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Geluidhinder aan de oostkant van de A28 
 

 

1. Als gevolg van de plaatsing van het geluidsscherm aan de west kant van de A28 

hebben de bewoners aan de oostkant, vooral in Hoevelaken, erg veel last, ineens, van 

toegenomen lawaai. 

De bewoners van Hoevelaken hebben bezwaar gemaakt tegen de verlenging van het 

scherm in de richting van de A1 (knooppunt Hoevelaken) in verband met de 

reconstructie van de Nijkerkerstraat en de vrees voor toenemende geluid en slechter 

luchtkwaliteit. 

De bewoners van Holkerveen hebben bezwaar gemaakt tegen de verlenging van het 

scherm richting Corlaer in verband met de nieuwe afsluiting van Corlaer ook ivm de 

vrees voor toenemende geluid en slechter luchtkwaliteit.. 

2. Er zijn meer dan 8 verschillende rapporten geschreven binnen een periode van 5 jaren 

over het effect van het geluidsscherm op geluidhinder en luchtkwaliteit. De 

verkeersintensiteiten die gebuikt zijn in de diverse rapporten variëren (zie tabel 1, 

kolommen 2 t/m 5). De gegevens zijn allemaal door Gemeente Amersfoort geleverd. 

Wegens het verschil in deze gegevens moet men een vraagteken achter de 

betrouwbaarheid van de resultaten zetten. 

3. Volgens de Wet Geluidhinder voor wijzigingen van bestaande situaties mag de 

geluidsbelasting in het jaar vóór dat met de wijzigingen wordt begonnen en in het 

tiende jaar na het gereedkomen van de wijziging van de weg niet met 2dB(A) of meer 

worden overschreden. 

4. Als gevolg van Vathorst en het toenemende verkeer (23% tussen 2000 en 2020 – 

hoger dan de gemiddelde in Nederland Ref. 4) zijn diverse wijzigingen uitgevoerd of 

gepland namelijk: 

4.1. Geluidsscherm aan de west kant van de A28 

4.2. Nieuwe aansluiting Corlaer met verlenging van de geluidsscherm aan de west 

kant van de A28 

4.3. Reconstructie Nijkerkerstraat en tunnel 

4.4. Afsluiting oprit A1 bij knooppunt Hoevelaken 

4.5. spitstrook op A28 tussen knooppunt Hoevelaken en Corlaer 

4.6. verbreding van de A28  

4.7. Flyover over A1 bij knooppunt Hoevelaken gepland tussen 2010 en 2020 

5. De rapporten die geschreven zijn in opdracht van de gemeente Amersfoort 

behandelen de situaties 4.1, 4.2 en 4.3+4.4 afzonderlijk, terwijl zij zijn allemaal de 

gevolgen van het bouwen van Vathorst. Er zijn tot nu toe geen gegevens beschikbaar 

over geplande wijzigingen 4.5,  4.6 en 4.7. Er dient één rapport te komen waarin het 

effect op geluidshinder en luchtkwaliteit wordt berekend met betrouwbaar 

verkeersintensiteit van een jaar vóór alle wijzigingen en 10 jaar naar  de cumulatieve 

gevolgen van de wijzigingen. De berekeningen dienen uitgevoerd te worden door een 

onafhankelijk en betrouwbaar instituut. 

6. In geen enkele rapporten worden gegevens vermeld over het type scherm die gebruikt 

is of zal worden gebruikt. Volgens de uitvoerde van de bouw van het scherm, 

Ingenieursbureau Vathorst, en bevestigd door de leverancier Durisol BV, een speciaal 

type scherm (niet standaard) is ontworpen voor de Gemeente Amersfoort en geplaatst 

aan de west kant van de A28. Er wordt gezegd dat het een 80% absorberende scherm 

is. Ingenieursbureau Vathorst wil aan een particulier geen gegevens leveren over het 

scherm, De Firma Durisol wil eveneens geen gegevens leveren aan particulieren over 

het type scherm of over de testen/metingen die uitgevoerd zijn tov van absorptie en 
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reflectie van de schermen. Gemeente Nijkerk wordt daarom verzocht om formele 

vragen te stellen aan Ingenieursbureau Vathorst en aan Durisol BV over 

• Het scherm dat rondom Vathorst is al geplaatst  

• De schermen die tussen A28 en A1 en op de hoogte van Corlaer zullen 

worden geplaatst. 

Om betrouwbaar berekeningen te kunnen uitvoeren zijn de volgende gegevens nodig 

• hoogte van het scherm 

• helling van het scherm tov de weg 

• afstand tussen het scherm en de weg 

• absorptie en reflectie bij diverse frequenties (bv bij hoog frequentie van 

auto’s en bij lager frequenties van middelzwaar voertuigen, en de laagste 

frequenties van zwaarvoertuigen. 

7. Zwaarvoertuigen geven net zoveel lawaai als 10 auto’s, en middelzwaar voertuigen 

net zoveel lawaai als 5 of 6 auto’s. Zwaarvoertuigen hebben een grotere bijdrage bij 

lage frequenties. Volgens een expert van TNO: “De standaard rekenmethoden 

schrijven niet precies voor hoe de absorptie van geluidsschermen in een akoestisch 

model moet worden ingevoerd. Meestal wordt een eigen invulling aan gegeven en 

voor  geluidsabsorberende geluidsschermen vaak 80% wordt gehanteerd en men 

neemt gemakshalve maar aan dat de absorptie bij elke frequentie gelijk is. In de 

praktijk dit is niet zo en in het algemeen is het veel moeilijker om bij lage frequenties 

een goede geluidsabsorptie te bereiken dan bij hoge frequenties”. De Gemeente 

Nijkerk wordt verzocht de geluidsberekeningen te laten uitvoeren voor elke octaaf 

band dwz voor personen auto’s, middelzwaar en zwaar voertuigen, en aan het eind 

van de berekening het geluid in alle octaafbanden op te tellen tot een waarde in 

dB(A). De octaafbanden van 250Hz en 500 Hz (zwaarvoertuigen) zijn voor sterkste 

vertegenwoordigt in de dB(A) waarde. Dit is ook wat wordt ervaren door de 

bevolking van Hoevelaken.    

8.  In tabel 1 zijn diverse berekeningen uitgevoerd. (Deze berekeningen zijn niet 

officiële maar alleen indicatief). De gegevens voor het verkeersintensiteit (kolommen 

2-5) zijn uit de diverse rapporten van Gemeente Amersfoort afkomstig en zijn 

allemaal door gemeente Amersfoort geleverd.  

• In kolom 6 is de bijdrage aan het geluid van middelzwaar en zwaar 

voertuigen omgerekend naar “equivalent auto’s” (1 middelzwaar auto geeft 

dezelfde hoeveelheid geluid, uitgedrukt in dB als 5 personen auto’s (ref 12) 

en 1 zwaarvoertuig geeft dezelfde hoeveelheid geluid als 10 personen 

auto’s, uitgedrukt in dB (ref 13). Dit is de autonome situatie, zonder 

wijziging ten behoefte van Vathorst. 

• In kolom 7 is berekend de bijdrage aan het geluid in “equivalent auto’s”  

aannemende dat alleen 20% van het geluid wordt gereflecteerde door het 

absorberende scherm. (80% absorptie) 

• In kolom 8 is berekend de bijdrage aan het geluid in “equivalent auto’s” 

aannemende dat 0% van het geluid van auto’s wordt gereflecteerde (100% 

absorptie) 50% van geluid van middelzwaar voertuigen wordt gereflecteerde 

(50% absorptie) en 100% van het geluid van zwaarvoertuigen met de laagste 

frequentie wordt gereflecteerd (0%absorptie). 

• Vergelijking tussen de autonome situaties in 2003, 2005 en 2009 en de 

situatie met aansluiting Corlaer, of reconstructie Nijkerkerstraat en afsluiting 

A1 in 2014, 2015 en 2020 (dwz 1 jaar voor wijzigingen en 10 jaar naar de 

wijzigingen) laten zien dat het geluid zal toenemen in dezelfde maat alsof er 
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meer dan 100% (111 – 114%) toename is in het verkeer. 80-100% toename 

in verkeer geeft meer dan 3dB verhoging. (ref 14) Deze berekening is niet 

een standaard berekening, maar het laat zien dat het zeer aannemelijk is dat 

de geluidsbelasting zal met meer dan 2 dB toenemen vanaf het 

oorspronkelijke situatie (in 2006, vóór het plaatsen van het scherm bij 

Vathorst) en na alle voorgenoemde wijzigingen. In deze berekeningen is er 

bovendien geen invloed meegenomen van een spitstrook op de A28, 

verbreding van de A28 of de beoogde A1 flyover, die ook een toenemende 

geluid zullen ongetwijfeld geven.  

 

 

Conclusie 
Gezien het feit dat: 

• De door de Gemeente Amersfoort geleverde gegevens van de 

verkeersintensiteit tonen significante varieties tussen de verschillende 

rapporten, 

• Wijzigingen als gevolg van de ontwikkeling van Vathorst zijn stapsgewijs 

behandeld en niet cumulatieve berekend – dwz vóór de ontwikkeling en na 

alle wijzijgingen dat een reële beeld van de feiten aangeeft,  

• Er is geen informatie beschikbaar voor het publiek over de absorptie en 

reflectie van de geplaatst of toe te plaatsen geluidsschermen bij verschillende 

geluids frequenties en het is zeer aannemelijk dat (gemakshalve) berekend is 

met een gemiddelde van 80% absorptie ipv een vele lager absorptie voor 

lager, hinderlijke frequenties (zwaarvervoer), 

• Een indicatief berekening van geluid tussen de autonome situatie één jaar 

voor alle wijzigingen en 10 jaar naar wijzigingen laat zien dat er zeer 

waarschijnlijk een toename in geluid is van meer dan 3dB, 

• Een toename in geluid van meer dan 3dB(A) komt overeen met de 

waarnemingen van de bevolking in Hoevelaken, die een toename in geluid 

sterk hoorde en vooral een toename in het geluid van lager frequenties 

(vrachtauto’s), 

verzoeken wij, met klem, de Gemeente Nijkerk om nog één keer berekeningen voor 

zowel geluidshinder en luchtkwaliteit door een onafhankelijk en betrouwbaar 

instituut te laten uitvoeren met goedgekeurde en overzichtelijke invoergegevens.  

 

Als deze nieuwe berekeningen inderdaad laten zien dat er een toename in geluid is 

van 2dB of meer dan moeten, volgens de Wet Geluidhinder, maatregelen onderzocht 

worden om de geluidsbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde of de 

waarde 1 jaar vóór de wijzigingen.  
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Tabel 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Jaar Totaal 

verkeer 

A28 (knp 

Hoevelak

en - 

Afslag 

Corlaer) 

autos Middel 

zwaar 

zwaar omgereken

d naar 

"equivalent

e autos" 1 

zv = 10 

autos, 1mzv 

= 5 autos 

20% van 

geluid 

wordt 

gereflecte

erd 

0% 

geluid 

van autos 

wordt 

gereflecte

erde, 

50% van 

mzv, en 

100% 

van ZV 

(ref 12 + 

13) 

toenam

e in 

verkeer 

("equiv

alente 

autos") 

in 10 of 

11jaar 

met 

reflecti

e 

(kolom 

8) 

Verwacht 

toename 

in dB tov 

11 jaar 

iedere 

(50-70% 

meer 

verkeer = 

2dB; 80-

100% = 

3dB ref 

14 

20% 

geluid 

van autos 

wordt 

gereflecte

erde, 

60% van 

mzv, en 

100% 

van ZV 

(ref 12 + 

13) 

% 

toename 

in 

verkeer 

("equival

ente 

autos") in 

10 of 

11jaar 

met 

reflectie 

(kolom 

11) 

Verwacht 

toename in 

dB tov 11 

jaar iedere 

(50-70% 

meer 

verkeer = 

2dB; 80-

100% = 

3dB ref 14 

Refer

entie 

Opmerking 

2002 98000 70070 9800 18130 209720 251664 506170     525084     1+10   

2003 80400 66732 6432 7236 135072 162086 259692     276254     2 bestemmingsplan Vathorst 

2005 76000                       4 autonome situatie 

2005 72000 62640 4680 4680 109440 131328 191340     206208     9 zonder afsluiting Corlaer 

2009 76444 66506 4969 4969 116196 139435 203154     218939     4+6 autonome situatie 

2009 83000 72210 5395 5395 126160 151392 220573     237712     9 met afsluiting Corlaer 

2009 178900 138498 13835 26567 340506 408608 773593 
    808211     

8 

met nijkerkerstraat tunnel en afsluiting 

Hoevelaken) 

2010 77749 67641 5054 5054 118181 141817 206626     222681     6 autonome situatie 

2010 78958 68694 5132 5132 120014 144017 209824 
    226129     

5+7 

met nijkerkerstraat tunnel en afsluiting 

Hoevelaken) 

2010 86000 74820 5590 5590 130720 156864 228545     246304     9 met afsluiting Corlaer 

2014 88440 73405 7075 7959.6 148579 178295 285661 
111   >3dB 303880 125   4dB 

11 

berekend met 10% meer verkeer dan 

2003 

2015 86969 75659 5655 5655 132209 158651 231172 111   >3dB 249131 128    4dB 9 met afsluiting Corlaer 

2020 93519 81362 6079 6079 142152 170582 248535 
114   >3dB 267846 121    4dB 

5+7 

met nijkerkerstraat tunnel en afsluiting 

Hoevelaken) 

2020 215400 166756 16658 31987 409978 491974 931426 
       174   >5dB  973105 186   5 a 6dB 

8 

met nijkerkerstraat tunnel en afsluiting 

Hoevelaken) 

N.B, Alle verkeersintensiteit gegevens in alle rapporten (kolomns 2-5) zijn door Gemeente Amersfoort geleverd. 

N.B. IngenieursBureau Vathorst is een onderdeel van DHV. DHV rapporten zijn niet onafhankelijk. 

N.B. De getallen in kolom 7 (20% reflectie en 80% absorptie) komen overeen met een toename in verkeer (“equivalent auto’s”) over 11 jaar van 32-45% = ± 0.65dB(A)
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