
SHB&L inbreng voor De Mening 12 April 

Maak Hoevelaken LEEFBAARDER 

Dank voor de tijd die wij krijgen om onze mening in te brengen op deze bijeenkomst. Wij zijn 
blij met de ambities van het College ten aanzien van de drie thema’s die zijn geformuleerd 
voor het Knooppunt Hoevelaken. 

Er zijn naar onze mening twee aspecten die moeten worden besloten ten aanzien van milieu 
bij de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken: 

• Wat moet gebeuren om de gezondheid van de inwoners van Hoevelaken en 
omgeving te beschermen 

• Hoe kan dat bereikt worden 

Het heeft geen zin om iets te beslissen over de één als er geen beslissing wordt genomen 
over het andere. Zowel de “wat” als de “hoe” moeten duidelijk worden. 

WAT moet er gebeuren om de gezondheid van de inwoners van Hoevelaken en 
omgeving te beschermen 

Zoals u op 5 april in de Ontmoeting gehoord heeft, is geluidsoverlast boven 50dB(A) zeer 
slecht voor de gezondheid en leidt het tot: 

• een verhoogd risico voor leer problemen bij kinderen  
• verhoogd risico voor bloeddrukverhoging en hartinfarct bij ouderen  

Ook luchtvervuiling is zeer slecht voor de gezondheid en verkort de levensverwachting. 

Daarom pleiten wij dat: 

De hoogste prioriteit gegeven wordt aan inspanningen om onze doelstellingen t.a.v. 
geluid en luchtvervuiling bij de reconstructie te realiseren. Dat zijn: 

• Dat de geluidsoverlast wordt gereduceerd tot de wettelijke voorkeurswaarde 
van 50dB(A) zoals ook geldt voor Vathorst en Corlaer: GELIJKE MONNIKEN = 
GELIJKE KAPPEN 

• Dat deze waarde moet gelden voor de woonkernen van Hoevelaken en 
omgeving langs de A1 en de A28 tot voorbij het Hoevelakense Bos en 
Holkerveen. 

• Dat de luchtkwaliteit moet voldoen aan alle wettelijke normen van de huidige 
wet (2012) en de toekomstige eisen (2015) voor stikstof dioxide en fijnstof  

HOE kunnen deze doelstellingen worden bereikt 

Er moet een duidelijk plan van aanpak komen. Ons voorstel is voor een tweeledige 
aanpak:  

1. Dat de Gemeente Nijkerk juridisch advies inwint over de intentie/doelstelling van 
de nieuwe milieu wet (SWUNG 1) of de voorkeurswaarde voor geluidsoverlast 
van 50 dB(A) als ambitie kan worden gesteld voor het reconstructieproject 
Knooppunt Hoevelaken. Zo dat het geval is dienen de voorzieningen bekostigd te 
worden uit het basis budget voor het Knooppunt 



2. Dat de Gemeente Nijkerk gelijktijdig geld toezegt voor bovenwettelijke 
geluidsreducerende maatregelen in Hoevelaken e/o als het niet lukt om dit in het 
basis eisen pakket te krijgen, of als het geluid onvoldoende wordt gereduceerd. 

Deze opzet verzekert dat, als het geen wettelijke verplichting is, de gewenste 
geluidsreducerende maatregelen hoog op de regionale prioriteitenlijst komen voor 
Bovenwettelijke voorzieningen. Bovendien geeft het een duidelijk signaal aan Provincie 
Gelderland ter ondersteuning van een bijdrage verzoek. 

Met deze tweeledige aanpak is de kans het grootst dat:  

• De gewenste maatregelen worden gerealiseerd 
• De gezondheid van de inwoners van Hoevelaken e/o wordt beschermd 

Er moet niet met onze gezondheid worden gespeeld door slechts op één paard te 
wedden! 

Metingen verrichten 

De complexiteit van geluidproductie in Hoevelaken en omgeving is groot, en de ligging van 
Hoevelaken ten aanzien van het Knooppunt zéér ongunstig. Modellen geven geen duidelijk 
beeld van een dergelijke situatie. (Voorbeeld is Harderwijk bij aanleg N 302) 

Daarom vragen wij om landurige (jaar)metingen vóór en na de reconstructie voor een 
goed beeld van de feitelijke overlast en daarna van de gerealiseerde verbeteringen. 

METEN = WETEN 

Dan wordt ook duidelijk WELKE maatregelen getroffen moeten worden om de 
geluidsoverlast te verminderen tot de voorkeurswaarde van 50dB(A). Metingen sec heeft 
geen zin als er daarna niets mee gedaan wordt! 

ARGUMENTEN voor de voorgestelde acties: 

• Realiseren dat voorzieningen tijdens de bouw het meest kosteneffectief zijn 
• Het nieuwe Knooppunt moet weer decennia mee, dus het is een investering voor 

jaren! 
• Wat wij vragen in niet abnormaal! Bij de aanleg van de nieuwe A74 en aanpassing 

van de bestaande A73 zijn maatregelen genomen om de geluidsbelasting terug te 
dringen tot de wettelijke voorkeurswaarde van 50 dB(A) in samenspraak met 
Rijk, Provincie en Gemeente. Dus wat wij vragen stelt geen precedent. 

• Druk doet ook het ministerie I&M tegemoetkomen aan natuur belangen. En de mens 
is per slot van rekening ook een belangrijke onderdeel van de Natuur. De 
Blankenburgtunnel onder de Nieuwe Maas is een goed voorbeeld waarvoor ruim € 
80 miljoen extra is uitgetrokken voor extra natuurbescherming. 

• Waarmaken van beloftes gedaan in 2008: 
o “om maatregelen te treffen ter voorkoming van geluidhinder” 
o “om …….zo spoedig mogelijk aan te dringen op maatregelen ter beperking 

van overlast” 

Tot slot 



Toon Politieke eensgezindheid dat u opkomt voor de belangen van burgers en 
bedrijven in Hoevelaken die in de recente enquête van RWS aangaven dat leefbaarheid 
en bereikbaarheid topprioriteiten zijn  

Toon politieke moed door ook fel op te komen voor deze belangen van Hoevelaken in de 
provinciale en landelijke politiek. Het loont zoals de A73/74 en Blankenburgtunnel 
voorbeelden laten zien! 

Hoevelaken, 12 april 2012. 


