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Geachte Mevr Bruins, 

 

Onlangs heeft Familie De Ridder van de Nijkerkerstraat in Hoevelaken ons verteld over Uw recente 

besluit om hun klachten van overlast wegens het bouwen van een éénzijdige geluidsscherm langs de 

A28 bij Vathorst verder te gaan bestuderen. Heel waarschijnlijk ondervinden Fam. De Ridder de 

zwaarste overlast omdat zij wonen binnen enkele meters van de A28, tegenover het geluidsscherm. In 

Uw brief dd. 19 februari 2008 hebt U terechtgewezen naar het feit dat Gem. Nijkerk was bezig om 

klachten van en Fam. De Ridder en (vele) anderen te onderzoeken en daarom was het wel wat prematuur 

om Uw diensten te vragen. Zoals U wellicht weet hebben B&W en de Gemeenteraad deze kwestie nu 

behandelt. Gezien Uw besluit om nogmaals de zaak te gaan bekijken, wil ik zo vrij zijn om wat 

aanvullende informatie aan U door te geven. 

 

Klachten van inwoners van Gem. Nijkerk zijn dat sinds de constructie van een geluidsscherm aan de 

Vathorst kant van de A28, men ervaart significant meer geluidsoverlast dan voorheen. Vóór de komst 

van het scherm waren bedenkingen van “geluidsreflectie” door Gem. Amersfoort als ongegrond 

verklaard aan de hand van theoretische berekeningen door de Firma Goudappel-Coffeng. Vlakbij de 

snelweg zou, hooguit, een geluidstoenamen van ≤ 0,56 dB(A) te verwachten zijn – iets te verwaarlozen. 

Voor ons, midden in Het Hoevelakense Bos, op minstens 410m van de snelweg was dit een 

geruststelling, om een eigen persoonlijke punt toe te voegen. Helaas, met de komst van het scherm in het 

voorjaar van 2007 heeft de praktijk laten horen dat een cijfer van 0,56dB was een zware onderschatting.  

 

Er waren een aantal ontmoetingen met de Gemeenteraad van Nijkerk die hebben erkend dat er is een 

(onverwacht) geluidsoverlast probleem. Na veel discussie is er geconcludeerd dat ondanks beweringen 

dat voorspellingen waren op foute/variabele gegevens gebaseerd, alles conform de Wet Geluidshinder 

heeft plaats gevonden en, in wezen, mensen in Gem. Nijkerk die overlast ervaren hebben gewoon pech. 

Het Gemeente Nijkerk kan eigenlijk niets voor ze doen behalve gaan lobbyen op landelijk niveau om de 

Wet bij te stellen en meer lokaal dwingen dat zodra een zgn. “situatie verandering” aan de A28 

plaatsvindt dat Rijkswaterstaat “wat doet om de klachten tegemoet te komen”, 

 

Mijn vrouw had een studie van rapporten gemaakt en een brief aan de Minister van VROM geschreven. 

Hopelijk geven ze een diepere inzicht in mijn opmerkingen in de vorige paragraaf. De rapporten zijn 

hier bijgesloten en een kopie van de VROM correspondentie. 

 

Ik denk dat het geen geheim is dat alles om geld hier draait. Amersfoort wilt een nieuwbouwwijk, 

Vathorst, langs de snelwet plaatsen en de Wet stelt normen voor geluidsbelasting. Met een oog op 

mogelijk toekomstige strengere regels is een geluidsscherm van tussen 7 en 9meter hoog gebouwd en de 

kosten hiervoor zijn door de nieuwbouw gefinanceerd. In de praktijk is er kennelijk niet of nauwelijks 

rekening gehouden met de feiten dat: 

1. De heersende westelijke wind komt vanaf het scherm, over Hoevelaken. 
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2. Terwijl een 7-9m hoge muur beschermt mensen daarachter, de andere kant fungeert als een 

reflectie oppervlakte voor geluid – hoe hoger de constructie, hoe meer reflectie. 

 

Zoals reeds eerder verteld, Fam De Ridder wonen letterlijk naast de snelweg. Wij en anderen wonen op 

afstanden van meer dan 400m weg – eigenlijk op afstanden waar de Wet “zegt” dat er geen invloed meer 

kan zijn! Wij hebben een grote tuin en ontvangen veel tuinclubs en planten verenigingen; bij zelfs een 

lichte westelijke wind krijgen wij nu opmerkingen zoals “Jammer dat je zo een herrie van de snelweg 

hebt”. Vóór de geluidswal was geplaatst hadden wij nooit degelijke opmerkingen. 

 

Enfin, ik geloof dat wij uiteindelijk slachtoffers van onvoldoendheden in de Wet zijn. De grote vraag is 

hoe men een praktische oplossing voor alles kan verzinnen. Gem. Amersfoort is een heel krachtig 

gemeente met een fors ambtelijke ondersteuning waaronder hun eigen deskundigen. Een zekere Bert 

Visscher is heel vaak in discussies over geluid betrokken. Hr Visscher ontkend dat een extra 

geluidsoverlast component “kan” vanwege geluidsreflectie aanwezig of significant aanwezig zijn. Hij 

heeft alles trachten te bedenken om de klachten te verklaren. Eens heeft hij geopperd dat als wij bij onze 

standpunt van “geluidsreflectie” van het geluidsscherm blijven, dan moeten wij dat gewoon gaan 

bewijzen. Dat is nu haastwel onmogelijk en, bovendien, helpt niet met het vinden van een oplossing 

voor een zeer reële probleem. Ik geloof dat veel inwoners hier hebben weinig respect over voor zgn. 

“experten” gezien het probleem dat is door hen gecreëerd. Iedereen die hier woont weet dat de 

geluidshinder sinds de komst van een geluidsscherm ineens erger is. Locale overheden zijn wel eens dat 

alles toch conform de Wet is gebeurt. Een grote vrees besaat dus dat bij toekomstige werkzaamheden 

wordt er geen rekening gehouden met deze toegenomen overlast en eventuele bijkomende hinder zal 

gewoon tov de huidige verslechteerd situatie beoordeeld worden. 

 

In deze brief heb ik uitsluitende gesproken over de geluids problematiek, maar het probleem van 

gereflecteerd fijnstof vanaf de snelweg en de luchtkwaliteit, is even zo groot en mogelijk veel 

gevaarlijker.  Het problematiek van de fijnstof overlast en verslechterd luchtkwaliteit moet ook in Uw 

overwegingen meegenomen worden. 

 

Ik ben zeer bewust dat ik slechts een oppervlakkig indruk heb gegeven van alles dat heeft hier 

afgespeeld. Mocht U het behulpzaam vinden om nog vragen te stellen (bijvoorbeeld over mijn 

geluidsmetingen enz) dan wil ik met plezier bij U langs komen of wat U wilt. (Tot slot excuses voor 

mijn Nederlands – het is niet mijn moeder taal.) 

 

Hoogachtend, 

 

 

Dr John Ramsbotham  

Email: ramsbotham@planet.nl 
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3. Brief aan Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Dd. 25 februari 

2008 
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