
From: Jan Lobeek [jan.lobeek@xs4all.nl]

Sent: 25 October 2010 17:25

To: a.c.vanderlinden@tudelft.nl

Cc: Rob Wesselingh; 'John Ramsbotham'; Joyce Ramsbotham

Subject: geluidsoverlast hoevelaken 
Geachte heer Van der Linde,

 
In aansluiting op ons korte telefoongesprek van 22/10 vat ik hieronder kort samen wat de kewestie is die we met uw

vakgroep zouden willen bespreken en waarvoor we een officieel advies zoeken.

 
Onze stichting en haar doelen:

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar is opgericht in 2009 met het doel de goede bereikbaarheid van

Hoevelaken en haar leefbaarheid (vooral ivm geluid) zo optimaal mogelijk te behouden, na de aanpassing van het

verkeersknooppunt (A1/A28) Hoevelaken. Dit verkeersknooppunt zal in de toekomst worden aangepast, de

planprocedure daarvoor loopt. Het OTB wordt in 2011 verwacht. Voor details, zie de website van de stichting

(ww.hoevelakenbereikbaar.nl). Hoevelaken (gem Nijkerk) ligt juist ten oosten van het knooppunt (noordelijk van de A1

en oostelijk van de A28) en het westelijke deel van het dorp heeft thans al veel te maken met geluidsoverlast van het

verkeer en ook van 2 nabije spoorlijnen (Afrt-Apeldoorn en Afrt- Zwolle). Er is veel bezorgdheid dat er een forse

geluidstoename komt door de bouw van fly-overs van het knooppunt en de verbreding van de doorgaande wegen van

2x2 naar 2x4 banen.

 
Geluidsproblemen waarover we met de vakgroep willen spreken en waarvoor we een expertise rapport/ advies zoeken:

Naast de zorgen die er zijn vanwege de veranderingen op het knooppunt Hoevelaken is er al een bestaand onopgelost

geluidsprobleem:

 
De wijk Amersfoort Vathorst (uiteindelijk 60.000 inwoners) ligt juist ten noorden van de A1 en ten westen van de A28,

dus juist tegenover het westelijke deel van de kern Hoevelaken en de kleinere kern Holkerveen. Bij de bouw van deze

wijk, die begon omstreeks 2000, kwam de verplichting om de woningen tegen geluidsoverlast te beschermen bij

Amersfoort te liggen, de A1 en A28 lagen er nl al (en werden op dat moment niet gewijzigd). Ontwikkelingsbedrijf

Vathorst (OBV), een joint-venture van gem Amersfoort en enkele aannemers, bouwde (2007) een verticaal

geluidsscherm van 6-9 m hoog over een lengte van ongeveer 1500 m (? John?), om de achterliggende woningen van

Vathorst tegen geluidsoverlast te beschermen. Nadat het scherm was gebouwd ondervonden de nabij gelegen

woningen aan de oostkant een sterke toename van de geluidsoverlast, vooral bij westenwind (die helaas overheersend

is). Daarover is veel bij gemeente Nijkerk en gemeente Amersfoort geklaagd door de betrokken bewoners, echter tot

op heden zonder resultaat.

Onze stichting heeft (uiteindelijk via een WOB procedure) gepoogd de relevante geluidberekeningen, vwb de effecten

aan de oostzijde van het scherm, te achterhalen. Dat is maar zeer gedeeltelijke gelukt. Berekeningen zijn gemaakt

door bureau Goudappel- Coffeng. Vwb de effecten aan de oostzijde is er alleen een (niet onderbouwde) uitspraak

gevonden dat er een max toename van het geluidsnivo aan de oostzijde is van 0,56db(A), die nauwelijks

waarneembaar zou zijn. Verder wordt uitgegaan van een absorptiewaarde van het schermmateriaal van 80%, dit is

later geconfirmeerd door een materiaal certificaat. Er is geen argumentatie gevonden voor de hoogte van het scherm

en de stand/ hellingshoek van het scherm (verticaal of onder een hoek).

 
Wat wil de stichting van U?

 
Op basis van de wet geluidhinder:

De wet geluidhinder heeft een rekenvoorschrift dat tot een gemiddlede dagwaarde van het geluidnivo komt en deze

waarde dient onder de wettelijke norm te liggen. Wij zouden allereerst van U een oordeel willen hebben of de gemelde

toename van het geluidsnivo van 0,56 dB(A) aan de oostzijde juist is en ,zo niet, wat dan wèl de (plausibele) waarde

is. Naar onze mening is er (pas) een aangrijpingspunt voor actie indien de toename van het geluidsnivo boven 2 dB(A)

ligt , maar ook daarover zult u meer kennis hebben dan de stichting.

 
Op basis van correct fysisch inzicht:

Naar ons bekend heeft de rekenmethodiek van de wet geluidhinder een aantal onvolkomenheden. Men rekent vooral
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met geluid van hogere frequentie, geluid van lagere frequentie (vrachtwagens) wordt veel minder geabasorbeerd , naar

onze mening, waardoor er dus in werkelijkheid veel meer geluid wordt gereflecteerd dan volgt uit het rekenrecept van

de wet. Daarnaast is het windeffect, voor zover ons bekend, niet voldoende in de berekeningen verdisconteerd, in ieder

geval constateren wij dat de overlast juist speelt, bij westenwind (maar wel van zuidwest tot noordwest), maar niet/

nauwelijks bij windstilte of oostenwind.

Als TU instantie bent u ws in een positie daarover een uitspraak te doen, die politiek belangrijk is en voor ons

relevant, zelfs al zou de zaak - op basis van de wet- in orde zijn.

 
Vergoeding:

De stichting heeft, vooralsnog, beperkte middelen, wij zoeken derhalve naar een advies, als boven onschreven, dat

binnen onze mogelijkheden ligt. Daarover zullen wij graag verder met u overleggen.

 
Met vriendelijke groet,

 
H.J. (Jan) Lobeek

Secretaris Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar

 
033-2538853

06-50263875
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