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College B&W 
Gemeente Nijkerk 
 
Hoevelaken, 5 augustus 2010 
Referentie: 100805 
 
 
Geacht College, 
 
 
Betreft: Geluidsoverlast ten gevolgen van plaatsing van geluidschermen aan de A28 bij  
Vathorst 
 
Wij refereren aan de recente correspondentie van onze Stichting met de Gemeente 
Amersfoort, zoals geplaatst op de website van onze Stichting, 
(www.hoevelakenbereikbaar.nl) waaruit blijkt dat cruciale informatie ten aanzien van de 
onderbouwing van de goedkeuring voor het oprichten van de geluidsschermen langs de A28 
bij Amersfoort/Vathorst ontbreekt (zie bijlagen 1 en 2). 
 
Zoals al eerder gemeld in onder andere vergaderingen met de gemeenteraad in 2007 en 
2008,  ervaren diverse inwoners van Nijkerk een aanzienlijke toename van de geluidsoverlast 
van de A28 sinds de plaatsing van deze geluidsschermen, hetgeen in tegenspraak is met de 
stelling van de Gemeente Amersfoort dat de geluidstoename minder dan 0.56 dB(A) zou 
bedragen, volgens de documenten “een voor het menselijk oor nauwelijks waarneembare 
toename”. 
 
Uit de correspondentie blijkt dat de Gemeente Amersfoort geen documenten kan overleggen 
ter onderbouwing van de betreffende claim. Zij stellen daar ook niet toe verplicht te zijn 
aangezien zij slechts de belangen van de inwoners van Vathorst dienen te behartigen en dat 
het aan de Gemeente Nijkerk is om eventueel aan te tonen dat de betreffende informatie niet 
klopt!!! 
 
Aangezien U als Gemeente de belangen van de burgers van Nijkerk behartigt verzoeken wij 
U om per omgaande actie te ondernemen om de betreffende informatie alsnog boven tafel te 
krijgen en aan ons te doen toekomen.  
 
Indien blijkt dat deze informatie niet beschikbaar is, dan verzoeken wij U om een 
onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de feitelijke reflectie karakteristieken van de 
geplaatste geluidsschermen en de werkelijke toename van de geluidsbelasting ten gevolge 
van de bouw van de schermen. Mochten deze inderdaad het in de documenten gestelde 
niveau van 0.56 dB overschrijden dan verzoeken wij u er dan alsnog voor te zorgen dat de 
noodzakelijke corrigerende maatregelen worden genomen om te bereiken dat de 
geluidsoverlast voor de inwoners van Nijkerk tot de aanvaardbare niveaus wordt 
teruggebracht.. 
 
Naar aanleiding van de verkregen (teleurstellende) informatie van Gemeente Amersfoort 
hebben wij inmiddels het Bevoegd Gezag ten aanzien van de ontwikkelingen rond Knooppunt 
Hoevelaken geïnformeerd, zie bijlage 3, om in ieder geval zeker te stellen  dat de belangen 
van inwoners van Nijkerk niet verder in het geding zullen komen bij de toekomstige 
ontwikkelingen met ondermeer de geplande verbreding van de A28. 
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Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Hoogachtend 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 
 
 
 
Rob Wesselingh  
Voorzitter 
 
 
Bijlage 1: Brief van SHB&L aan B&W Amersfoort dd 14 juni 2010 Ref. 100614 
Bijlage 2: Antwoord van Gemeente Amersfoort dd 6 juli 2010 Ref. SOB/MIL/ADV/3479132 
Bijlage 3: Brief van SHB&L aan Minister VROM en Minister Verkeer en Waterstaat dd 3 
augustus 2010 Ref: 100803 
 


