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Rijkswaterstaat: geluidsschermen niet nodig

HOEVELAKEN - De mededeling van Rijkswaterstaat over de toegestane geluidsbelasting
voor Hoevelaken en Holkerveen, leidde tot verbijstering bij Nijkerkse politici. 

door Henk Brinkman

Op een informatiebijeenkomst in het Amersfoortse stadhuis maakte Rijkswaterstaat duidelijk
dat er geen geluidsschermen komen aan de Nijkerkse/Hoevelakense zijde van de A28.
Volgens Rijkswaterstaat zijn die niet nodig en zullen dus ook niet in het basispakket worden
opgenomen. Het basispakket wordt door het Rijk bekostigd. Ook over de vraag of een
geluidsscherm als wens in een regionaal prioriteitenpakket kan worden meegenomen wilde
Rijkswaterstaat geen duidelijkheid geven.

Rijkswaterstaat heeft de geluidsbelasting berekend op basis van de nieuwe wet Swung1.
Daarin zijn Geluids Productie Plafonds opgenomen (GPP), die worden vastgesteld via
virtuele referentiepunten die in de wet zijn vastgelegd. En ook al geven die aan dat de
geluidsbelasting op 70 db ligt, toch zijn er dan wettelijk geen geluidsschermen vereist. 
Navraag bij het ministerie van Infrastructuur, dat verantwoordelijk is voor het opstellen van
de wet Swung - ,,wij maken de wet, Rijkswaterstaat moet de wet uitvoeren'' - leert dat de
dienst het bij het rechte eind heeft. 

Duidelijk werd dat voor allerlei wegvlakken geluidswerende maatregelen noodzakelijk zijn,
maar voor Hoevelaken en Holkerveen niet.

Voor Nijkerkse politici als Jan Duijnhouwer (PRO21) en Boudewijn van der Woerd (VVD) is
de mededeling reden om de lobby bij Tweede Kamerleden van verwante partijen op te
voeren. Ook zal worden aangeklopt bij de Gelderse Provinciale Staten om steun te
verwerven voor geluidswerende maatregelen bij Hoevelaken.

Joyce Ramsbotham van stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar reageert vol ongeloof.
,,Relatief gezien zijn er veel meer huizen met een te hoge geluidsbelasting langs de A28 ten
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noorden van het knooppunt (1 huis per 290 meter) dan ten zuiden van het knooppunt, (1
huis per 3.7 kilometer) en toch is geluidsbescherming wel nodig ten zuiden van het
knooppunt maar niet ten noorden van het knooppunt, volgens RWS. Ongelooflijk! Hoe kan
RWS dit verklaren?'' 

Wethouder Geert Horst zegt het nieuws als een ,,donderslag bij heldere hemel te hebben
ervaren.'' Hij constateert dat de toelichting van Rijkswaterstaat erg technisch en ingewikkeld
is. ,,We studeren er hier nog op.'' Volgens hem wil Rijkswaterstaat dubbellaags ZOAB
gebruiken dat tot een geluidsreductie van 6 db zou leiden bij een snelheid van 120 km/u.
Horst: ,,Ik ben hier op voorhand nog niet gerust op. We zullen de politieke kanalen in
Arnhem en Den Haag stevig moeten gaan benutten om hier nog een oplossing te vinden.'' 

<Terug naar het overzicht
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