
Pag. 1 
 

Belangenvereniging Bathmen  www.bvbbathmen.nl/ bvb@concepts.nl  Vegerinkskamp 38B 7437 GA  Bathmen 
 

Belangenvereniging Bathmen                 
 
 
 
 
 
Rijkswaterstaat Oost-Nederland, hoofdkantoor 
T.a.v. de directie 
Eusebiusbuitensingel 66 
6828 HZ  Arnhem 
 
 
 
 
 
Onderwerp: gevolgen verbreding A1 oost. 
 
Bathmen, 25 april 2016. 
 
 
Geachte dames, heren, 
 
De Belangenvereniging Bathmen (BVB) is bezorgd over de ontwikkelingen rondom 
de A1 met betrekking tot leefbaarheid: veiligheid, geluidsoverlast, fijnstof emissie, 
duurzaamheid en overige milieueffecten. Er wordt al sinds jaar en dag overlast 
ervaren van de A1. Deze is met de verhoging van de maximumsnelheid fors 
toegenomen. Met de voorgenomen uitbreiding van het aantal rijstroken zal de 
overlast verder toenemen. Een onafhankelijk onderzoek van het RIVM heeft 
aangetoond dat de afgelopen jaren (nog voor de verhoging van de 
maximumsnelheid) het geluidniveau hoger was dan Rijkswaterstaat heeft berekend. 
Dat zal dus alleen maar toenemen! 
 
De noodzaak om maatregelen te nemen is geen discussiepunt meer. 
De vraag ‘wat er dient te gebeuren’ nog wel. Veel partijen starten niet met denken 
over ‘wat’, maar verstarren in het ‘hoe’ en dan vooral: ik heb geen budget. Dat staat 
het denken in oplossingen in de weg. 
 
In deze brief leest u: 
o Dat wij denken in kansen. De problemen kennen we al, die hoeven we niet te 

horen, daar willen we juist vanaf. 
 

o Dat wij op onze eerdere suggesties nog geen reactie mochten ontvangen van 
Rijkswaterstaat. Wel dat Rijkswaterstaat zich ingraaft met ‘wettelijke normen’.  
Een MER met een Meest (Mens- en) Milieuvriendelijk Alternatief  (MMA) vinden 
ze niet nodig. 
 

o U leest dat effecten van geluid en fijnstof zodanig belastend zijn dat iedereen  
(lees vooral: de overheid) deze wil reduceren. 
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o Dat volgens de Provincie Overijssel een gezonde en veilige woon- en 
werkomgeving belangrijk is. Stevige inspanningen zijn nodig vanwege de te hoge 
milieubelasting. Innovatieve oplossingen zijn gewenst.  
Wij geven ze hier  -  opnieuw – op een presenteerblaadje. 
 

o Dat de gemeente Deventer vanuit de raad opdracht kreeg om de realisatie van 
maatregelen tegen geluidsoverlast en milieu te bevorderen. Zij organiseert 
binnenkort een expert-bijeenkomst met betrokken partijen.  
 

o U leest dat burgers meedoen en meedenken en uitspreken mee te willen 
financieren: burgerparticipatie in optima forma! 

U leest helaas niet dat er al concrete acties zijn gestart om onze suggesties te 
onderzoeken. Dat er door partijen over ‘schuttingen’ heen wordt gekeken. Dat een 
kans wordt gegrepen. Daarom zenden wij u deze brief en dagen u uit: 

Wij denken in kansen. 
Wij vragen u ook te denken in kansen. 
Wij vragen u daarom hierover vragen te stellen aan betrokken bewindslieden.  
Wij vragen u om mee te doen! 

Durft u te denken in kansen en durft u mee te doen? 

Van probleem naar kans! 

Onze insteek is:  
hoe komen we samen tot slimme oplossingen die geluid- en uitstootreductie  
combineren met duurzaamheid of hernieuwbare energie. Het gaat dan om 
gedragen oplossingen vanuit de bevolking die meerdere doelstellingen bereiken 
dan die alleen een gevolg zijn van de capaciteitsuitbreiding A1. Daar moeten de 
handen voor op elkaar te krijgen zijn. 

Een werkgroep van de BVB heeft zich gebogen over de situatie en hierover ook 
contact met diverse partijen en burgers binnen onze gemeenschap. 
Belangrijk uitgangspunt daarbij was en is dat de BVB zoekt naar een set van 
maatregelen die op draagvlak binnen de gemeenschap kan rekenen. Daarnaast is 
ons ook duidelijk dat maatregelen geld kosten en derhalve is ook actief gezocht naar 
een wijze waarop financiering mogelijk is. 

Een eerste alternatief was al snel ontstaan. Deze oplossing hebben wij naar 
betrokken partijen gezonden. In deze oplossing is getracht rekening te houden met 
vele belangen én met opties voor financiering. Participatie van burgers in optima 
forma! 
 
Wij boden dus al een alternatief, een 
combinatie van nieuwe technieken 
(difractoren), van duurzame energie 
(zonnepanelen) e.e.a. op een lage 
geluidswal (draagvlak bevolking en 
provincie).  
 
De situatie in de afbeelding is daar 
een voorbeeld van. Verder in deze 

mailto:bvb@concepts.nl


Pag. 3 
 

Belangenvereniging Bathmen  www.bvbbathmen.nl/ bvb@concepts.nl  Vegerinkskamp 38B 7437 GA  Bathmen 
 

brief laten we zien hoe zo iets tot stand komt. 
Het toont aan dat oplossingen binnen bereik liggen en is daarmee een aanzet om 
creatief te zoeken naar oplossingen. Dat vergt onderzoek. En lef! 
 
En vooral voor dat laatste doen wij een beroep op u. Want het blijkt voor velen 
moeilijk om te gaan met burgerparticipatie, met denken over ‘beleidsgrenzen’ !  
 
We hebben inmiddels veel positieve reacties gekregen. Zo heeft de gemeenteraad 
van Deventer een motie aangenomen om de maatregelen te onderzoeken. Zij 
organiseert een expert-bijeenkomst, waarin ook de BVB met een expert 
vertegenwoordigd is!  
Vanuit het bedrijfsleven is aangeboden om de nodige technologie aan te reiken. 
Burgers hebben aangegeven mee te willen financieren aan de duurzame energie-
component. 
 

Helaas, we krijgen ook reacties waarvan je hoopte dat ze in deze tijd niet meer 
voorkomen.  
Primaire ‘reflexen’: dat het ingewikkeld is om meerdere beleidsterreinen zoals 
economie (doorstroming verkeer), volksgezondheid (uitstoot en geluid), 
duurzaamheid en milieu met elkaar te moeten verbinden. Duurzaamheid is een 
andere afdeling. Technologie en innovatie is weer een andere afdeling. Dat het geld 
kost. Dat er geen wettelijke noodzaak zou zijn. 

Die laatste is wel heel bijzonder. Het is verbazingwekkend hoeveel energie er alweer 
is gestoken in onderbouwing van ‘geen wettelijke noodzaak’. Urgenda kreeg in 2015 
gelijk van de Rechtbank dat de overheid haar burgers dient te beschermen en 
maatregelen daartoe moet nemen.  
Gaan we met de A1 een slechte situatie verergeren of keren we halverwege, voordat 
we in het geheel verdwalen? 

 

Traject tot nu toe onder de maat ! 

In onze zienswijze van 5 januari 2015 veegde onze technische commissie al de vloer 
aan met de opgestelde ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau 2014’ . Op vele fronten 
een notitie die uitblonk in vaagheden, aannames en tendentieus denken en daarop 
voortborduren. Het verplichte nummertje voor ‘de bühne’.  
Relevante onderzoeks-informatie over de problematiek wordt verbloemd met proza 
over alle mogelijke voordelen. Van negatieve effecten zouden geen cijfers zijn (wel 
eens gehoord van het RIVM?). 
 
Nogmaals in de bijlage onze zienswijze. Dan wordt u duidelijk dat er wel degelijk een 
MER inclusief een Meest Milieuvriendelijk Alternatief opgesteld dient te worden! 
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Gezondheid, milieu en duurzaamheid 

Ons land staat achteraan als het gaat om het realiseren van de duurzaamheids- en 
milieudoelstellingen. De uitstoot van schadelijke stoffen is te hoog, de hoeveelheid 
duurzame energie die we opwekken is te laag.  

Een van de grote problemen is fijnstof. 

Om een onverdachte bron te citeren hier informatie vanaf website provincie 
Overijssel: 

Fijnstof is een verzamelnaam voor (chemische) deeltjes in de lucht. Deeltjes, 
die kleiner zijn dan 10 micrometer worden PM10 genoemd. Nog kleinere 
deeltjes dan PM10 omdat deze schadelijker blijken dan PM10 deeltjes. Ook 
roet is een belangrijk onderdeel van fijnstof. 

Fijnstof en stikstofdioxide (NO2) schadelijk voor de gezondheid 
Er is geen veilig niveau: fijnstof is ook schadelijk in lage concentraties. De 
effecten zijn dan wel minder dan bij hogere concentraties. 

Blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) hangt samen met een verminderde 
longfunctie, een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een 
verhoogde gevoeligheid voor infecties. 

Verkeer: belangrijke bron van stikstofdioxide 

Langs drukke verkeerswegen zijn de hoogste concentraties stikstofdioxide 

aanwezig. Vooral in de ochtend zijn de concentraties relatief hoog door de 

ochtendspits in combinatie met een zwakke wind of een koude onderste 

luchtlaag waardoor NO2 zich weinig verspreidt. Verkeer levert het grootste 

aandeel aan de verhoogde stikstofdioxideconcentraties. 

... Zo stijgt het aandeel stikstofdioxide in de uitlaatgassen door de 

gecombineerde toepassing van fijnstoffilters, oxidatiekatalysatoren en andere 

maatregelen. Verder is door strengere eisen aan motorvoertuigen de uitstoot 

weliswaar verminderd, maar door een toename van het aantal gereden 

kilometers is het netto effect op de totale emissies kleiner. Ook blijken 

motorvoertuigen in de praktijk minder zuinig (meer uitstoot) dan tijdens de 

condities waaronder fabrikanten testen. 

Niet opgenomen in de tekst op de website van de provincie is de toename als gevolg 
van de verhoogde toegestane snelheid op autosnelwegen die recent in het nieuws 
was. De toename van schadelijke uitstoot is hierdoor volgens deskundigen 
dramatisch hoger. 
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Bovenstaand beeld (vanuit GISopenbaar.Overijssel.nl) laat zien dat de A1 in de één 
na hoogste categorie zit qua gemeten NO2 concentratie.  
Gezien de veel voorkomende windrichting en vanwege het hooggelegen viaduct in 
de A1 over de Gorsselseweg betekent dit dat veel uitstoot terecht komt in Bathmen. 

Standpunt van de provincie Overijssel 

Onze provincie Overijssel (bron websites provincie Overijssel, april 2016) geeft 
aan: 

Een gezonde en veilige woon- en werkomgeving is een belangrijke 
voorwaarde voor welvaart en welzijn. De verbeteringen van de afgelopen jaren 
willen we vasthouden, maar stevige inspanningen blijven de komende jaren 
nodig aangezien de milieubelasting in Nederland relatief hoog is. 

En : 
…Daarbij staat innovatie centraal. Hoe zorg je dat plannen betaalbaar zijn en 
hoe kun je daarbij slim gebruik maken van bestaande geldstromen en 
budgetten? Welke technische innovaties kun je inzetten? Op welke nieuwe 
manieren kun je bewustwording en draagvlak creëren? 

 

Het antwoord op de bovenstaande vragen hebben we al gegeven! Tijd voor actie 
dus.  

De provincie neemt signalen van burgers die geluidhinder ervaren van 
wegverkeer serieus. Ook al voldoet de situatie aan de wettelijke normen, de 
gezondheid van burgers kan toch worden geschaad door ervaringen van 
geluidoverlast. Als dat in ernstige mate het geval is door verkeer op provinciale 
wegen voelt de provincie zich verantwoordelijk om de kwaliteit van de 
leefomgeving van burgers te verbeteren. 
 
… Uit onderzoek blijkt namelijk dat inwoners en werknemers hinder 
ondervinden van bijvoorbeeld geluid, stank, licht, gevoelens van onveiligheid, 
et cetera veroorzaakt door bedrijven en weg- of spoorwegverkeer, terwijl er 
geen wettelijke normen overschreden worden. 
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Oké: het standpunt van de Provincie is duidelijk. En hoewel de A1 geen provinciale 
weg is, mag je op basis van dit standpunt en de betrokkenheid bij haar burgers in dit 
geval dus verwachten dat de provincie op de barricaden staat. 

 

Wat is er mogelijk? 

In deze brief treft u een weergave van standpunten vanuit de Bathmense bevolking. 
Inclusief suggesties voor oplossingen. 
 
Om aan te tonen dat er veel mogelijk is, hebben wij eerder een suggestie gedaan 
voor een mogelijke oplossing. Deze en andere suggesties hebben we verder 
uitgewerkt (iemand moet het doen..). 
 
 
 
Om te beginnen de eenvoudige geluidswal.  
Effectief. Op diverse plekken een prima 
oplossing. Maar zo kaal is het voor veel partijen 
niet aantrekkelijk. In het open terrein is een kale 
wal (of een geluidscherm) niet zo mooi.  
 
Het kan veel beter! 
 

 
De eerste stap is een ‘oude bekende’. 
Leg zonnepanelen op de zuidzijde van de 
wal. Bijdrage aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de 
verschillende overheden. 
 
 
 

 

Met een betere inbedding van de wal kom je al 
weer een stap verder. Geen ‘lelijke muur’ in het 
landschap, maar aansluiting op de omgeving. 
 
 
 

 
Een veel genoemde wens: verdiep de A1 !  
Dit draagt optimaal bij aan het parkachtig 
landschap Overijssel, dat onze provincie 
voorstaat. De vrijgekomen grond kan 
eenvoudig opzij worden geschoven en als 
basis voor de wal dienen. De A1 is 
grotendeels uit zicht, het geluid wordt 
gekeerd. 
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Laten we eens technologie toevoegen.  
Een Diffractor bijvoorbeeld, verhoogd en 
enigszins schuin geplaatst, om zo goed 
effect te hebben. Een diffractor heeft een 
belangrijk voordeel: lage kosten. 
In deze opstelling geen wal. 
 
 
En als we dit alles combineren? 
 
 
Een lage wal waarop de diffractor is geplaatst, op 
de zuidzijde van de wallen zonnepanelen. Ook in 
de middenberm diffractoren. 
 
Door de A1 iets te verdiepen, komt er grond vrij 
voor de wallen en krijgen de wallen voldoende 
hoogte.  
Het parkachtig landschap wordt zo goed mogelijk 
hersteld. Een goede aankleding aan de ‘landzijde’.  
 

De wegzijde is optimale promotie voor een duurzame, milieubewuste provincie, met 
een vooraanstaand technisch kenniscentrum! 
  
De combinatie van de verschillende maatregelen maken het mogelijk aan meerdere 
doelstellingen te voldoen. De wens van gemeente en provincie om duurzame 
energieopwekking te realiseren is gecombineerd op een plaats waar geluidsreductie 
nodig is. De benodigde oppervlakte is aanwezig, dus er is geen beroep nodig op 
schaars natuur- of landbouwgebied. 
 
Op plaatsen langs de A1 waar bebouwing op grotere afstand is kan wellicht alleen 
worden volstaan met diffractoren en 2-laags ZOAB. 
 
De toegepaste middelen zijn relatief goedkoop te realiseren: geen dure hoge 
geluidswal of een hoog ‘geluidsscherm’. Hoe hoger de wal, des te meer beslag op 
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grond. Financiering van de zonnepanelen door burgers (via betreffende regelingen) 
is een optie. 
 
Wat dit nog niet biedt is een oplossing voor de schadelijke stoffen als gevolg van de 
uitstoot van het verkeer. Ongedaan maken van de snelheidsverhoging op dit 
gedeelte van de A1 zal een eerste aanzet zijn. 
 
Diffractor 
 
De diffractor behoeft wellicht enige toelichting.  
 
Een diffractor is een betonnen constructie met daarin holtes die parallel aan het 
wegdek lopen, waardoor vanwege verschillen in geluidsdruk de geluidsgolven naar 
boven worden gericht. Het systeem werkt vooral bij het rolgeluid van banden en is 
daarom voornamelijk langs autosnelwegen en provinciale wegen effectief. 
(Wikipedia) 
 
 
Al in april 2013 stond in het zakelijk magazine van Rijkswaterstaat het artikel ‘ 
Succes in strijd tegen verkeerslawaai’  
 
In een lage opstelling zijn enkele decibellen geluidsreductie al gerealiseerd. In de 
voorgestelde ‘opgehoogde en schuine opstelling’ aan de zijden van de snelweg zou 
een nog hogere reductie mogelijk zijn. 
 
In combinatie met ‘2-laags ZOAB’ biedt dit een goede en relatief goedkope oplossing 
voor een groot deel van de problematiek van geluidsoverlast. 
 
 
 
Durven denken en doen: wat helpt daarbij niet? 
 
 
Als wij zoeken naar innovatieve oplossingen en suggesties vinden, zijn de eerste 
reflexen het opsommen van de ‘beren op de weg’: 
 

 Als het RIVM jaar op jaar aantoont dat het werkelijk gemeten geluidsniveau 
fors hoger is dan de rekenmethode voorspelt, reageert RWS met allerlei 
argumenten over berekeningen, juistheden en wettelijke regels.  
Wij vragen niet om een veroordeling, wij zoeken niet een schuldige. Wij 
(h)erkennen de realiteit en zoeken en vragen om een adequate oplossing. 
Want met deze kennis heeft het geen zin om nog meer ‘foute situaties’ te 
realiseren met alle te nemen herstelkosten van dien.  
 

 Als wij suggesties doen voor alternatieven is de eerste reflex van RWS: geen 
budget, doen (kunnen) we niet. 
In onze voorstellen is echter ook gedacht over de financiering. Met 
oplossingen die bijdragen aan de duurzaamheids- (klimaat-) doelstellingen 
van de overheid. Zodat ook andere financieringsbronnen beschikbaar zijn.  
Vanuit de Bathmense bevolking is aangegeven dat er veel belangstelling is 
om te investeren in zonnepanelen geplaatst op een geluidsreducerende 
oplossing, zoals een scherm of wal. 
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Durven denken en durven doen: wat kunt ú doen? 
 
Gezien al het bovenstaande vragen wij alle betrokkenen, en met name het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, de Provincie Overijssel en de gemeente Deventer te 
bewerkstelligen dat in de MER en andere beslisdocumenten alle bovengenoemde 
factoren worden onderzocht en de belangen van de ingezetenen van Overijssel 
optimaal worden behartigd.  
Voor de MER betekent dit concreet een gedegen en volledig onderzocht Meest 
Milieuvriendelijke Alternatief. 
 

o Geef invulling aan de vaak geuite wens van burgerparticipatie!  
o Zie de aangeboden suggesties: bestaande oplossingen gecombineerd 
o Denk over bestaande (beleids-)grenzen 
o En vooral: doe uw werk goed! Een MER is geen doekje voor het bloeden, 

maar ter bescherming van uw en onze kinderen. Dat vergt serieus onderzoek! 
 
Tenslotte nog een overzicht van maatregelen die in gesprekken met of per mail 
ontvangen zijn van inwoners van Bathmen en omgeving (samengevat): 
 

Geluidreducerend asfalt  
Verlaging talud  
Verdiepte ligging  
Tunnel  
Verlaging snelheid  
Overkapping  
Verplaatsen oprit  
Geluidswal 
Geluidswal begroeid 
Geluidswal zonnepanelen 
Absorberende afscherming 
Begroeiing 
Diffractoren 

 
De te nemen maatregelen dienen de overlast te reduceren. Het mag niet zo zijn dat 
de geluidsoverlast wordt ‘verplaatst’ naar anderen. 
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SAMENGEVAT 
 
Het is nu de gelegenheid om iets te doen aan de overlast! De Milieu Effect 
Rapportage (MER) wordt nu opgesteld en het is zaak zorg te dragen voor een goede 
MER inclusief MMA en met serieuze alternatieven. 
 
Tot op heden ontbreekt het hieraan! Wij hebben laten zien dat alle partijen in hun 
‘beleidsstukken’ veel aandacht hebben voor mens en milieu. Rondom de A1 hebben 
wij dit tot op heden niet mogen ervaren. Wij hebben daarom een alternatief 
aangeboden, inclusief opties voor financiering door burgers. 
 
 
Wij wensen u veel wijsheid, maar vooral lef toe! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Belangenvereniging Bathmen 
 
Namens het bestuur. 
 
Marlies ter Horst 
Secr. BVB 
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