
Inbreng in de Mening 12 April van een inwoner van Holkerveen 

Geacht college en geachte gemeenteraad, 

Mijn naam is Gea Smink, ik woon in de gemeente Nijkerk naast de A28 op 65 m afstand van de 
middenas van de A28 ter hoogte van de Domstraat, richting afslag Corlaer. Dit weggedeelte hoort 
ook bij de planstudie knooppunt Hoevelaken zoals  u weet.  

Ik wil even terug met u naar 2007. 

De eenzijdige Vathorstschermen zijn langs de A28 geplaatst om de Amersfoortse burgers te 
beschermen tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging.  Amersfoort kreeg hiermee niet meer dan 
50 dB(A) geluid. 

De Nijkerkse burgers aan de onbeschermde kant van de A28 ervaarden door weerkaatsing opeens 
hinderlijke gezondheidsschadelijke geluidsoverlast en hadden al  65-70 dB(A) geluid! 

Toentertijd is deze geluidsoverlast erkent in de gemeenteraad, maar wettelijk was de verhoging van 
het geluid met minder dan 1,5 dB(A) toegestaan,  zodat hier niets aan werd gedaan, behalve 
anticiperen op projecten in de toekomst. 

Die toekomst is NU!!! 

Wij leven al die jaren (5 jaar later) in steeds meer  lawaai en in vervuilde lucht.  

Geacht college en gemeenteraad; dit is de kans om er mogelijk wat aan te doen. 

Laat deze kans niet voorbij gaan! 

Ik pleit er voor het maximale uit deze kans te halen door de leefbaarheid voorop te stellen. In te 
zetten op een geluidsscherm aan de Nijkerkse zijde van de A28 tot en met afslag Corlaer. Deze inzet 
te ondersteunen met een geldbedrag en hiermee te laten zien dat de gezondheid het 
allerbelangrijkst is. Het geldbedrag koppelen aan het plaatsen van geluidschermen, zodat het 
geluidsniveau hier 50 dB(A) wordt, volgens het doel van de wet. En de luchtkwaliteit binnen de 
toekomstige grenzen valt! En hiermee een hogere plaats op de wensenlijst te krijgen.  

De hoogte van het geldbedrag moet indien mogelijk gelijk of hoger zijn dan het bedrag voor het open 
houden van de afslag, want het kan niet zo zijn dat bereikbaarheid boven leefbaarheid wordt gesteld. 

Daarnaast wil ik u vragen te meten! Het is hier een unieke situatie! Berekeningsmodellen gaan uit 
van benaderingen en zijn zeer afhankelijk van de juiste invoergegevens. De Nijkerkse situatie is te 
complex. 

Als wij dit niet extra ondersteunen met een geldbedrag gebeurt hetzelfde als in 2007/2008; er zal 
een toename van geluid van kleiner dan 1.5 dB(A) uit de berekeningen komen, zodat geen 
maatregelen nodig zijn. Een toename van 1.5 dB(A) is namelijk toegestaan volgens de wet. Dit 
betekent totaal een toename van 3 dB(A), wat een verdubbeling van het geluid is! Niets toezeggen 
kan gewoon niet.   

 



 


