
 

 

Notulen vergadering over geluidsschermen 

18 november 2011 

J. en J.R. Ramsbotham hebben op 18 november namens de Stichting een gesprek met 
deskundigen van één van de grootste schermbouwers in Nederland gehad. 

Wij hebben eerst de organisatie en reden voor de oprichting van de Stichting uitgelegd en 
daarna het probleem van geluidsoverlast rondom Knooppunt Hoevelaken besproken. 

De twee heren waren zeer goed op de hoogte van de situatie rondom het Knooppunt, 
Vathorst en Amersfoort. 

Effect van Vathorst scherm 

• Het beste typ scherm voor reductie van geluidsoverlast achter het scherm is het Vathorst 
scherm, vanwege zijn massa en het gebruik van absorberende beton. 

• Het Vathorst scherm veroorzaakt zeer waarschijnlijk aan de weg kant van het scherm 
een zogenaamde “rol” effect waardoor het geluid, door de wind meegedragen, langs het 
scherm “rolt”. 

• Dit “rol” effect samen met het trechter effect van de wind zijn vermoedelijk de oorzaak 
van de hoge geluidsoverlast in Hoevelaken en langs de A28 aan de oost kant. 

• Om het “rol” effect en trechter effect er af te remmen zijn luifels, fins of dwarsschoppen 
van ± 2meter lang op het scherm nodig om meer turbulentie van de wind te creëren en 
de stroming van de wind af te remmen. 

 

• Het “rol”effect van het scherm wordt nooit meegenomen in geluidsberekeningen. 

 



 
Geluids maatregelen bij Knooppunt Hoevelaken 
• Om de geluidsoverlast van het knooppunt te beperken moeten zoveel mogelijk 

schermen komen op de hoofdwegen en op de lussen en bochten om de wind af te 
remmen en om turbulentie te creëren. Door veel schermen te plaatsen zal het geluid 
minder verspreiden. Hoe meer storingen, hoe beter. Geluidsbeperking bij de bron dmv 
dubbel ZOAB blijft de beste geluidsbeperkende maatregel.  

• Middenschermen van 2m – 3m hoog, geven ook 2dB verlaging in het geluid. Een scherm 
van 3m neemt de minste ruimte in, kan geplaatst worden zonder fundering op 1 paal en 
is de goedkoopste variant. Een 3m middenscherm kost €650/m2 

• Een normaal scherm kost ±€500 /m2, inclusief engineering, materialen, plaatsing, excl. 
BTW. De duurste schermen kosten €1200 /m2. 

• Hoevelaken is een zeer specifiek probleem. Omdat er jaren lang is gesproken over 
reconstructie van het knooppunt is de geluidsoverlast nooit aangepakt, en door 
wijzigingen in de weg, en meer verkeer is de geluidsproductie als maar hoger geworden, 
waardoor Hoevelaken nu zit met een groot probleem. 

• Er wordt geadviseerd als het ontwerp bekend is om een deskundig en onafhankelijk 
geluidsonderzoek door TNO te laten uitvoeren, waarin het cumulatief effect van geluid 
van alle hoofdwegen, lussen en bogen wordt meegenomen – kost €6 á 10,000.  

Fijn stof verspreiding 

• Geluidsschermen hebben weinig effect op de verspreiding van fijn stof omdat de 
lucht de poriën niet penetreert. Een ander type scherm is nodig om de fijn stof te 
absorberen.  

Additionele informatie 

• Bij de A4 Delft – Schiedam project, komt een 2km lange landtunneli,  twee van de 
lussen van het knooppunt worden dive-unders, er komen overal schermen en de 
totale kost van het project is €880 miljoen.ii 

                                                           
Notities na de vergadering:  

i Zie http://www.youtube.com/watch?v=-F53x5Rfg-Q 

ii De totale geraamde kosten van de aanleg van variant 1B bedragen € 880 mln.1 Een optimalisatieslag in de 
OTB-fase kan de kostenraming beïnvloeden. De kosten zijn hoger dan het nu beschikbare budget. Het budget 
bedraagt € 655 mln.2 Ik zal de extra kosten inpassen in mijn begroting. In het IODSconvenant is voor deze € 655 
mln een bijdrage door de regio opgenomen van € 60 mln. (prijspeil 2006). Hiervan wordt € 25 mln. bijgedragen 
door de provincie en € 10 mln. door Stadsgewest Haaglanden. De Stadsregio Rotterdam draagt € 10 mln. bij 
voor de inpassing van de A4 en maximaal € 15 mln. voor de kruising van de A4 met de Tramplus.  
Reference: http://www.rijkswaterstaat.nl/images/brief%20aan%20de%20tweede%20kamer%20-
standpunt%20a4%20ds_tcm174-270273.pdf 
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