
Geluid en luchtkwaliteitGeluid en luchtkwaliteit

A28 – Hoevelaken - Holkerveen



GeluidhinderGeluidhinder

• Twee problemen:

– Grotere geluidsbelasting ineens sinds 

de komst van het Vathorst scherm
• en vrees voor een grotere geluidsbelasting bij • en vrees voor een grotere geluidsbelasting bij 

Corlaer en Knooppunt Hoevelaken wanneer 

het scherm verlengd wordt

– Berekeningen kloppen niet met wat 

wij horen, ervaren en meten 



Geluidhinder Geluidhinder –– de feitende feiten
• Bestaande huizen aan de Oost kant van A28 hebben 

tussen 60 en 70dB(A) geluidsbelasting

• Nieuwe huizen in Vathorst moeten beschermd 
worden om geluid minder dan 48dB te houden

• Als een situatie wijzigt moeten maatregelen genomen 
worden als toename aan geluid  ≥≥≥≥2dB is; een jaar worden als toename aan geluid  ≥≥≥≥2dB is; een jaar 
vóór wijziging en 10 jaren na wijziging

• In de berekening over de geluidsreflectie van de 
scherm (0.56dB) het verschil is NIET berekend tussen 
een jaar vóór wijziging en 10 jaren na wijziging (geen 

toename in verkeer meegenomen)

• Gemeten toename bij westen wind tov wind stilte 
(400meter van A28) is 10-15 dB(A)



Geluidhinder berekeningen – invoer gegevens
• 8 rapporten over geluid en luchtkwaliteit naar 

aanleiding van wijzigingen tbv Vathorst

• Belangrijkste invoergegeven is verkeersintensiteit A28 –
geleverd door de Gemeente Amersfoort zelf

• In elk rapport is de verkeersintensiteit tussen Knp 
Hoevelaken – Corlaer (A28) anders

• Verkeersintensiteit per etmaal varieert b.v. :• Verkeersintensiteit per etmaal varieert b.v. :
– Autonome situatie Nijkerk  LKT rapport 2006 :  65219

– Bestemmingsplan Vathorst                                  :  98000

– Geluidsreflectie van scherm (2015)                     :  80400  Waarom lager dan bestemmingsplan?

– Autonome situatie 2009 LKT                               :  76444

– Autonome situatie 2009 Akoestisch onderzoek  : 178900

– Autonome situatie 2020 LKT                               :  92087

– Autonome situatie 2020 Akoestisch onderzoek  : 215600

• Wat is de werkelijke verkeersintensiteit?

• Hoe betrouwbaar zijn de resultaten van de berekeningen 
als de invoergegevens onbetrouwbaar zijn?



Geluidhinder berekeningen – wijzigingen

• Tbv Vathorst en het toenemende verkeer van Vathorst 

(>20% tussen 2009 en 2020) zijn de volgende 

wijzigingen of uitgevoerd of gepland:

– Geluidsscherm aan westkant van A28

– Aansluiting Corlaer + geluidsscherm aan westkant   

A28A28

– Reconstructie Nijkerkerstraat en tunnel

– Verlenging van geluidscherm aan westkant A28 bij 

knp Hoevelaken

– Spitstrook A28 tussen knp Hoevelaken en Corlaer

– Verbreding A28 tot 2 * 4 banen

– Flyover over A1 bij knp Hoevelaken 



Geluidhinder berekeningen – wijzigingen

• 7 wijzigingen uitgevoerd of gepland:

• Elke wijziging wordt apart berekend

• Als toename in geluid bij elke wijziging minder dan 2dB is –

geen maatregelen nodig, volgens de wet

•Naar 7 wijzigingen kan toename in geluid bijna 

14 dB zijn en toch volgens de wet zijn er geen 

maatregelen nodig voor bestaande woningen 

•Cumulatieve gevolgen van alle wijzigingen 

dienen te worden bepaald



Berekeningen gebruiken (gemakshalve) 80% absorptie van 
alle geluidsfrequenties (bevestigd door TNO)  

Geluidhinder berekeningen – geluidsscherm
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Geluidhinder berekeningen – geluidsscherm

Berekening Amersfoort – reflectie van geluidsscherm

• 80% absorptie van alle frequenties

• Toename in verkeer is NIET berekend (1 jaar vóór en 10 jaren na)

• RESULTAAT: 0.56dB(A) toename in geluid ten 
gevolgen van scherm alleen.

Als berekening wordt uitgevoerd met b.v.:

RESULTAAT:  3-4 dB(A) toename in geluid

• 80% geluid van auto’s geabsorbeerd (20%reflectie)

• 50% geluid van middelzwaar geabsorbeerd (50% reflectie)

• 10% geluid van vrachtauto’s geabsorbeerd (90% reflectie)

• 20% toename in verkeer tussen 2009 en 2020



Geluidhinder berekeningen

• Dit komt overeen met wat wij horen, bij windstille condities, 
zoals voorondergestelt in de berekeningen. (In werkelijkheid is 
het veel meer (10-15dB(A) bij westen wind)

• Wij horen de gereflecteerde geluid van de vrachtauto’s

• Berekeningen van Amersfoort van geluidsreflectie van de 

3-4 dB(A) toename in geluid

• Berekeningen van Amersfoort van geluidsreflectie van de 
scherm kloppen niet omdat zij van:
– 80% absorptie van alle geluids- frequenties zijn uitgegaan 

– geen toename in verkeer hebben meegenomen 

• Geluidsberekeningen moeten uitgevoerd worden met de 
werkelijke reflectie bij verschillende frequentie banden en de 
toename in verkeer tussen 1 jaar vóór en 10 jaar na wijzigingen.



Hoe gaan de Wethouders en Gemeente Raad 

verder met de burgers van Nijkerk om???? 



LUCHTKWALITEIT LUCHTKWALITEIT 

en gezondheiden gezondheid
• “Gezonde lucht is meer dan (het halen van) een norm. 

Luchtverontreiniging kent geen drempel concentratie 
waardoor géén gezondheidschade optreedt” 

Raad voor gezonde lucht. Netwerk van de 12 provinciale Milieufederaties (Incl. Gelderland) 

• “Nederland haalt de EU normen voor fijnstof en NO2 
niet”                                            VROM luchtkwaliteit dossier www. VROM.nlniet”                                            VROM luchtkwaliteit dossier www. VROM.nl

• “De verbetering van de luchtkwaliteit langs de 
snelwegen en drukke stadswegen kan een forse winst 
opleveren voor de gezondheid van de omwonenden” 

www. CROW.nl/luchtkwalitieit

• Minister Cramer heeft de urgentie van schone lucht 
onderstreept in een brief aan Gemeentes op 15 feb 
2008                           Brief van Minister Cramer aan gemeentes gepubliceerde 16, feb, 2008



Luchtkwaliteit berekeningen
• In 2 rapporten van TNO aan Amersfoort wordt 

geschreven:

– “Er bestaan geen precieze methoden om de concentraties van 
luchtverontreinigingen vast te stellen”

– “Metingen zijn vaak nauwkeuriger dan berekeningen”

– Er is een totale onzekerheid in de resultaten van ±39%

– “Er is geen scherpe afbakening van het toepassingsgebied van 
een (berekenings) model en de rol van de gebruiker kan 
belangrijk zijn. Voor berekeningen van luchtverontrenigingen 
door wegverkeer kan uit een spectrum aan mogelijkheden 
gekozen worden: subjectieve schattingen …”

– “De keuze in onzekerheid is principieel een politieke keuze; 
wetenschappelijk onderzoek kan alleen de onzekerheid 
verkleinen.”



Luchtkwaliteit berekeningen
• In luchtkwaliteits berekeningen zijn de volgende 

invoergegevens belangrijk:

– verkeersintensiteit (verschillende getallen gebruikt zoals met    

geluidshinder)

– NOx/NO2 emissies van voertuigen

– PM10 (fijnstof) emissies van voertuigen– PM10 (fijnstof) emissies van voertuigen

•Emissies bepaald door MNP, Global Economy 

scenario, TNO (VROM) – verschillende waarden 

gebruikt in de diverse rapporten.



Luchtkwaliteit berekeningen
Emissiefactoren voor snelwegen VROM (meest recente gegevens)

NOx in NO2 equivalenten en PM10

NOx /NO2 NOx /NO2 PM10 PM10

Rijsnelheid 2010 2020 2010 2020

Auto’s 120 0.21 0.16 0.04 0.03

File 0.5 0.51 0.04 0.03

Middelzw 80 4.35 2.29 0.20 0.14Middelzw 80 4.35 2.29 0.20 0.14

File 10.63 5.83 0.47 0.25

Zwaar 80 4.66 2.48 0.19 0.14

File 11.86 6.27 0.44 0.24

• Bij file vorming emissie is > dan dubbel dan bij normaal rijden

• Er is elke werkdag file op de A28 tussen Nijkerk en knp Hoevelaken

• Geen rekening gehouden met files in de luchtkwaliteits-berekeningen



Luchtkwaliteit – rapporten (Corlaer)
• Uitspraken Raad van State (13.06.06) over 3 rapporten:

– “…zijn de resultaten van de concentratieberekeningen voor stikstofdioxide en 
zwevende deeltjes echter niet cijfermatig inzichtelijk gemaakt. …Verder is niet 
onderzocht bij hoeveel adressen en woningen de grenswaarde voor de 
jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide zal worden overschreden. Het is 
dan ook onduidelijk of het aantal adressen waar deze grenswaarde zal worden 
overschreden, bij de verwezenlijking van het plan vermindert ten opzichte van 
de autonome ontwikkeling.”

– “Uit dit rapport blijkt dat de grenswaarde voor de jaargemiddelde 
concentratie stikstofdioxide zowel bij de verwezenlijking van het plan als bij de 
autonome ontwikkeling op een groot aantal plaatsen wordt overschreden. De autonome ontwikkeling op een groot aantal plaatsen wordt overschreden. De 
overschrijding is bij de planontwikkeling in het algemeen hoger dan bij de 
autonome ontwikkeling”

– “ het is niet inzichtelijk of de grenswaarden overschreden worden of niet”

• Amersfoort schrijft aan een reclamant (Nijkerkerstraat 
31.01.2008):
– “Het woon en leefklimaat wordt in ernstige mate negatief beïnvloed door het 

verkeer op de rijkswegen.”Er is overschrijding van de grenswaarden

Resultaten zijn nog niet inzichtelijk en 

Nog niet in een te verifiëren wijze gerapporteerd 



Luchtkwaliteit jaarrapport 2006 Nijkerk

• Invoer gegevens en resultaat volledig en overzichtelijk 

(Verkeersintensiteit is lager dan alle andere rapporten!)

•Conclusies:

– “ten opzichte van 2005 blijkt de luchtkwaliteit op en direct langs de rijkswegen 
A1 en A28 verslechterd.”

– “Langs of in de nabijheid van ca 9,8km rijksweg (.. A1 en A28..) heeft het – “Langs of in de nabijheid van ca 9,8km rijksweg (.. A1 en A28..) heeft het 
jaargemiddelde concentratie van NO2 de wettelijke grenswaarde (40µg/m3) 
overschreden”. 

– “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”.

– “Langs of in de nabijheid van 2,4 km rijksweg ( A1) is het aantal 
overschrijdingen van de 24uur gemiddelde concentratie PM10 groter dan het 
wettelijke toegestane aantal. De zone is maximaal nabij het knooppunt 
Hoevelaken (ca 130meter).”



Luchtkwaliteit jaarrapport 2006 Amersfoort

• Invoer gegevens ontbreken

• Resultaten zijn onvolledig en onoverzichtelijk

• Cijfermatige waarden niet gerapporteerd

• Conclusies:

– Luchtkwaliteit is beter

– Geen maatregelen nodig

– Geen overschrijding langs A28 tussen knp Hoevelaken 

en Nijkerk

Welke rapport moeten wij geloven? 

Een onvolledig en onoverzichtelijk rapport of de volledig en 

duidelijk rapport van Nijkerk?



CONCLUSIESCONCLUSIES
•• Er IS een probleem met geluidhinder en luchtkwaliteit Er IS een probleem met geluidhinder en luchtkwaliteit 

sinds Vathorst scherm is gebouwdsinds Vathorst scherm is gebouwd
– Geluidhinder is 60-70 dB(A) – gemeten en berekend

• In Vathorst grenswaarde is 48dB(A)

– Luchtkwaliteit langs A28 is boven grenswaarde (NO2 en PM10)

• De resultaten van berekeningen trekken wij in twijfel 
– Verkeers cijfers

– Toename in verkeer over 11 jaar niet meegenomen in reflectie – Toename in verkeer over 11 jaar niet meegenomen in reflectie 
berekening van de geluidsscherm

– Reflectie van lage frequenties (vrachtauto’s) genegeerd

– Staps gewijs wijzigingen ipv cumulatieve

– Geen rekening gehouden met files (luchtkwaliteit)

– Luchtkwaliteit cijfers zijn niet vermeld en onoverzichtelijk (Raad 
van State)

– Nijkerk rapport (luchtkwaliteit) 2006 concludeert dat er wel 
overschrijding is langs A28

Gezondheid van de mensen is meer belangrijk dan de cijfers



ACTIESACTIES

• Feiten moeten op tafel komen

• Welke acties gaat Gemeente Nijkerk nemen?

• Wat is de tijds planning?

Geluk in NijkerkGeluk in Nijkerk

Stiller Nijkerk

Schoon Nijkerk
Wij willen 

een geluids-

scherm


