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Lees voor

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar presenteerde verbeteringsvoorstellen aan de
Tweede Kamercommissie.

‘Geluidsscherm compensatie grondverlies’

HOEVELAKEN/NIJKERK - ‘Blij,  maar ook teleurgesteld’. Dat is kortweg de reactie van
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar op de definitieve versie van de
bestuursovereenkomst (BOK2) over knooppunt Hoevelaken. De stichting is blij met het
openhouden van de afritten bij Hoevelaken, maar teleurgesteld over het ontbreken van geld
voor een geluidsscherm langs de A28. De Stichting ziet daar echter wel mogelijkheden
voor.

door Henk Brinkman

De bestuursovereenkomst over de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken tussen het
rijk, de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Amersfoort en Nijkerk is gereed
en wordt donderdagavond besproken in de commissie Grond van de gemeenteraad. In de
BOK2 zijn de prioriteiten van de verschillende lokale overheden vastgelegd. Het gaat om
wensen en eisen die niet door het rijk worden betaald. De Stichting is blij dat de op- en
afritten in westelijke richting als betaalde eis in de overeenkomst is opgenomen. Vanuit de
provincies en de gemeenten is daarvoor voldoende geld op tafel gelegd. Nijkerk wil 1
miljoen euro bijdragen.

Geluidsoverlast
Hoogstwaarschijnlijk zullen straks langs de A1 bij Hoevelaken op kosten van het Rijk
geluidsschermen worden geplaatst om te voldoen aan de wettelijke normen. Dat zal voor
de zuidkant van Hoevelaken een aanzienlijke verbetering betekenen. Voor de A28 is dat
helaas niet het geval, constateert de stichting. Dat is een gevolg van slechte wetgeving,
waarover de Stichting vorige week een petitie en voorstellen voor verbetering heeft
ingediend bij de Tweede Kamer. Het is duidelijk dat de overlast van de A28 voor
Hoevelaken en omgeving het beste bestreden kan worden door het plaatsen van een
doorlopend geluidsscherm vanaf het Knooppunt tot aan de A28 afslag Corlaer dat de
overlast met tenminste 5 dB zal terugdringen. Dat is vooral voor Hoevelaken en Holkerveen
van belangDe kosten van een dergelijk scherm worden geschat op 10 miljoen euro. Nijkerk
is bereid 1 miljoen bij te dragen. De provincie Gelderland wil niet meer dan 1 miljoen
bijdragen. Met dat bedrag komt het scherm niet als betaalde eis in het pakket, maar als
wens. Het hangt van de aannemer af of die wens wordt gehonoreerd.

Scherm als compensatie
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De Stichting attendeert de overheden erop dat het scherm aan Amersfoortse zijde een
tijdelijk karakter heeft en verplaatst zou worden als de A28 wordt verbreed. Maar de A28
wordt nu verbreed aan Nijkerkse zijde, zodat de tijdelijke schermen kunnen blijven staan.
Dit betekent grondverlies voor Nijkerk, het wegsaneren van huizen, de berm van de weg
gaat door de achtertuin en door schuren van bewoners en een deel van Het Hoevelakense
Bos wordt gekapt. Daar moet echter volgens de Stichting wel wat tegenover staan. De
Stichting stelt voor dat het Rijk de nog niet gedekte kosten van het A28 scherm voor haar
rekening neemt om deze voorziening te realiseren als tegenprestatie voor de nu geplande
verbreding op Nijkerk’s grondgebied.
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