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Veenwal 1, 
3871KE Hoevelaken 

November 2011 
 

Re: Meest Milieuvriendelijke Alternatief voor Knooppunt Hoevelaken 

Referentie: 111107 

Geachte Heer Horst, 

Als voorbereiding op onze afspraak op 17 november, waarin de SHB&L wil over het milieu 
aspecten van het Knooppunt Hoevelaken reconstructie met u discussiëren, en als gevolg op 
onze brief van 22 september jl. over het milieu eisen en wensen pakket sturen wij u een 
voorstel om de Meest Milieuvriendelijke Alternatief als eis op te nemen in het eisen pakket. 
 
Op 26 oktober heeft de SHB&L een bewonersgroep vergadering met RWS over het 
Knooppunt Hoevelaken project bijgewoond. Wij zijn erg bezorgd over een aantal aspecten, 
namelijk: 

• Het is nog onduidelijk hoe (en door wie) het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (een 
wettelijke verplichting) geformuleerd gaat worden. De milieuaspecten dreigen veel te 
laat serieus te worden beschouwd.  

• Alle eisen die boven wettelijke zijn worden door de minister vrijwel zeker afgekeurd.  
• Als de regio wil dat (milieu)wensen worden uitgevoerd, moet de regio (mee)betalen.  

 
Aangezien het al bekend is dat het oorspronkelijke project aanzienlijk versoberd moest 
worden om de budgettekorten (van Euro 150-300 miljoen) te verkleinen (of hopelijk te doen 
verdwijnen) is niet te verwachten dat er nog iets overblijft om gerechtvaardigde en zeer 
nodige milieuwensen te realiseren. Ook bij de betrokken gemeenten zijn er financiële 
problemen, zodat financiering van die zijde moeilijk zal zijn.  
 
Naar onze mening krijgt juist de gemeente Nijkerk, en met name de kernen Hoevelaken en 
Holkerveen en het buitengebied van Hoevelaken langs de A28 een onevenredig deel van 
de nadelige milieueffecten te verwerken, tenzij iets wordt gedaan. We denken daarbij met 
name aan het lawaai en de luchtvervuiling ten gevolge van het verkeer op het knooppunt, 
het verkeer van- en naar Vathorst, Wieken en Vinkenhoef, de nog verder toenemende 
overlast van lawaai veroorzaakt door reflectie op het Vathorst scherm en het extra lawaai 
door verkeer door de Hanze tunnel en de nadelige effecten van het lawaai en 
luchtvervuiling op de gezondheid van de inwoners van gemeente Nijkerk.  
 
Met de realisatie van het nieuwe knooppunt wordt de situatie en de milieubelasting van zijn 
directe omgeving voor de komende dertig tot veertig jaar vastgelegd (de huidige situatie 
bestaat zelfs al bijna vijftig jaar). Fouten die nu gemaakt worden zullen onze bewoners dus 
voor bijna 2 generaties belasten. Onderschatting van, of veronachtzaming van, 
milieugevolgen is zo’n fout. Laten wij die niet maken!  
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Meest Milieuvriendelijke Alternatief 
 

De SHB&L wil het volgende voorstellen: 

1. Het MOET een EIS worden dat het MEEST MILIEUVRIENDELIJKE ALTERNATIEF 
(dat ook voldoet aan de verkeerseisen en is binnen budget) MOET DE WINNENDE 
ONTWERP WORDEN EN MOET UITGEVOERD WORDEN. (De MMA kan dan ook 
bovenwettelijke maatregelen omvatten) 

2. Het MOET een EIS worden dat het effect van het ontwerp op alle milieu aspecten 
van zowel het hoofdwegennet als het onderliggende wegennet op geluid, 
luchtverontreinigingen en natuur uitgewerkt wordt en gerapporteerd wordt 
door de aanbieder om naar een zorgvuldige besluitvorming te komen. (Deze 
rapporten komen dus vóór de officiële MER in de procedure omdat de rapporten 
nodig zijn om een goede beslissing te kunnen maken).   

3. Ook voor alle wensen, die in het marktconsultatie-document worden opgenomen, 
dienen de aanbieders bindende prijzen op te geven (en niet alleen voor de eisen), 
zodat per wens kan worden vastgesteld wat de kosten van realisatie zijn en er dus 
per wens een besluit kan worden genomen over eventuele extra financiering. Met 
behulp van de MER cie kan er op deze wijze een MMA worden opgesteld. 

4. Een onafhankelijk partij, zoals bv. de "Commissie voor de MER" moet beoordelen 
over de kwaliteit van de rapporten van de aanbieders en de juistheid van hun 
gegevens.  

5. Op basis van het gekozen MMA kunnen dus ook extra maatregelen ontworpen 
worden om het nadelige milieu effecten verder te verminderen of weg te nemen en 
om resterende effecten te compenseren. (Dit is de normale procedure naar 
aanleiding van een MER rapport.) 

Het is wettelijk verplicht dat het MMA wordt uitgewerkt, dus dit moet een eis zijn. Wij hopen 
dat dit voorstel gesteund zal worden door alle gemeentes en provincies. Het voorstel 
resulteert erin, dat de aanbieders ook met elkaar zullen concurreren om het MMA te 
ontwerpen en zo concurrerend mogelijk zullen realiseren. Naar onze mening garandeert dit 
een zorgvuldige studie en concurrerend MMA. Zie bijlage 3 voor het uitgewerkt procedure 
 
Consultatie 
Tijdens de bewonersgroep informatieavond hebben alle bewonersgroepen ervoor gepleit dat 
zij ook geconsulteerd worden over de eisen pakket voordat dit goedgekeurd wordt. In het 
huidige voorstel zullen de bewonersgroepen alleen geïnformeerd worden over de eisen en 
over de BestuursOvereenKomst 2 (BOK2). Dit is naar de mening van de stichting 
onvoldoende. 
 
Waarom is het Meest Milieuvriendelijke Alternatief zo belangrijk voor Hoevelaken? 
Zoals al betoogd krijgt de gemeente Nijkerk, met name de kernen Hoevelaken en 
Holkerveen, en de buitengebied van Hoevelaken langs de A28 een onevenredig deel van de 
milieubelasting, “voor haar kiezen”. Dat is zo voor de toekomstige situatie, maar ook al voor 
de bestaande situatie. Dat hebben wij voor de geluidsoverlast uitgewerkt en geïllustreerd in 
bijlage 1. Het geldt op gelijke wijze voor fijnstof.  

Het is namelijk zo dat: 

• Van de 61 huizen binnen de 400m zone van de A28 zijn er 60 huizen met een 
geluidsbelasting in 2020 (zonder aanpassing van het knooppunt of de rijksweg) met een 
geluidsoverlast van meer dan de wettelijke voorkeurswaarde van 50dB en er zijn zelfs 5 
huizen met meer dan 70dB.  
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• Elke 3dB verhoging is gelijk aan een verdubbeling van het geluid, dus 15dB meer geluid 
(65dB – 50dB) is gelijk aan 32 maal meer geluid. 

• De geluidsbelasting in de rapporten (zie bijlage 1) is alleen bepaald van de huizen 
binnen de 400m zone langs de A28 – dus buiten deze zone zullen er veel meer huizen 
zijn met een geluidsbelasting van meer dan de wettelijke voorkeurswaarde van 50dB.  

• De geluidsbelasting is alleen bepaald ten gevolge van de 4 rijstroken van de A28.  
• De geluidsbelasting in Het Hoevelakense Bos (een natuur monument en recreatie 

gebied) is niet bepaald.  
• Hoevelaken, vooral de oostkant van de A28, heeft nu al veel geluidsoverlast van het 

knooppunt zelf, mede door de overheersende west - en zuidwesten wind.  

Toekomstige situatie naar verbreding van de A28 en reconstructie van het knooppunt.  

• In de toekomst komen er 6 of 8 rijstroken op de A28 en dus meer verkeer en meer 
geluidsoverlast. 

• De cumulatieve geluidsbelasting van het knooppunt zelf, inclusief lussen en bogen (21 rij 
banen in de huidige situatie of van de 29 rijbanen in de toekomstige situatie) moet 
bepaald worden voor de westkant (Nijkerkerstraat) en zuidkant (Westerdorpstraat en 
Amersfoortseweg) van Hoevelaken. Het zal duidelijk zijn dat meer banen, meer verkeer 
en hoge fly-overs zullen leiden tot nog meer overlast.  

• De geluidsberekeningen, met behulp van het rekenmodel, onderschatten het effect van 
de heersende wind.  

• In onderstaande tekening (bijlage 2) is te zien hoe in de RWS referentie ontwerp een 
trechter effect tussen het Vathorst scherm en een hoge aardewal van de fly-overs zal de 
wind leiden tussen scherm en fly-overs zo dat een trompet effect zal optreden op de 
oostzijde van de A28 over de Nijkerkerstraat. Ook hier wordt geen rekening mee 
gehouden in het officiële rekenmodel.  

We moeten ervoor zorgen dat de situatie na de reconstructie van het knooppunt niet 
verder verslechterd en liefst wat verbetert. De opstelling van een goed uitgewerkt 
MMA, zoals hierboven omschreven, levert het handvat om dat te realiseren. Het is nu 
tijd om dat aan de orde te stellen bij alle betrokken partijen. 

Met vriendelijke groet, 

Joyce Ramsbotham  
Werkgroep leefbaarheid SHB&L  
 
Bijlagen: 
• Geluidsoverlast aan de oostkant (Nijkerkse kant) van de A28 die binnen de 400m zone  
• Tekening geluidsoverlast aan de oostkant (Nijkerkse kant) van de A28 
• Voorgesteld procedure 
 
Kopie: 
Rijkswaterstaat 
Gemeente Amersfoort 
Gemeente Leusden 
Provincie Gelderland 
Provincie Utrecht 
B&W en Raad Gemeente Nijkerk      
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Bijlage 1: 

In de onderstaande tabel staan gegevens over de geluidsoverlast van de 61 huizen aan de 
oostkant (Nijkerkse kant) van de A28 die binnen de 400m zone liggen.  

Rapporten Rapport 1* Rapport 2* Rapport 3* 
 Effect met 

Vathorst 
geluidssch

erm 

Effect A28 
met 

Vathorst 
scherm  

Cumulatief 
effect van 

A28 + 
ontsluiting

sweg + 
Vathorst 
scherm  

Effect van Nijkerkerstraat 
alleen met Hanze tunnel + 

aansluiting A1 

Cumulatieve Effect van Nijkerkerstraat 
+ Hanze tunnel + A28 

Zonder geluid 
reducerende maatregelen 

op de Nijkerksestraat 

Met 
combinatie 
ZSA-SD en 
SMA 0/6*** 

Berekend jaar 2015 2020 2020 2009 2020 2020 2020 2020* 
Inclusief correctie Met 

correctie  
Met 

correctie  
Met 

correctie  
Met 

correctie  
Met 

correctie  
Met 

correctie  
Zonder 

correctie  
Met 

correctie  
Situering van de 
onderzochte huizen 

Huizen ten noorden van de van 
Tuylstraaat 

 
Huizen ten zuiden van de van Tuylstraat 

Aantal huizen binnen 
400m zone waarvan 
geluidsbelasting is 
bepaald 

37 37 37 24 24 22**      24 11 

Aantal huizen <50 dB 1 0 0 0 0 0 0 0 
Aantal huizen ≥50dB 36 37 37 24 24 22 24 11 
Aantal huizen ≥55dB 35 36 36 22 23 22 24 11 
Aantal huizen ≥60dB 20 22 30 17 20 18 24 7 
Aantal huizen ≥65dB 8 11 10 4 10 10 14 2 
Aantal huizen ≥70dB 1 1 5 0 0 0 1 0 

• ** De cumulatieve geluidsbelasting inclusief corr. Art 110 Wgh wordt voor 2 huizen niet weergegeven omdat de correctie hier 
5dB bedraagt i.p.v. 2 dB 

• *** ZSA-SD = Zeer Stil Asfalt Semi-Dicht;  SMA = steenmastiekasfalt 
 
Verantwoording: 

• De gegevens in bovenstaande tabel zijn gedistilleerd uit officiële rapporten* van Gemeente Amersfoort t.b.v. 
bestemmingsplannen. 

o Geluidschermen langs de rijksweg A28 Vathorst Goudappel Coffeng 10 maart 2005 OBV076/Bxt/0771 
o Tijdelijk geluidsscherm A28 Akoestische analyse Goudappel Coffeng 23 juli 2008 OBV120/Cps 1010 
o Actualisatie akoestisch onderzoek reconstructie Nijkerkerstraat Goudappel Coffeng 15 augustus 2007 

AMF/143/Abm/1156 
• De akoestische gegevens zijn berekend met het wettelijke geldende rekenmodel – Reken en Meetvoorschrift 

Geluidshinder 2006. 
• De berekeningen van de geluidsbelasting is bepaald als een gemiddelde over de dag, avond en nacht (Lden) 
• Alle resultaten zijn inclusief correctie artikel 110g Wgh. Deze correctie bedraagt -2dB voor 

wegen met een wettelijk maximum snelheid van 70km/hr of meer en -5dB voor de overige 
wegen. 

• De verkeersgegevens voor de berekeningen zijn geleverd door Gemeente Amersfoort. 
• De geluidsbelasting is alleen bepaald van huizen binnen de 400m zone van de A28. De 

geluidsbelasting buiten de 400m zone is niet bepaald. 
• De geluidsbelasting is gegeven voor de huizen binnen de 400m zone aan de Nijkerkse kant 

van de A28 tussen Knooppunt Hoevelaken en aansluiting Corlaer. 
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Bijlage 2  
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Bijlage 3 Voorgesteld procedure 

• Op basis van een programma van eisen (waarin de MMA wordt opgenomen) en 
wensen kan een aannemer zelf het ontwerp maken dat naar zijn inzicht het beste 
aan de eisen voldoet en dat zoveel mogelijk van de wensen realiseert binnen het 
beschikbare budget.  

• De aannemer die daar het beste in slaagt, wint in principe het project en krijgt de 
opdracht. De bewonerorganisaties worden betrokken bij het opstellen van het 
programma van wensen en het beoordelingskader.  

• De SHBL krijgt daarbij de mogelijkheid haar ideeën aan de marktpartijen te 
presenteren. Verder wordt het publiek gevraagd om een reactie te geven op het 
winnende ontwerp.  

• Op basis daarvan kan de aannemer het winnende ontwerp nog beperkt aanpassen 
en wordt vervolgens de voorkeursvariant vast gesteld.  

• Na opdrachtverlening wordt de MER en het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) opgesteld 
en volgt de wettelijk voorgeschreven inspraak ronde.  

• Nadat alle daarop ingediende zienswijzen zijn beoordeeld volgt uiteindelijk het Tracé 
Besluit (TB). 

• Aanvullend milieu wensen kunnen worden uitgevoerd op basis van de optieprijs, mits 
dat toelaat in het budget of mits de regio meebetaald.  

 


