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1 Inleiding 

Langs de oostzijde van het ontwikkelingsgebied Vathorst te Amersfoort loopt de 

Rijksweg A28. Deze weg veroorzaakt verkeerslawaai en woningbouw in Vathorst is 

enkel mogelijk wanneer dit lawaai in voldoende mate wordt afgeschermd. 

 

Reeds in het eerste stadium van de planontwikkeling is hiermee rekening gehouden. In 

het kader van het globale bestemmingsplan voor Vathorst is al bepaald in welke mate 

er geluidsschermen dienen te worden aangebracht. Nadere akoestische onderzoeken 

voor meer gedetailleerde plannen hebben deze eerste uitgangspunten hier en daar 

geconcretiseerd. 

 

Het Ingenieursbureau Vathorst houdt zich momenteel bezig met de engineering van de 

geluidsschermen langs de Rijksweg A28. Hiervoor is inzicht nodig in de (akoestische) 

randvoorwaarden voor de geluidsschermen. De minimale lengtes, hoogtes en dergelij-

ke moeten bekend zijn om de civieltechnische eisen te kunnen bepalen. 

In deze memo worden de randvoorwaarden van de geluidsschermen langs de Rijksweg 

A28 beschreven. Deze zijn bepaald aan de hand van akoestische berekeningen met 

behulp van de geluidsmodellen wegverkeerslawaai voor Vathorst en de Rijkswegen. 

 

In hoofdstuk 2 worden de gehanteerde uitgangspunten gepresenteerd. Hoofdstuk 3 

beschrijft de (akoestische) randvoorwaarden waaraan de geluidsschermen dienen te 

voldoen. Hoofdstuk 4 behandeld tot slot de specifieke (on)mogelijkheden van de reali-

sering van geluidsschermen ter plaatste van de drie aanwezige kunstwerken (viaduc-

ten). 

 

 

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst 

Engineering geluidsschermen langs de Rijksweg 

A28 ter hoogte van Vathorst 
Akoestische randvoorwaarden (memo) 
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2 Uitgangspunten 

Uitgegaan is van de (verkeers)situatie die is beschreven in het bestemmingsplan van 

Vathorst. In tabel 2.1 zijn de belangrijkste uitgangspunten opgenomen. 

 
Rijksweg A28, Hoevelaken-Nijkerk situatie volgens bestemmingsplan 

aantal rijstroken 2x2 
etmaalintensiteit 80.400 mvt 
gem. uurpercentage nachtperiode 1,16% 
aandeel lichte voertuigen 83,0% 

aandeel middelzwaar verkeer 8,0% 
aandeel zwaar verkeer 9,0% 
snelheden 115 / 90 km/h 
wegdekverharding ZOAB (6/16) 

 

Tabel 2.1: Overzicht uitgangspunten 

 

 

De zone langs de A28 kan globaal gezien in 3 delen worden verdeeld: 

1. de zone ten noorden van de geplande kantorenlocatie; 

2. de zone ter hoogte van de kantorenlocatie; 

3. de zone ten zuiden van de kantorenlocatie, tot aan de overgang met de geplande 

geluidswal. 

De bepaling van de randvoorwaarden is uitgevoerd voor deze 3 zones. Uitgangspunt is 

dat de kantorenlocatie de geluidswerende functie van het scherm ‘overneemt’ en dat er 

ter hoogte van deze locatie geen scherm wordt geplaatst. De kantorenlocatie wordt 

daarmee een zichtlocatie vanaf de weg. 

 

De situering van het scherm ten opzichte van de weg(as) is een vaststaand uitgangs-

punt. Uitgegaan is van een constante afstand van 4,65 m ten opzichte van de kant 

van de verharding. Tevens is uitgegaan van (verticaal) rechte schermen. Er is geen 

rekening gehouden met een eventuele helling van schermen.  

 

De typering van de schermen is overgenomen uit het rapport ‘Ontwerpuitgangspunten 

Geluidwerende voorzieningen A-28, Amersfoort-Nijkerk’ van de Dienst Landelijk  

Gebied van november 2003.  

 

 



 Pagina 3 

3 Bepaling randvoorwaarden 

In het onderzoek naar de akoestische randvoorwaarden voor de geluidsschermen is 

aandacht besteed aan de volgende aspecten: 

- de minimaal benodigde lengte van het scherm (in noordelijke en zuidelijke rich-

ting langs de weg); 

- de minimaal benodigde hoogte van het scherm; 

- het geluidsreflecterende effect voor de overzijde (oostzijde) van de weg; 

Hiernaast is aandacht besteed aan de (tijdelijke) situatie en minimaal benodigd scherm 

in geval de kantorenlocatie niet wordt gerealiseerd. 

 

 

3.1 Randvoorwaarden scherm ten noorden van kantorenlocatie 

Met behulp van akoestische berekeningen zijn de randvoorwaarden voor het geluids-

scherm ten noorden van de kantorenlocatie vastgesteld. Als toetslocatie is het deelplan 

Laak 1a gehanteerd. Hierbij is uitgegaan van een niet ingevuld terrein van deelplan 

Laak 3. 

 

Alle resultaten voor het noordelijke scherm zijn opgenomen in tabel 3.1. 

 
type scherm transparant 

eigenschap akoestisch reflecterend (voor 80%) 
locatie scherm 4,65 m vanaf de kant verharding (vluchtstrook) 
minimale hoogte scherm 7,0 m, gerekend vanaf de hoogte van de weg (constante hoogte) 

minimale lengte scherm in noordelijke 
richting 

 
400 m lengte vanaf de overgang Domstraat (abrupte beëindiging) 

minimale lengte scherm in zuidelijke 
richting 

375 m lengte vanaf de overgang Domstraat (abrupte beëindiging), 
tot halverwege het eerste kantoorgebouw 

totale lengte geluidsscherm circa 775 meter 
reflecterend effect overzijde van de  
weg 

circa 1 dB(A) extra op het begane grondniveau 
circa 1,5 dB(A) extra op het niveau van de eerste verdieping 

 

Tabel 3.1: Overzicht (akoestische) randvoorwaarden noordelijke scherm 

 

 

3.2 Randvoorwaarden kantorenlocatie 

De geplande kantoorbebouwing van de kantorenlocatie vervult de functie van ge-

luidswerende voorziening. De markt voor kantoren is momenteel echter niet gunstig 

en er is sprake van dat de kantoren niet of slechts gedeeltelijk worden gebouwd. In dat 

geval vervalt de geluidswerende functie. 

In deze analyse is onderzocht wat voor scherm er minimaal moet worden aangebracht 

om het achtergelegen woongebied voldoende afscherming te kunnen bieden. Uitge-

gaan is van een doorgetrokken scherm, op 4,65 m vanaf de kant verharding. 
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Uit de geluidsberekeningen volgt dat een scherm met een hoogte van 7,0 m voldoende 

afscherming biedt voor het achterliggende gebied. Het is daarbij niet van belang of het 

scherm transparant (reflecterend) of met beplanting begroeid is. 

 

Wanneer er wordt gekozen voor een andere (tijdelijke) oplossing voor dit probleem 

(bijvoorbeeld een geluidswal), dan kunnen andere randvoorwaarden gelden. 

 

 

3.3 Randvoorwaarden scherm ten zuiden van kantorenlocatie 

De randvoorwaarden voor het geluidsscherm ten zuiden van de kantorenlocatie zijn 

ook aan de hand van geluidsberekeningen vastgesteld. Als toetslocatie zijn de deel-

plannen Velden 3A, 3B en 3C gehanteerd.  

 

Alle resultaten voor het noordelijke scherm zijn opgenomen in tabel 4.1. 

 
Type scherm Geluidswal met beplanting 

Eigenschap Akoestisch absorberend (reflectiefactor is 20%) 

Locatie scherm 4,65 m vanaf de kant verharding (vluchtstrook) 
Minimale hoogte scherm 9,0 m, gerekend vanaf de hoogte van de weg (constante hoogte) voor 

het deel ten noorden van de Van Tuylstraat 
7,0 m, gerekend vanaf de hoogte van de weg (constante hoogte) voor 
het deel ten zuiden van de Van Tuylstraat 

Overgang Ongeveer ter hoogte van de Van Tuylstraat kan de hoogte van het 
scherm dus in hoogte ‘verspringen’ 

minimale lengte scherm in noordelij-
ke richting 

Doorgetrokken om (langs de westzijde) het benzinevulpunt (BVP) heen. 
Het scherm heeft daar plaatselijk een grotere afstand ten opzichte van 
de weg, maar behoudt wel dezelfde overhoogte ten opzichte van de weg. 
Lengte Van Tuylstraat-BVP ca. 400 m. Lengte om BVP ca. 200 m  

Minimale lengte scherm in zuidelijke 
richting 

Doorgetrokken tot aan de overgang met de geluidswal 

Reflecterend effect overzijde van de 
weg 

Verwaarloosbaar klein 

 

Tabel 4.1: Overzicht (akoestische) randvoorwaarden zuidelijke scherm 

 

 

4 Kunstwerken 

In het beschouwde traject is een drietal kunstwerken aanwezig, te weten: 

- overgang spoorbaan Amersfoort-Zwolle; 

- viaduct Domstraat; 

- viaduct Van Tuylstraat. 

 

Hoge schermen krijgen te maken met zeer hoge windbelastingen. De fundering van 

schermen dienen derhalve voldoende stevig te zijn. Ter plaatse van kunstwerken ver-

dient de fundering speciale aandacht. De bestaande kunstwerken hebben beperkte 

mogelijkheden voor het ‘toevoegen’ van een geluidsscherm boven op de constructie. 
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Dit betekent dat vanaf een bepaalde schermhoogte er wellicht moet worden voorzien 

in een verzwaard ofwel extra kunstwerk ten behoeve van het geluidsscherm. 

Als aanvullende vraag is daarom gesteld in hoeverre er mogelijkheden zijn voor een 

plaatselijke verlaging van het geluidsscherm ter plaatse van de kunstwerken. 

 

 

4.1 Overgang Spoorbaan 

De ‘overkluizing’ van de A28 over de spoorbaan Amersfoort-Zwolle is vrij breed. Een 

plaatselijke verlaging ter hoogte van het viaduct is daarom beperkt mogelijk. Uit de 

aanvullende geluidsberekeningen blijkt dat het scherm, over een lengte van circa 40 

m, in elk geval nog een hoogte van minimaal 5,0 m dient te hebben.  

Ten opzichte van een scherm met een constante hoogte van 7,0m ontstaat een toena-

me van maximaal 2 dB(A) van de geluidsbelastingen op de nieuwe woningen van 

Laak1a. De hoogste toename ontstaat recht achter het verlaagde schermdeel en de 

toename is minder naarmate de afstand tot het verlaagde schermdeel groter wordt.  

Bij plaatselijke verlaging tot minimaal 5 m schermhoogte wordt er overal nog voldaan 

aan de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) (woontorens) en de voorkeurs-

grenswaarde (50 dB(A)) (woningen bestemmingsplan).  

Plaatselijke verlaging van het scherm ter hoogte van de spoorbaan tot minimaal 5 m is 

dan ook precies op de grens van het toelaatbare.  
 
 

4.2 Viaduct Domstraat en Van Tuylstraat 

Voor deze beide situaties geldt een veel kortere afstand waarover het scherm zou moe-

ten worden verlaagd. Uitgegaan is van een afstand van circa 20 m. Het effect (de 

geluidstoename achter het scherm) is dan ook kleiner. 

Voor beide situaties geldt dat het scherm plaatselijk kan worden verlaagd naar een 

hoogte van minimaal 2,5 m. Het verder verlagen is absoluut niet mogelijk.  

Bij een plaatselijke verlaging tot minimaal 2,5 m hoogte nemen de geluidsbelastingen 

op de maatgevende locatie(s) achter het scherm met maximaal 1 dB(A) toe. Er wordt 

nog voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, zowel bij nieuwe woningen als bij be-

staande woningen. 

 

 

4.3 Aandachtspunt bij plaatselijke schermverlaging 

Wanneer er in de eindsituatie wordt uitgegaan van plaatselijk verlaagde schermen, 

zullen de als gevolg daarvan gewijzigde geluidsbelastingen van Laak1a moeten wor-

den vastgelegd in een (nieuw of gewijzigd) document. Procedures (aanvraag hogere 

grenswaarden e.d.) behoeven niet te veranderen. Wel de absolute geluidsbelastingen 

(getallen) per woning. 

 


