Persbericht

Stil asfalt gevraagd voor de hele N825
Op 20 november brengt de commissie verkeer van de Staten van Gelderland een werkbezoek aan de
omgeving van de Nettelhorsterweg (N825) en houdt om 19.00 uur in De Melktap in Geesteren (Gld)
een hoorzitting over het inpassingsplan Verlegging N825. Het burgerinitiatief ‘de Slimste Weg van
Nederland’ gebruikt deze gelegenheid om te pleiten voor stil asfalt, ook voor de eerste 4 kilometer
van de N825.
Al twee jaar spant ‘de Slimste Weg’ zich in voor de leefbaarheid van de omgeving van de N825.
Daarbij zijn in samenspel met ondernemers, onderzoekers en de betrokken overheden mooie
resultaten geboekt. Denk aan het toekomstige inhaal verbod en slimme signaleringen op deze
levensgevaarlijke racebaan. Ook is er een groenplan voor de hele weg gemaakt, beginnen we
binnenkort met het testen van de zogenoemde ‘Geluidsrail’ en heeft de provincie een hoge ambitie
om de weg duurzaam aan te besteden.
Terugdringen van de geluidhinder: top prioriteit van de buurt
Op één punt is er onvoldoende voortgang gemaakt: het terugdringen van de geluidhinder. De
topprioriteit voor de buurt. ‘De Slimste Weg’ constateert, dat door de aanleg van de rondweg
Lochem en door de autonome groei van het verkeer de geluidhinder aanzienlijk zal toenemen1. Dat
staat op gespannen voet met de ambities, die de provincie zelf formuleert in de provinciale
omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ en in het provinciale actieplan Geluid ‘Onze wegen worden stiller’.
Ook constateren de initiatiefnemers, dat de provincie in haar plannen geen rekening houdt met de
hinder beleving van de omwonenden en met het stiltegebied ‘Borculo Noord’, dat direct aan de weg
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grenst. In het buitengebied draagt het geluid (vooral van de vele vrachtwagens ) ver en lang. Op de
uitnodiging om ter plaatse metingen te doen is (tot nu toe) niet gereageerd.
Een belangrijk bezwaar van het burgerinitiatief is, dat de onderbouwing van het provinciale plan vol
zit met rekenregels, die niet uit te leggen zijn aan de omwonenden. Zo wordt gerekend met de
wettelijk toegestane maximum snelheid van 80 kilometer per uur, terwijl uit metingen blijkt, dat op
de N825 veel harder wordt gereden3. Voor het gedeelte langs het industrieterrein Overberkel gaat de
provincie uit van stil asfalt, niet omdat daar zoveel mensen wonen, maar omdat daar al stil asfalt ligt.
Het puntensysteem voor woningen waarmee de doelmatigheid van stil asfalt wordt bepaald gaat uit
van de hinder in 2016 in plaats van de hinder in de toekomst (2030). Dat puntensysteem heeft als
consequentie, dat de ene helft van de weg wel stil asfalt zal krijgen en de andere helft niet. Ook dat
valt niet uit te leggen aan de mensen, die direct aan de weg, of in de onmiddellijke omgeving wonen.
Ook niet aan de mensen (en dieren) die in het stilte gebied wonen.
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Van 8.660 motorvoertuigen per etmaal in 2016, naar 11.040 (autonome groei) resp. 12.200 (extra vanwege de
rondweg) motorvoertuigen per etmaal in 2030 (bron: toelichting concept inrichtingsplan rondweg Lochem).
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24,8% van het verkeer op de N825 is vrachtverkeer. Het hoogste percentage van alle Gelderse N wegen (bron:
Gelders verkeer, meting 2017).
3
85% van de auto’s rijdt gemiddeld harder dan 91 kilometer per uur (bron: Gelders verkeer).

Samen leren en innoveren in de Proeftuin Nettelhorst
‘De Slimste Weg’ stelt voor vanuit het ‘stand still principe’ uit de milieu wetgeving te vertrekken en
op het behalen van gezondheidswinst waar maar mogelijk. Dit is een breuk met de praktijk, waarbij
milieu normen als milieu gebruiksruimte wordt gezien, die maximaal opgevuld mag worden. Zij
nodigen de provincie, de gemeenten Lochem en Berkelland en de regio’s Achterhoek en Cleantech
uit om samen in de Proeftuin Nettelhorst die andere, vernieuwende manier van benaderen van het
geluidhinder vraagstuk rond de N825 te onderzoeken en te testen. Daarmee wordt ook de andere
manier van werken getest waar overheid en burgers in de nieuwe omgevingswet samen voor gesteld
staan.
Aan de provincie vraagt het burgerinitiatief om bij de aanbesteding van de N825 marktpartijen uit
te dagen met voorstellen te komen waardoor de weg in 2022 ten opzichte van de huidige situatie
stiller zal zijn. En daarbij ook voor de eerste 4 kilometer uit te gaan van stil asfalt4 . Anders blijft het
uitgangspunt ‘meer verkeer, meer gezondheid en minder hinder’ een slag in de lucht.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Hans Leeflang , (06)
40637171, famleeflang@zonnet.nl
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Stil asfalt is niet alleen gunstig voor het terugdringen van de geluidhinder. Een lagere rolweerstand betekent
een lagere CO2- emissie. Daarnaast heeft het een gunstig effect op de NOx en fijnstof emissie en daarmee ook
op de stikstofdepositie in de natuur (bron: actieplan geluid).

