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Welkom in Hoevelaken 
“Poort naar de Veluwe” 

Van harte welkom namens de Stichting HB&L.  
Heel blij met uw komst en ook met het persbericht dat maandag is 

uitgestuurd over de provinciale bijdrage van € 5mln voor het 
openhouden van de Hoevelaken A1 aansluitingen 

Hiermee lijkt één van de twee doelstellingen van onze Stichting een 
stuk realistischer te zijn geworden en daar zijn wij natuurlijk heel 
blij mee! 
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Doelstellingen SHB&L 

Streven naar goede oplossingen voor verbetering van de 
verkeersdoorstroming bij de reconstructie van Knp 
Hoevelaken, met als voorwaarden:  

• Behoud Bereikbaarheid van Hoevelaken 
• Verbeteren van de Leefbaarheid van Hoevelaken en 

omgeving 
Bij voorkeur in GOED OVERLEG en in SAMENSPRAAK 

met alle betrokken instanties 
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Doel van vandaag 

Korte toelichting te geven op Bereikbaarheid zaken 
Uivoering te informeren over de Milieuproblematiek in 

Hoevelaken en omgeving 
Provincie Gelderland te bewegen tot een substantiële 

bijdrage voor milieu voorzieningen voor Hoevelaken e/o 
om daarmee ook bij de onderhandelingen met regionale 
partijen een hoge prioriteit te bemachtigen voor 
eventuele “overtollige fondsen” 
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Zekerstellen behoud A1 
aansluitingen Hoevelaken 

Alle betrokken partijen hebben zich nu gecommitteerd voor 
substantiële bijdrages voor het behoud van de aansluiting: 

• Prov Utrecht € 10 mln voor ondermeer behoud A1 aansluitingen 
• Gemeente Amersfoort € 10 mln idem 
• Gemeente Nijkerk € 1 mln 
• Provincie Gelderland € 5 mln 
Zaak dat nu in goed overleg met deze partijen de aansluiting wordt 

zeker gemaakt zodat het als EIS in het aanbesteding programma 
wordt opgenomen 
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Knooppunt 
Hoevelaken 

A1 

A28 

Holkerveen 

Hoevelaken 

A28 
Afslag van A1 Amsterdam en 
A28 van Zwolle naar 
Hoevelaken en Amersfoort 

Industrie Industrie 
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OWAB A28 Utrecht/Amersfoort 
Onderdeel is ook verbindingsboog A28 Zuid (Utrecht) naar A1 Oost 

(Apeldoorn) 
RWS wil deze boog in 2 stroken uitvoeren om goede 

verkeersdoorstroming te verzekeren. Volgens onze berekeningen 
en observaties is 1 strooks voldoende 

Zal inhouden dat A1 verkeer naar Hoevelaken uit richting 
Amsterdam/Zwolle van alternatieve routes gebruik moet maken dat 
tot vertragingen en veel extra overlast zal leiden op OWN 

SHB&L en veel andere partijen hebben bezwaren ingediend, maar 
RWS lijkt te willen doorzetten 

Invloed Prov. Gelderland bij RWS in te zetten om deze “tijdelijke” –   
(± 7-8 jaren !) situatie tot reconstructie Knp te voorkomen 



Vragen en Discussie 



 

 
“ON-” LEEFBAARHEID 

IN  
HOEVELAKEN EN 

OMGEVING 
 

 



VOORGAANDE en HUIDIGE SITUATIE 

IN AFGELOPEN 4-5 JAREN 
• 4 projecten uitgevoerd 

rondom Hoevelaken 
• Elke project heeft geresulteerd 

in verhoogde geluidsbelasting 
zonder maatregelen 

• Salami tactiek qua oplopende 
geluidsbelasting 
 

En er wordt geen rekening 
gehouden met: 
• “rol” effect van wind over 23 

rijstroken van knooppunt 
langs het scherm 
(geluidbelasting berekend met 
huidige 4 rijstroken van A1 of 
A28) 

• verkeer op onderliggende 
weggennet, geluid van treinen 
of vliegtuigen is vereist in 
MER van knooppunt 
Hoevelaken (maar RWS neemt 
geen actie) 
 

A28 

60-
65dB 

50-
55dB 

60-
65dB 

65-
70dB 

Geluid wordt meegenomen door Z- NW wind > 270 dagen per jaar! 



Geluidsbelasting in nieuwe wijken Vathorst en Corlaer = 50 – 55 dB 
  
Geluidsbelasting in Hoevelaken en Holkerveen        = 60 – 70 dB 

WAAROM HEBBEN BESTAANDE HUIZEN HOGERE 
GELUIDSBELASTINGEN DAN NIEUWE HUIZEN? 

Langs A1 en A28 in Amersfoort       -  Geluidsschermen 
Langs A28 in Corlaer (Nijkerk)     - Geluidsschermen 
Langs A1 en A28 in Hoevelaken     - GEEN geluidsscherm 

WAAROM GEEN GELUIDSSCHERMEN RONDOM HOEVELAKEN  
op A1 en A28? 

GELIJKE MONNIKEN – GELIJKE KAPPEN 

Huidige situatie in vergelijking met de omgeving 
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Huidige geluidschermen, geluidswallen in Planstudie Knoooppunt Hoevelaken gebied 

geluidsvoorzieningen 

Natuur 
gebied 
beschermd 

Natuur 
gebied 
beschermd 



HUIDIGE SITUATIE 
VERGELIJKING MET ANDERE PLAATSEN IN PROV. GELDERLAND 

• Hoevelaken  en Holkerveen hebben het referentie punt met de hoogste 
GeluidProductiePlafond (GPP) en de hoogste gemiddeldd GPP waarde van alle 
woongemeenschappen in Gelderland 

Rijksweg Hoogste  
GPP 

Gemiddelde 
GPPG 

Hoevelaken A1 72.4 68.3 

Holkerveen A28 71.4 70.8 

Ter vergelijking:  

Rijksweg Hoogste  
GPP 

Gemiddelde 
GPP 

Apeldoorn A50 68.8 68.2 

Nijmegen A73 66.4 58.8 

Arnhem A12 61.8 52.2 

Apeldoorn A1 61.4 60.1 

Let op: 3dB = verdubbeling van geluidsbelasting 



HUIDIGE SITUATIE 
VERGELIJKING MET ANDERE PLAATSEN IN PROV. GELDERLAND 

 
• Hoevelaken en Holkerveen hebben geen bescherming tegen verkeerslawaai  - andere 

gemeenschappen in Gelderland met minder verkeer hebben wel bescherming 
 Rijksweg Scherm Totaal verkeers 

intensiteit per 
dag 

Totaal zware motor 
voertuigen per dag 
(=10maal meer geluid 
dan auto’s) 

Hoogste 
GPP  

Hoevelaken A1 (+A28) Geen 131019 (A1) 13509 72.4 

Holkerveen A28 Geen 94672 4893 71.4 

Scharsbergen A12 Scherm 128612 11036 66.2 

Nijkerk A28 Scherm 94636 4893 65.5 

Niftrik A50 Scherm 90291 5202 62.7 

Apeldoorn A1 Scherm 86261 5589 68.8 

Groendal A50 scherm 84158 9104 64.8 

•De A1 langs Hoevelaken en de A28 langs Holkerveen zijn de drukste rijkswegen langs 
woongemeenschappen in Gelderland zonder geluidsbescherming 
 

•De A1 bij Hoevelaken heeft het grootste aantal zware voertuigen in Gelderland 



HUIDIGE SITUATIE 
VERGELIJKING MET ANDERE PLAATSEN IN PROV. GELDERLAND 

 
 
• Hoevelaken ligt in het oksel van het knooppunt tussen A1 en A28 

 
• Er zijn 9 woongemeenschappen in Gelderland die in de oksel van 2 snelwegen liggen 
• Hoevelaken en Hattem zijn de enige zonder bescherming 
• 7 van de 9 woongemeenschappen met geluidsbescherming in de oksel van een 

knooppunt hebben minder verkeer dan bij Hoevelaken of liggen verder van het 
knooppunt 

 
• Hoevelaken ligt  aan de ongunstig NO zijde  van het knooppunt met > 270 dagen per jaar Z 

– NW wind!), maar heeft geen schermen!  
 

• Hoevelaken is al een precedent in Gelderland – het slechtste beschermd 
(heelmaal NIET beschermd!) tegen geluidsoverlast en waarschijnlijk ook tegen 
lucht vervuiling. Wij verzoeken Provincie Gelderland om Gemeente Nijkerk te helpen om dit recht te 

trekken bij de reconstructie van knooppunt Hoevelaken 
 
“Gelijke rechten 
 De gelijkwaardigheid tussen mensen is een van de belangrijkste beginselen” 



Klachten van bewoners van Hoevelaken en Holkerveen over huidige geluidsoverlast 

Resultaten omgevingsonderzoek knooppunt Hoevelaken bekend 
22-05-2012 

“Vermindering van geluidsbelasting door snelwegverkeer, verbetering van 
luchtkwaliteit en handhaving van de aansluiting Hoevelaken op de A1;  
dat zijn voor zowel bewoners als bedrijven de belangrijkste onderwerpen bij de 
toekomstplannen van het knooppunt Hoevelaken.” 

Enquête van RWS 

Petitie van SHB&L 
1100 inwoners van Hoevelaken en Holkerveen hebben de doelstellingen van SHB&L voor 
een STILLER Hoevelaken gesteund. 

Steun van Gemeente Amersfoort 
“De Wet geluidhinder stelt generieke grenswaarden vast waarbij gebruik wordt gemaakt van 
statische gegevens over hinderlijkheid. Mensen herkennen zich niet altijd in de theoretisch bepaalde 
waarden en geven aan dat de geluidoverlast in de praktijk erger is. De klachten over de reflectie van 
verkeerslawaai als gevolg van de schermen bij Vathorst van bewoners van de Nijkerkerstraat en de 
kern van Hoevelaken is daar een voorbeeld van.” 
 Als er zoveel klachten zijn, is RWS niet verplicht om iets aan te doen?????? 



• 2 (of 3) hoge flyovers 

• 2x4 rijstroken op de A1 

• 2x4 rijstroken op de A28 

• 29 rijstroken over het 

knooppunt 

• Hellingen (meer geluid) 

• VEEL  meer verkeer 

• Flyovers en bogen dichter 

bij kern van Hoevelaken 

• 130km / uur 

A28 Zwolle 

A1 Apeldoorn 

TOEKOMSTIGE SITUATIE 
Wat gaat waarschijnlijk gebeuren?    Wat hangt boven ons hoofd? 

HOEVELAKEN 

RWS referentie ontwerp 

RESULTAAT:  
 VEEL MEER GELUIDSOVERLAST EN LUCHTVERVUILING DAN DE HUIDIGE SITUATIE 

N.B. Luchtvervuiling ligt nu op de critische grens en moet ook aangepakt worden  



Nieuwe wetgeving geluidhinder (SWUNG1) 
De nieuwe regels zijn: 
• De huidige geluidwaarde in een gebied (+1.5dB) wordt gehanteerd als de 

norm voor dat gebied – dus geen verbetering maar meer verslechtering 
• Als berekend geluid <65dB is,  hoeft RWS NIETS te doen, volgens de wet 
• Als berekend geluid >65bB is, en maatregelen niet doelmatigd zijn, dan 

gaan de GPP’s omhoog. 
 

De Minister heeft opdracht gegeven om de minimum dat wettelijke verplicht is 
te doen. 

Dus de geluidsbelasting in Hoevelaken en Holkerveen, een van de slechtste in 
Gelderland,  wordt niet verbeterd zonder additionele maatregelen  

Wij verzoeken Provincie Gelderland om Gemeente Nijkerk te helpen om dit 
recht te trekken bij de reconstructie van knooppunt Hoevelaken 

N.B. Wij willen ook buiten kunnen genieten, buiten kunnen recreeeren, en slapen 
met de raam open – allemaal goed voor onze gezondheid. 



Nieuwe wetgeving geluidhinder (SWUNG1) 

MAATREGELEN ZIJN NODIG  
om de GEZONDHEID VAN INWONERS TE BESCHERMEN  

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! 

DOELSTELLINGEN 



MAATREGELEN ZIJN NODIG  
om de GEZONDHEID VAN INWONERS TE BESCHERMEN  

Het Rijk moet voldoen aan de doelstelling van het project.  
Als het een doelstelling is, dan moet het een EIS worden! 

DOELSTELLINGEN 
Planstudie Knooppunt Hoevelaken  

(vlgs Startnotitie van RWS en getekend door de Minister) 

• betere doorstroming, Ja, maar niet ten kosten 
van het gezondheid van 
omwonende 

 Ja, maar het wordt 
verslechterde tenzij additionele 
maatregelen worden genomen  

• verbetering van de leefbaarheid 

• verwerking van meer verkeer in 2020 
 

Ja, maar niet ten kosten van 
meer geluidsoverlast  



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 

 

Dat is doelmatig! 



• 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 
 

Onze oren horen het geluid van alle bronnen 
MAAR 

Cumulatief geluid van andere bronnen wordt niet berekend 

Andere geluidsbronnen ook nog! 
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Rust in het bos? 



Speciale situatie van Hoevelakense Bos (langs A28) 

• 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! 



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    

Beseft u wat de consequenties zijn  
als er nu geen actie wordt ondernomen door de politiek? 

Hoeveel is onze gezondheid waard? 



Hoe wordt geluidreductie bereikt en wat kost het? 

Maatregelen Geluidseffekt  Kost Euro 
x 106* 

 

• Dubbel ZOAB tov enkele ZOAB op A1 en A28 Min 2dB 1.2** 
• Geluidabsorberende scherm  

• 2km aardwal + scherm langs A1 bij bebouwde kern Hoevelaken  
• 4 km geluidsscherm vanaf industrie gebied op A1 langs lus A1 tot A28 

noord + A28 noord tot voorbij het Hoevelakense Bos 

Min 8dB 11.1 

• Verlaging snelheid van 130km/uur tot 100km/uur Min 2 dB 0 
• Toename geluidsemissie door verkeersgroei Plus 2 dB 
     Totaal Min 10 dB 11 – 12 

miljoen 

*    Gebaseerd op cijfers van RWS. 
**  Dubbel ZOAB zit in de budget van RWS.  
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DOELMATIGHEID 

Het geluidsoverlast probleem moet sowieso 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! 
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• De allerhoogste prioriteit wordt gegeven aan factoren die de gezondheid 
van mensen positief beïnvloeden d.w.z. geluidshinderbeperking, 
vermindering van luchtverontreiniging 

Hoevelaken en omgeving hebben heel veel overlast  
van geluid en luchtverontreiniging, niet alleen van het verkeer,  

maar ook van veel bijkomende storingsbronnen.   
 

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

Conclusies en doelstelling 
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Wij verzoeken U de Minister te overtuigen dat: 
• Geluidsoverlast in Hoevelaken verlaagd moet worden  
• Het is onacceptabel om het huidige niveau + 1.5dB te handhaven 
• Het is doelmatig om maatregelen te treffen tijdens de reconstructie. 

 
 Wij verzoeken U de Gedeputeerde van Prov. Gelderland  te overtuigen dat 

Gelderland:  
• medeverantwoordelijk is voor de bescherming van inwoners van 

Hoevelaken tegen geluidsoverlast 
• dat Hoevelaken een uitzonderlijke slecht positie heeft in vergelijking met 

alle andere woongemeenschappen in Gelderland 
• geld toezegt voor extra maatregelen om de geluidsoverlast te verminderen 

(net als Utrecht, Amersfoot en Nijkerk) . 
 

Wij verzoeken Provincie Gelderland om Gemeente Nijkerk te helpen om de 
geluidsoverlast te reduceren bij de reconstructie van knooppunt Hoevelaken 
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Bedankt voor uw aandacht 

Samen een leefbaar Hoevelaken bereiken 
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Hoevelaken 
“Poort naar de Veluwe” 

In 2000 heeft Hoevelaken in grote meerderheid gekozen voor 
Nijkerk/Gelderland ipv Amersfoort/Utrecht 

Wij zijn trots op onze “Poort” functie en willen dat ook met verve 
uitdragen. Een poort heeft 2 specifieke functies: 

• Bereikbaarheid 
• Bescherming/Leefbaarheid 
En gelijktijdig ook een fraai entree te bieden naar onze prachtige 

provincie 
De opzet van vandaag is de Commissie MIE te overtuigen dat al deze 

aspecten door de provincie met verve worden ondersteund 
middels financiële bijdragen. 
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