus als men verbeteringen wilt 
realiseren dat de lokale overheden die dan moeten bekostigen. 
 
Bijdragen van lokale overheden 
Helaas lijkt ook de provincie Gelderland afwijzend te staan tegenover een bijdrage aan 
oplossingen om tot een verbetering van het milieu te komen, terwijl de gemeente Nijkerk wel 
een toezegging heeft gedaan van € 1 miljoen voor het behoud van de A1 aansluitingen bij 
Hoevelaken, maar ook nog geen definitieve toezegging heeft gedaan voor het verbeteren 
van het milieu.  
 
De Stichting stelt dan ook alles in het werk om de politiek te bewegen om voor de 
reconstructie van het Knooppunt de voorkeurswaarde van 50 dB als doelstelling aan te 
houden en daarvoor de noodzakelijke voorzieningen te verzorgen en te bekostigen. Het valt 



de Stichting daarbij op dat op veel locaties in Nederland waar recentelijk vernieuwing van 
Rijkswegen heeft plaatsgevonden er omvangrijke voorzieningen zijn gerealiseerd om het 
geluid in aanliggende woonwijken terug te dringen, terwijl dat voor Hoevelaken kennelijk niet 
wordt gepland.  
 
De Stichting heeft haar rapport aangeboden aan de gemeente Nijkerk, de provincie 
Gelderland en aan RWS en hoopt daarmee te bereiken dat het geluidsprobleem van 
Hoevelaken bij de reconstructie van het knooppunt op een goede manier wordt opgelost..  
 
Voor meer informatie over de Stichting en haar doelstellingen kunt u terecht op de website 
van de Stichting www.hoevelakenbereikbaar.nl  
 
_________________________________________________________________________ 
Ter informatie: 
 
De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar zet zich in voor behoud van een goede 
bereikbaarheid van Hoevelaken, vermindering van de geluid- en luchtverontreiniging en het 
informeren van inwoners over ontwikkelingen daarover. Contact informatie via 
www.hoevelakenbereikbaar.nl. 
  
Contact over persinformatie: Het Bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. E 
bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl 
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