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Beste Raadsleden, Wethouders en Fractieleden, 
  
Ten eerst een dankwoord voor de tijd in de raadzaal en daarbuiten dat U hebt aan 't onderwerp tot nu 
toe besteed.   
  
 U hebt donderdag  een samenvatting van gegevens van Amersfoort over voorspellingen wat geluidhinder en 
luchtkwaliteit betreft gehad. (De volledig rapporten en een brief aan de Minister VROM zijn op 
www.snelwega28.nl te vinden.) Na Uw beraad te hebben meegemaakt, heb ik hieronder getracht om een aantal 
ideeën neer te zetten. Ik hoop dat U de tijd neemt om ze door te nemen. 
  
 De oorspronkelijke voorspelling in de allereerste Goudappel Coffeng rapport van 0,56 dB  - de te verwaarlozen 
geluidstoenamen wegens een geluidsscherm - was, zoals wij nu allemaal weten, een cijfer waarop de constructie 
van een eenzijdige scherm was gebaseerd met de gevolgen waarover wij allemaal weten. Onze bedoeling op 
de13 maart raadsontmoeting was om aan te tonen dat dit berekende cijfer, met nummers achter de komma nota 
bene, is gewoon belachelijk. Met andere invoer gegevens uit rapporten over datzelfde wegtraject en ook 
berekend conform de wet, stellen wij dat een veel realistischer beeld best mogelijk was. Natuurlijk, mensen met 
een belang in Project Vathorst hadden en hebben  een belang om hun kosten zoveel mogelijk te beperken en 
voorspellingen dat maatregelen tot een minimum beperken zijn voor project beheerders gunstig. Wat de 
constructie van een eenzijdige scherm langs Vathorst betreft is 't helaas niet goed uitgepakt voor aangrenzende 
inwoners van Gem. Nijkerk. Een wat extreme opvatting van de VVD fractie op donderdag was dat, ondanks de 
nu duidelijke overlast en alle door Mevr Ramsbotham geplaatste vraagtekens over invoer gegevens voor dat 
voorspelling, was 't nu eigenlijk te laat om wat te doen. Bedenkingen voor overlast wegens geluidsreflectie van het 
scherm waren weliswaar toen ingediend maar ongegrond aan de hand van dat beruchte 0,56 dB cijfer verklaard. 
Alleen Familie Smink vanuit Holkerveen heeft uiteindelijk een gunstige uitspraak van de Raad van State 
gekregen over de onzorgvuldige omgaan met luchtkwaliteit cijfers voor werkzaamheden rondom Corlaer in een 
latere fase van het project. Met andere woorden, je kunt in een opwelling van burgerlijk medelijden van alles 
nu wel willen om de resulterende al te duidelijk geluidhinder (en lucht kwaliteit) vanwege het Vathorst scherm - 
ondanks de duidelijk foutieve voorspelling -   maar dat moet je ook zelf dan allemaal gaan bekostigen. De 
beredenering van de VVD lid is dat alles was toen conform de wet gebeurt en, ondanks  duidelijk 
tekortschietingen in de wet, is dit voor hogere instanties leidend. Wij vragen ons af of dit beeld niet te somber is 
en hopelijk bieden de volgende suggesties ideeën voor een constructieve besluit. 
  
1. Berekening door TNO 
  
Dankzij Mevr Ramsbotham hebben wij een tabel van verkeersintensiteit cijfers die gebruikt zijn in de diverse 
rapporten EN een uiteenzetting over de onvolledig absorptie eigenschappen van de Vathorst scherm (eigenlijk 
vrijwel alle, zo niet alle, zgn absorberende schermen) nu in handen. Het is daarom een betrekkelijk kleine moeite 
om TNO te verzoeken om deze cijfers in hun computer model te voeren en zien in hoe ver de resultaten uit elkaar 
vallen en afwijken van dat oorspronkelijke 0,56dB voorspelling voor toenemende geluidsoverlast. Bovendien, 
volgens de wet, is 't ook mogelijk om een prognose te gaan opstellen over hoe men verwacht dat geluid over de 
eerste 10 jaren van het scherm gaat ontwikkelen. Voor zo ver dat wij kunnen zien was deze wettelijk vereiste 
procedure NIET gedaan, zeker niet in de Goudappel Coffeng document. Desnoods willen wij 
hiermee assisteren om een eventuele eeuwig vervolgdebat te voorkomen. 
  
De bedoeling van een herberekening is meervoudig. Ten eerst, zullen wij definitief komen te weten of, conform de 
wet maar met meer zorg voor onder meer de feitelijk absorptie vermogen van het scherm (dat ook toen 
bekend was) en verschillende verkeersintensiteit cijfers,   de eerste berekening heel goed met waarden tot 4dB of 
meer  ipv 0,5dB zou zijn uitgekomen. Ten tweede is er dan de lastige kwestie van de zorgvuldigheid waarmee 
invoer cijfers voor dit en de andere rapporten zijn "gekozen". Vrijwel elk rapport hanteert andere verkeers cijfers - 
natuurlijk zijn deze niet nauwkeurig te voorspellen maar voor een en dezelfde wegtraject lijkt 't zorgvuldig 
met dezelfde cijfers ook te gaan berekenen om onderlinge vergelijkingen te kunnen maken met eventuele 
aanvullingen voor mogelijk gunstiger/ongunstiger verkeersintensiteiten. De invoergegevens zijn bepalend voor de 
berekende voorspellingen en zijn dus van uiterst belang - ze zijn bepalend voor schermplaatsing of niet en 
hebben een rol gespeeld in de keuze van uitzonderlijk schermhoogtes van 7m. Deze rapporten zijn door experten 
in elkaar gezet en het verbaasd mij dat er is nergens een opmerking over de afwijkende aard van 
invoergegevens en eventuele invloed op de resultaten te vinden. De rapporten zijn als gezaghebbend beschouwd 
maar ik vraag me af hoe een rechtelijk instantie alles zou beschouwen. Is er met de zorg dat je van "experten" 
verwachten hier gehandeld of niet? De Raad van State heeft weleens eerder het woord "onzorgvuldig" laten 
vallen en ik denk dat 't hier ook van toepassing is, zeker gezien de duidelijk risico voor de bestaande woningen. 
Bovendien, blijft het vraag hangen of er een procedure fout is gemakt door geen prognose op te stellen voor het 



te verwachten toename van en geluidsoverlast en luchtkwaliteit als gevolg van een ongetwijfelde toename in 
het verkeersintensiteit over de eerste 10 jaren dat het scherm staat. 
  
 Tegen deze achtergrond zou ik me afvragen of er mogelijk schadevergoeding is (eventueel juridisch) te verhalen. 
Een reden zou zijn om echt te nonchalant met invoer gegevens te zijn aangegaan, zeker gezien de 
consequenties. Op zijn minst moet er ergens sprake van enige mate van maatschappelijk verantwoordelijkheid 
zijn.  Niet leuk, toegegeven, maar kijk naar de waarschijnlijk onnodige overlast - geluid en lucht - voor woningen, 
tuinen en natuur/recreatie ( Het Bos) dat is nu dag en nacht te horen en ervaren als gevolg van de eenzijdige 
plaatsing van een uitzonderlijk hoge scherm. Een eventuele onderhandeling/ lobby positie zou ook zonder meer 
sterker zijn met deze berekende cijfers in handen. Bijvoorbeeld, zou Amersfoort iets zoals een aardwal op hun 
grond bij het klaverblad maar aan de kant van Hoevelaken doen? Ik noem maar wat. 
  
2. Luchtkwaliteit 
  
Gelderland heeft een beleid om overschrijdingen van wettelijk vastgestelde luchtkwaliteitnormen langs de wegen 
voor 2010 op te lossen. Dit heeft onder meer gevolgen voor de volksgezondheid dat ik zal straks opnemen onder 
punt 3. In hun 2006 jaarrapport, constateert Nijkerk een verslechtering tov 2005 langs beide rijkswegen ( A1 en 
A28) met een dieptepunt rondom het klaverblad en overschrijding van de grenswaarden. "De oorzaak is in alle 
gevallen toe te schrijven aan het verkeer op de beide rijkswegen. Reden om in overleg met wegbeheerder 
(Rijkswaterstaat) en andere betrokken overheden ( regiogemeenten en provincie) nader te bestuderen wat 
mogelijk is om in 2010 alsnog te voldoen aan de grenswaarden." In de samenvatting van dit rapport wordt 
geschreven: “Op basis van deze rapportage zal de gemeente conform artikelen 9 en 35 van het Besluit 
luchtkwaliteit 2005 en 2006 een luchtkwaliteitplan moeten opstellen ten einde in 2010 te voldoen aan de wettelijke 
luchtkwaliteitsnormen.” Wij willen graag op de hoogte gebracht worden over de resultaten van het overleg met 
RWS en andere betrokken overheden en ook over de luchtkwaliteitplan die opgesteld had moeten worden.  Een 
eenzijdige, hoge scherm in combinatie met een heersende wind vanaf het scherm biedt zeker geen 
helpendehand langs de A28. Bovendien,  tot nu toe, de luchtkwaliteitberekeningen van zowel Nijkerk als 
Amersfoort hebben de hoge emissies tijdens files genegeerd. Tijdens een file stijgen NOx en fijnstof emissies 
enorm dus nieuwe berekeningen zullen waarschijnlijk nog slechter zijn. Welke maatregelen worden getrokken om 
aan de grenswaarden te voldoen en kunnen de maatregelen helpen met de huidige schermproblematiek - 
misschien is er hier wat uit te halen? 
  
3. Gezondheid 
  
Los van theoretische berekeningen, de gevolgen van de duidelijk toegenomen geluidshinder en emissies hebben 
gevolgen voor de gezondheid van de burgers. In de conclusies van het 2006 Nijkerk luchtkwaliteit rapport wordt 
geschreven: “ De analyse van de gegevens van zowel Rijkswaterstaat als de provincie en gemeente geeft 
aanleiding tot ongerustheid over mogelijke schadelijke invloeden op de volksgezondheid”. De laatste jaren is er 
veel aandacht voor fijnstof en NOx emissies - die kunnen blijvende negatieve consequenties voor het ademstelsel 
ontwikkeling van vooral kinderen hebben. Er is ook een groeiende besef dat laag frequentie geluid ( LFG) dat 
vormt een belangrijk deel van de hinder van de A28 scherm heeft ook veel gezondheids consequenties  voor 
zowel oudere mensen ( slaapstoornis, hypertensie enz) als kinderen. Er is veel op Internet hierover te vinden en 
de overheid lijkt steeds meer aandacht aan gevolgen voor de gezondheid van ontwikkeling te besteden.  
  
Wij hebben gehoord over de schijnbare discrepanties wat luchtkwaliteit langs de A28 betreft tussen rapporten 
vanuit Nijkerk en Amersfoort. Ik geloof dat de Raad hoort hierover te informeren en zelfs Rijkswaterstaat te 
vragen hoe ze van plan zijn om luchtkwaliteit langs de A28 onder de grenswaarden voor 2010 te krijgen. 
Bovendien, is de provinciale gezondheids dienst op de hoogte van laagfrequentiegeluid en luchtkwaliteit? Plat 
gezegd, " Wat zijn de kosten voor gezondheid?". Ik geloof dat deze aspecten zijn zo belangrijk dat experten op 
provinciale niveau moeten ze beoordelen. 
  
4. De Natuur ( Het Hoevelakense Bos) 
  
Elders in Nederland is er grote ophef  wanneer er sprake is van een aantasting van ons steeds kleiner wordende 
groene bezit. Rapporten van Provincie Gelderland hebben 't over een doel van 40 dB geluid in natuurgebieden. In 
onze Hoevelakense Bos is deze laatste cijfer werkelijk een droom geworden. Vrijwel dagelijks is de wandelaar 
nu bewust van een al aanwezige " gebrom" dat typeert laagfrequentiegeluid overlast. Het Bos is een belangrijke 
recreatie gebied - ook voor inwoners van Vathorst - en vormt een groene buffer vanaf het klaverblad tot aan 
Holkerveen tussen A28 en Hoevelaken. Stichting Het Geldersch Landschap is vanaf de jaren '60 eigenaar van het 
park van deze Rijksmonument en heeft recent ook over geluidhinder geklaagd ( zie brief in Uw dossier van de 13 
maart raadsvergardering.  
  



Er is dus kennelijk hier bereidheid om iets te doen  om geluidhinder/ emissie overlast te verhelpen. Een 
grondbezitter met mogelijkheden om beplante aardwallen enz te plaatsen. Met een oog op zowel nu en de 
toekomst ( dwz t/m de beoogde A1 flyover), is 't niet verstandig om gesprekken met Geldersch Landschap te 
beginnen over mogelijkheden om hinder te beperken?  
  
Als je niet meer in je tuin met plezier kunt zitten of werken, dan kunnen wij net zo goed denken om ook in Nijkerk 
alles vol te gaan bouwen. De “groenste gemeente in Nederland” (Amersfoort) is ons toch voor gegaan en " Geluk 
is in Vathorst te koop" - moeten wij alles gaan geloven? Spant de provincie zich in uitsluitend voor de Veluwe of 
kunnen wij wat steun van hen vragen? 
  
5. Een Scherm bouwen? 
  
Zodra men hierover begint is er gelijk gezegd dat het veels te duur is - tot Euro 500 /m2 of 20 miljoen zijn cijfers 
die vallen. Te duur voor Gemeente Nijkerk zelf zegt men. Helaas is dit een slechte begin om een constructieve 
oplossing te bedenken. Er zijn diverse mogelijkheden zoals de kosten delen met de boosdoener, Amersfoort en 
Rijkswaterstaat, de kosten over een aantal jaren spreiden en zelfs het 7meter scherm verlagen en de vrijgekomen 
panelen gebruiken om het scherm op de andere kant van de weg te bouwen. Bovendien zodra er sprake is van 
een situatie verandering op de A28 (en A1) in de vorm van meer rijstroken zal een herberekening wel aan de 
order als een wettelijke eis zijn. Dat een situatie verandering op de A28 plaats zl vinden is vrijwel zeker. Er is 
weleens gezegd dat de komst van een scherm aan de Nijkerk kant van de wet is dan vrijwel zeker. Helaas, 
volgens de wet, zouden deze herberekeningen niet 2006 (dwz vóór de Vathorst scherm) als een uitgangspunt 
gebruiken maar de huidige situatie met scherm. Met andere woorden, het is niet ondenkbaar dat een berekend 
voorspelling zou laten zien dat een toename in overlast geen verder actie vereist. Op het einde van de rit zouden 
wij heel makkelijk met nog meer overlast komen te zitten.  
 
Wij moeten alles inzetten om de problemen dat wij nu hebben te verhelpen voor dat zij erger worden.  
  
Een duidelijk eigenschap van de Vathorst scherm is zijn hoogte. Geluid (LaagFrequentieGeluid) kaatst van het 
hele oppervlak terug over Nijkerk en de heersende wind "buigt" deze terug naar de grond. Zoals ik reeds eerder 
heb gezegd, daardoor ontstaat er geluidhinder op verassend hoge afstanden van de snelweg. Dit is inderdaad 
een verplaatsing van een geluidsprobleem elders. Dit is nu een feit waar ik woon in Het Hoevelakense Bos (dat 
aanhoudende gebrom waar ik 't net over had); inwoners van Holkerveen zullen heel gauw dat ervaring kunnen 
delen zodra het scherm wordt bij hen doorgebouwd.  
  
Verschillende raadsleden hebben de stelling geuit dat "een scherm zou geluidhinder alleen elders verplaatsen en 
is daardoor eigenlijk ongewenst". Bij een achterhellende scherm met de heersende wind zou dit wel het geval 
kunnen zijn. Maar  wij  hopen dat de ongetwijfelde expertise in Nederland en RWS dit zou overzien - " it isn't 
rocket science !". In het geval van een scherm aan het Nijkerk kant, je moet in de eerste instantie de werking 
zoals  dat van licht op een spiegel vergelijken. Een scherm aan de Nijkerk zijde zal zeker een deel van de overlast 
dat er nu is opvangen, (geen perfecte oplossing maar wel een flinke verbetering); direct achter het scherm zou 't 
betrekkelijk stil zijn en veel emissies zouden zijn tegengehouden. De hoogte van het scherm is belangrijk. Een 
veel te complexe onderwerp om hier wat dieper op in te gaan maar, los van de kosten en esthetische aspecten, 
zeker een middel om een belangrijk deel van de huidige overlast te verminderen. 
  
Excuses dat ik mijn betoog niet korter heb kunnen maken en voor de ongetwijfelde tekorten in mijn Nederlands. 
Hopelijk is 't U duidelijk dat als wij echter niets gaan doen dan vrees ik een scenario zoals in het begin van punt 5 
is geschreven. Verder hebben wij met een paar mogelijk procedure fouten te maken en ik vraag me af of aan de 
hand van deze en een herberekening ( punt 1) wij kunnen op zijn minst een sterke lobby bij de provincie hebben. 
Extra invalshoeken komen in de vormen van De Natuur ( 4) en gezondheid (3). 
  
Vriendelijke Groet 
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