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Wie zijn wij:

meer dan 400 leden en 50 sponsoren

Bestuur:

Rob Wesselingh (voorzitter)
Jan Lobeek
Joyce Ramsbotham
John Ramsbotham

Opgericht:

2008

Onze doelstellingen:

Zorgen dat Hoevelaken en omgeving:
• LEEFBAARDER en vooral STILLER WORDT
• BEREIKBAAR blijft door behoud van A1 aansluitingen

FOCUS VANAVOND OP LEEFBAARHEID
LEEFBAARHEID:
Minder geluidsoverlast van de snelwegen
Minder luchtvervuiling van de snelwegen
Behoud en herstel van het natuur/recreatie gebeid

Doel van deze avond:
De raad overtuigen dat:
• Maatregelen nodig zijn om de gezondheid van de inwoners
van Hoevelaken en omgeving te beschermen
• Geld toezegging is nodig om deze wens gerealiseerd te krijgen
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Wat gaat waarschijnlijk gebeuren?

Wat hangt boven ons hoofd?

RWS referentie ontwerp met twee (of 3) flyovers,
2 x 4 rijstroken langs de A1 en A28 en veel meer verkeer
A28 Zwolle

A1 Apeldoorn

Is dit wat wij willen boven
Hoevelaken?

?
5/

Waarom zijn wij bezorgd over de toekomst?
• Het Knooppunt moet weer jaren mee
• De oplossingen moeten dus in een keer goed zijn

Onze zorgen:
•

Gezondheid van de inwoners van Hoevelaken
wordt niet gewaarborgd
•
•
•

Te veel geluidsoverlast
Te veel luchtvervuiling
Geen rustige recreatie gebied

Korte termijn bezuiniging = lange termijn ellende

Beseft u wat de consequenties zijn
als er nu geen actie wordt ondernomen door de politiek?
WHO en Ministerie Volksgezondheid en Ministerie I & M bevestigen:
Bewezen effecten van geluid op gezondheid:
• > 42 dB Ernstige slaapverstoring
• > 50 dB Leerverstoring
• > 50 dB Verhoging bloeddruk
• > 60 dB Verhoogde risico voor hartinfarct
Onderzoek in Zweden:
“Road traffic is the most important source of community noise. We found
that exposure above 60 decibels was associated with high blood pressure
among the relatively young and middle-aged, an important risk factor for
cardiovascular diseases such as heart attack and stroke."

Mensen vertrekken uit Hoevelaken
Hoevelaken wordt geen aantrekkelijk dorp om te wonen.

Huidige situatie
Geluidsbelasting in Vathorst = 50 dB
Geluidsbelasting in Corlaer = 50 dB
Geluidsbelasting in kern Hoevelaken = 60 – 65 dB
Geluidsbelasting langs de Nijkerkerstraat in A’foort en Hoevelaken = 65 – 70dB

WAAROM HEBBEN BESTAANDE HUIZEN HOGERE
GELUIDSBELASTINGEN DAN NIEUWE HUIZEN?
Langs snelwegen in Amersfoort
Langs A28 in Corlaer
Langs A1 in Hoevelaken
Langs A28 in Hoevelaken en Nijkerkerstraat-

Geluidsschermen
Geluidsschermen
GEEN geluidsscherm
GEEN geluidsscherm

WAAROM GEEN GELUIDSSCHERMEN RONDOM
HOEVELAKEN op A1 en A28?
GELIJKE MONNIKEN – GELIJKE KAPPEN

Waarom is het geluid NU al zo
hoog in Hoevelaken nog vóór
de reconstructie?
RWS rekent geluid van
4 rijstroken op A28
Bij westen – zuidwesten
wind hoort
Nijkerkerstraat geluid
van 23 rijstroken van
het Knooppunt

RWS rekent geluid van
4 rijstroken op A1.

“rol” effect
van wind
over 23
rijstroken
van
knooppunt
langs het
scherm

Bij westen wind hoort
kern Hoevelaken geluid
van 23 rijstroken van
het Knooppunt.

Geluid meegenomen door W- NW- ZW wind > 210dagen per jaar

En het wordt
straks nog véél
erger!!
• 2 (3) fly-overs,
• 2x4 rijstroken
op A1 en A28
• meer verkeer
En er wordt geen
rekening
gehouden met:
• verkeer op
onderliggende
weggennet
• geluid van
treinen of
vliegtuigen
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Andere geluidsbronnen ook nog!
• Het onderliggend wegennet
• Koninginneweg
• Westerdorpstraat
• Nijkerkerstraat
• Geluid van 2 spoorlijnen
• Amersfoort - Apeldoorn
• Amersfoort – Zwolle
• 28 treinen per uur
• Mogelijke toename van geluid van vliegverkeer van de verwachtte
uitbreiding van vliegveld Lelystad
• Ook nog 4 windmolens op de klaverblad !!!!!!

Onze oren horen het geluid van alle bronnen
MAAR
Cumulatief geluid van andere bronnen wordt niet berekend

Huidige wet geluidshinder
Bij elke wijziging in de weg is een toename van 2dB toegestaan zonder
maatregelen
Toename in geluid sinds 2007 vanwege:
• 9 meter hoge scherm west kant van A28 tbv Vathorst
• Spitstrook A1 Hoevelaken - Barneveld
• Reconstructie Nijkerkerstraat tbv ontsluiting Vathorst – Hanze tunnel
• OWAB A28 Utrecht – Amersfoort – na A1 richting Barneveld

Elke wijziging = meer geluidsoverlast
Salami tactiek

Nieuwe wetgeving geluidhinder (SWUNG1)
De nieuwe regels zijn:
• Geluidproductieplafonds worden berekend
• De huidige geluidproductieplafond in een gebied (+1.5dB) wordt
gehanteerd als de norm voor dat gebied – dus geen verbetering
• Als berekend geluid <65dB is, hoeft RWS NIETS te doen, volgens de wet
In de Memorie van Toelichting staat echter dat het doel van de wet is:
• “In principe zullen geluidsbelastingen lager of gelijk aan de
voorkeurswaarde moeten zijn.” (=50dB)
• “Woningen beter te beschermen tegen geluidhinder”
• “dat de geluidsbelasting……. de voorkeurswaarde niet overschrijdt.”

Het Rijk moet voldoen aan de doelstellingen van hun wetten
en niet alleen aan de letter van de wet!
MAATREGELEN ZIJN NODIG
om de GEZONDHEID VAN INWONERS TE BESCHERMEN

Wat kunnen wij daaraan doen?
Inzet van het College:
“bovenwettelijke maatregelen voor geluid langs de A1 en A28”
Voorstel van SHB&L:

• De doelstelling moet een gespecificeerde en gekwantificeerde ambitie
hebben die men probeert te bereiken
• De geluidsoverlast te reduceren tot de wettelijke voorkeurswaarde van
50dB (= gelijk aan Vathorst en Corlaer)
• Deze waarde moet gelden voor de woonkernen van Hoevelaken en
omgeving, langs de A1 en de A28 tot voorbij het Hoevelakense Bos

GELIJKE MONNIKEN – GELIJKE KAPPEN
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Wat kunnen wij nog verder doen?
Zorgen dat in de opdracht aan marktpartijen een stimulans
worden ingebouwd om corrigerende maatregelen te treffen
voor gebieden met de hoogste geluidsbelasting zodat de
aannemer feitelijk “beloond” wordt voor het ontwerp dat
daarvoor de beste oplossing biedt.
Zo, wordt bereikt dat:
Alle inwoners (Hoevelaken, Holkerveen, Vathorst, Corlaer)
dezelfde geluidsbelasting krijgen en dus dezelfde
bescherming van hun gezondheid
GELIJKE MONNIKEN – GELIJKE KAPPEN
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Conclusies

RWS rekent geluid van
4 rijstroken op A28
Bij westen –
zuidwesten wind hoort
Nijkerkerstraat geluid
van 23 rijstroken van
het Knooppunt

Geluidsberekeningen zijn
onnauwkeurig in een complexe
situatie – houdt onvoldoende
rekening met:
• Rol effect van schermen
• Effect van wind
• Cumulatief effect van veel wegen
• Wegen op verschillende hoogtes
• Staat van onderhoud van wegdek

RWS rekent geluid van
4 rijstroken op A1.
Bij westen wind hoort
kern Hoevelaken geluid
van 23 rijstroken van
het Knooppunt.
“rol” effect
van wind
over 23
rijstroken

Geluid meegenomen door W- NW- ZW wind > 210dagen per jaar

Toekomstige situatie
• Hoge flyovers
• 29 rijstroken
• Hogere snelheid
• Meer verkeer
is nog complexer
Geen rekening met geluid van
treinen, vliegtuigen, onderliggende
weggenet, of windmolens!!!!
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METEN IS WETEN
Om vertrouwen te krijgen in de werkelijke huidige geluidsbelasting en ook in de
benodigde maatregelen dienen langdurige metingen te worden verricht:
• vóór en na de reconstructie
• zodat de benodigde maatregelen worden genomen om de gewenste
geluidsreductie te halen en
• om aan te tonen dat na de reconstructie het voorspeld geluidsniveau is
gehaald.
Sluit aan op de toelichting op de nieuwe wet:
• Het vertrouwen in de gegevens staat of valt bij een betrouwbare methode
• De berekeningen moeten steekproefsgewijs gevalideerd worden met
metingen.
• om het berekenings-model te optimaliseren,
• borgen de integriteit van het systeem
• het draagvlak onder de bevolking ten verhogen
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Speciale situatie van Hoevelakense Bos
• Natuur / recreatie gebied
• Rijksmonument
• Gebruikt voor recreatie door veel mensen (> 100,000 bezoeken per jaar
volgens Geldersch Landschap) van Hoevelaken, Vathorst, Nijkerk en
andere streken – nationale fietspad
• Het enige natuur / recreatie gebied in Hoevelaken
• Deel van “Groene Buffer” – moet beschermd worden
• Veel geluid > 65 – 70 dB bij westen en zuid-westen wind

RUSTIG ONTSPANNEN IN HET BOS IS VAAK NIET MOGELIJK
OOK HOEVELAKENSE BOS MOET TEGEN
GELUIDSOVERLAST BESCHERMD WORDEN!

Rust in het bos?
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Doelstellingen t.a.v. Natuur

De geluidsoverlast in het Hoevelakense Bos te
reduceren tot de voorkeurswaarde van 50dB.
Toepassing van een waarderingssysteem voor
drukbezochte recreatie gebieden
Als bomen gekapt moeten worden langs de
A28 ten noorden van het knooppunt er
compensatie plaatsvindt in of aangrenzende
aan het bos.

Lucht verontreiniging
Ministerie VROM heeft gezegd:
• Het maakt het wonen in de buurt van een drukke snelweg ongeveer even
ongezond als het meeroken van 17 sigaretten per dag.
• Jaarlijks sterven mogelijk 18.000 mensen voortijdig door de vervuilde lucht
die ze inademen.
Statistiek UK
• Slechte Lucht kwaliteit kost Euro 8-16bn per jaar voor extra gezondheidszorg
• Lucht verontreiniging verkort je leven met 7-8 maanden
• Voor mensen die langs een snelweg wonen wordt de levensverwachting met
2 jaren gekort.

Fijnstof heeft grote gevolgen voor het gezondheid

Beseft u wat de consequenties zijn
als er nu geen actie wordt ondernomen door de
politiek?
Mensen vertrekken uit Hoevelaken
Hoevelaken wordt geen aantrekkelijk dorp om te wonen.

Doelstelling
t.a.v. Lucht verontreiniging
De luchtkwaliteit moet voldoen aan alle wettelijke normen,
• de huidige wet (2011
• de toekomstige eisen (2015)
• voor stikstof dioxide en fijnstof

Een duurzame oplossing voor de huidige luchtvervuiling in
de omgeving van de A1 en A28
Wensen die een invloed op de gezondheid van mensen hebben
moeten als hoogste op de prioriteiten lijst komen!

WAT VRAGEN WIJ VAN U?
De hoogste prioriteit te geven aan onze doelstellingen t.a.v. geluidsreductie
en minder luchtvervuiling om de gezondheid van inwoners van Hoevelaken
en omgeving te waarborgen
Geld toezeggen vóór de zomer 2012 voor milieu verbetering in Hoevelaken
en omgeving
• Uitgave in 2017 – 2020
• Als geld wordt geoormerkt voor een specifieke wens krijgt de wens meer
punten en komt het hoger op de prioriteits lijst
• Geeft een duidelijke signaal aan Prov. Gelderland dat geluidsreducerende
maatregelen in Hoevelaken en omgeving dringend nodig zijn.
• Actief lobbyen bij Provincie Gelderland voor een aanzienlijke bijdrage

DOELMATIGEHEID
Het geluidsoverlast probleem moet zowieso opgelost worden
Het is veel effectiever en goedkoper om maatregelen te nemen tijdens
de reconstructie dan na de reconstructie

Laat deze kans U niet voorbijgaan!
Het College en Raad hebben nu de kans om te zorgen dat :
• het leefklimaat in Hoevelaken en omgeving verbeterd
• mensen willen blijven wonen in Hoevelaken
• mensen geen - of in ieder geval minder - gezondheidsklachten
krijgen ten gevolge van geluidsoverlast en luchtvervuiling
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DOELMATIGEHEID – Er is een andere oplossing!

Oorspronkelijke ontwerp van SHB&L
met zuidelijke ligging van boog
A1O/A28W en dive-under A1W/A28N
• Minder kostbare geluidsreducerende
maatregelen
• Minder geluidsoverlast en
luchtverontreinig
• Mogelijk ook één viaduct minder
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Doelstelling

Steun te geven aan het SHB&L ontwerp en aan te dringen
bij RWS en de overheid om het toch serieus in overweging
te nemen gezien de lagere bijkomende kosten voor milieu
maatregelen en voor onderhoud

Zorgen dat de SHB&L ontwerp wordt meegenomen in de
beoordeling van de Meest Milieu Vriendelijk Alternatief.
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En nog iets – de oprit vanuit Hoevelaken naar de A28 (Utrecht
– Zwolle) door de zuidelijke deel van het Hoevelakense Bos
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De oprit vanuit Hoevelaken naar de A28 (Utrecht – Zwolle)
door de zuidelijke deel van het Hoevelakense Bos is niet nodig

•

Niet nodig – Goede alternatieven via Corlaer en Hogeweg aansluitingen

•

Gaat dwars door het zuidelijk deel van Hoevelakense Bos

•

Veel bomen moeten gekapt worden

•

Ecologische verbinding tussen het Hoevelakense Bos en Bloeidal (de groene buffer)
onmogelijk

•

Onmogelijk om een effectieve geluidsscherm te plaatsen langs de A1

•

Het kost veel geld dat beter besteed kan worden aan geluidsreducerende
maatregelen!

Moet niet op de wensen lijst van Gemeente Nijkerk komen
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Conclusies en
Doelstellingen
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Conclusies en doelstelling
Hoevelaken en omgeving hebben heel veel overlast
van geluid en luchtverontreiniging, niet alleen van het verkeer,
maar ook van veel bijkomende storingsbronnen.
Onze doelstelling van vanavond is U allen te overtuigen dat bij de
reconstructie van Knooppunt Hoevelaken:
• De allerhoogste prioriteit wordt gegeven aan factoren die de gezondheid
van mensen positief beïnvloeden d.w.z. geluidshinderbeperking,
vermindering van luchtverontreiniging en behoud van bestaande natuur
waarin men kan recreëren.
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Conclusies en doelstelling
Onze doelstelling voor vanavond is U allen te overtuigen dat bij de
reconstructie van Knooppunt Hoevelaken:
• Er gestreefd wordt naar een maximale geluidsbelasting voor de
woonkernen in Hoevelaken en omgeving van

50 dB onder het motto

GELIJKE MONNIKEN = GELIJKE KAPPEN
• Dat ook het Hoevelakense Bos, als belangrijke regionale recreatie en natuur
gebied, dezelfde bescherming krijgt van 50 dB
• Dat de geluidsbelasting in Hoevelaken e/o langdurig gemeten wordt, zowel
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voor als na de reconstructie.

Conclusies en doelstelling

Onze doelstelling van vanavond is U allen te overtuigen dat bij de
reconstructie van Knooppunt Hoevelaken:

• Dat de luchtkwaliteit tenminste moet voldoen aan alle wettelijke normen van
de huidige wet (2011) en de toekomstige eisen (2015)
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Conclusies en doelstelling
Onze doelstelling van vanavond is U allen te overtuigen dat bij de
reconstructie van Knooppunt Hoevelaken:
• Dat deze punten een zo hoog mogelijke prioriteit krijgen bij de uitwerking van
de plannen binnen het regionale overleg over het Knooppunt Hoevelaken
ontwerp
• Dat de Gemeente Nijkerk een substantiële gemeentelijke bijdrage toezegt om
deze milieudoelstelling te realiseren of in ieder geval zo dicht mogelijk te
benaderen. Van groot belang omdat de eigen bijdrage een belangrijke invloed
heeft op de regionale prioriteitenstelling
• Dat alles in het werk wordt gesteld om ook van Provincie Gelderland een
substantiële bijdrage te verkrijgen voor het realiseren van deze
milieudoelstellingen
En tot slot:
Dat deze punten allemaal worden opgenomen in een breed gedragen motie van
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de Raad om te zorgen dat Gemeente Nijkerk deze doelstellingen zal nastreven.

Even teruggrijpen naar een eerdere dia
Nieuwe wetgeving geluidhinder (SWUNG1) Toelichting geeft aan dat:
De bedoeling van de wet is om het geluid terug te dringen naar de
voorkeurswaarde van 50 dB.
Bij een grote reconstructie als het Knooppunt Hoevelaken mag men toch aannemen
dat het Rijk dient te streven naar wat zij in de nieuwe wet voorstaat!
Ons voorstel is dat de Gemeente en Provincie:
1. Onderzoeken in hoeverre het Rijk daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld
zodat deze milieu doelstelling als eis in de opdracht aan marktpartijen wordt
ingevoegd, te bekostigen uit de voor dit project beschikbare begroting.
maar dat gelijktijdig
2. De noodzakelijk bijdragen toezeggen om zeker te maken dat de milieudoelstelling
kunnen worden gerealiseerd.
(wens komt hoger op wensen lijst, geld van gemeente wordt niet uitgegeven als het een eis wordt).

Niet met ons gezondheid wedden op één paard!!!!!!
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BEREIKBAARHEID
Tot slot nog even een opmerking ten aanzien van bereikbaarheid
• Wij zijn heel blij met de bijdrage van de gemeente Nijkerk voor het
openhouden van de Hoevelaken A1 aansluitingen.
• Ook hier het verzoek dat alles in het werk wordt gesteld om ook van
Provincie Gelderland een substantiële bijdrage te verkrijgen voor het
behoud van deze aansluiting.
• Wij zien geen noodzaak voor behoud van de A28 aansluitingen waarvoor
in de nieuwe situatie goede aansluitingen beschikbaar zijn via de A28
Hogeweg aansluiting (Zuid) en de A28 Corlaer aanluiting (Noord). Dat
brengt een grote kostenbesparing met zich mee, ondermeer door minder
complexiteit en minder vernieling van natuur (Het Hoevelakense Bos)
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BEREIKBAARHEID & LEEFBAARHEID

De ontwerpen die door RWS worden gepresenteerd zullen mogelijk een
grote aantasting zullen betekenen op de milieu en grondbeslag in
Hoevelaken e/o.
• Wij vragen u dan ook om nogmaals in het regionaal overleg steun te
geven aan het SHB&L ontwerp met
• zuidelijke Fly-over van A1 Oost /A28 Zuid en
• dive-under A1 West /A 28Noord
gezien de lagere bijkomende kosten voor milieu maatregelen en voor
onderhoud
• Te zorgen dat het SHB&L ontwerp wordt meegenomen in de
beoordeling van het Meest Milieu Vriendelijk Alternatief
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Conclusies en wensen

• Belofte van de gemeente raad van mei 2008:
• “Om …het treffen van maatregelen ter voorkoming van
geluidhinder”
• “Om …….zo spoedig mogelijk aan te dringen op maatregelen ter
beperking van overlast.”

NU moet U Uw belofte waarmaken!!
Laat ons niet in de steek
Laat deze kans U niet voorbijgaan!
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De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
en de werkgroep Nijkerkerstraat
danken u voor uw steun en aandacht
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