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Doel van het overleg 

Conform de afspraken met de Stichting Hoevelaken Leefbaar en Bereikbaar 

(SHB&L) heeft Rijkswaterstaat de variant van de SHB&L voor het knooppunt 

vergeleken met het referentieontwerp voor de aspecten luchtkwaliteit, geluid en 

kosten. Het doel van dit overleg is om de Stichting en de betrokken gemeenten 

(Amersfoort en Nijkerk) te informeren over de eerste resultaten van deze 

effectanalyse. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de algemene voortgang van de 

planstudie. 

 

Belangenvereniging Hooglanderveen 

De belangenvereniging Hooglanderveen heeft aan de gemeente Amersfoort 

gevraagd om bij dit gesprek aanwezig te mogen zijn. De betrokken overheden 

hebben hierop positief gereageerd. Aanwezig zijn naast de SHB&L, gemeente 

Amersfoort, gemeente Nijkerk en Rijkswaterstaat dan ook Martine Elverding 

voorzitter van de Belangenvereniging Hooglanderveen en Ab Dekker, trekker van 

de werkgroep die over de plannen rondom het knooppunt Hoevelaken gaat. 

 

De belangrijkste belangen van Hooglanderveen zijn zorgen voor een goede 

mobiliteit voor de dorpsbewoners. De verkeerssituatie rondom Vathorst laat nu al 

te wensen over volgens de belangenvereniging. Daarnaast maken ze zich zorgen 
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over de (visuele) effecten van het aanpassen van het knooppunt. Hoe hoog 

worden de fly-overs? De vereniging dacht 24 meter. Dit wordt door Ronald 

Schoofs ontkracht. De te verwachten hoogte is lager maar wordt niet door RWS 

gespecificeerd. 

 

 

27 april heeft de belangenvereniging haar jaarvergadering in de Wissel. Tijdens 

deze vergadering wordt een deel van de tijd besteed aan de plannen voor het 

knooppunt. De SHB&L zal daar haar ontwerp presenteren. De wethouder van 

Amersfoort en de provincie Utrecht komen naar de vergadering. Er zal een 

paneldiscussie met bewoners zijn. RWS wordt uitgenodigd voor deze vergadering. 

RWS zal laten weten of zij komt en zo ja wie.  

 

Resultaten vergelijking 

Het referentieontwerp en de resultaten van de effectenanalyse zijn besproken.  

 

RWS merkt op dat het referentieontwerp een schets is en nog niet een definitief 

ontwerp. Er is nog niets besloten. Dit ontwerp wordt gebruikt om verschillende 

mogelijke oplossingen tegen elkaar af te zetten en zo doende te komen tot een zo 

goed mogelijk ontwerp wat past binnen het beschikbare budget. De deelnemers 

aan het overleg worden dan ook verzocht vertrouwelijk om te gaan met dit 

referentieontwerp.  

 

Ook de documenten met de resultaten van de effectanalyse met betrekking tot de 

aspecten lucht en geluid zijn nog concept. De deelnemers aan het overleg worden 

verzocht ook hier vertrouwelijk mee om te gaan. De deelnemers stemmen ermee 

in om vertrouwelijk om te gaan met dit en andere tijdens het overleg verstrekte 

documenten. SHBL en Belangengroep Hooglanderveen geven echter aan dat zij 

wel verplichtingen hebben hun achterban te informeren over de ontwikkelingen. 

De Stichting bevestigt de eerder gemaakte afspraak dat zij niets over stukken van 

RWS publiceert zonder overleg met RWS.  

 

De geluidsstudie (die gedaan is met de verkeerscijfers voor 2022, omdat er nog 

geen cijfers voor 2030 zijn) laat zien dat het ontwerp van SHB&L een lagere 

geluidsbelasting geeft op de omgeving dan het referentie ontwerp. en ook lager 

dan de huidige situatie voor zowel Hoevelaken als Hooglanderveen. Zowel het 

referentie ontwerp als het SHB&L ontwerp geven geen norm overschrijding voor 

luchtverontreiniging.  

Naar aanleiding van de presentatie wordt gevraagd of de planstudie straks onder 

de nieuwe wet geluid gaat vallen. Wanneer die wet daadwerkelijk wordt 

aangenomen en er dan voor de planstudie nog geen OTB ligt is dit het geval. De 

planstudie krijgt dan te maken met de in deze nieuwe wet genoemde geluid 

productie plafonds. SHB&L merkt op dat het geluidsproductie plafond wordt 

vastgesteld ná de verbreding van de A28 en de boog Utrecht – Apeldoorn. en dat 

de vergelijkingsgrondslag dus eerst nog eens wordt verhoogd door dit project. Bij 

de nieuwe wet ( met productie plafonds) kan ook weer een hogere waarde 

vastgesteld worden als er onvoldoende budget is voor geluidsvoorzieningen. RWS 

heeft aangegeven dat er bij de uitkomsten van het referentieontwerp nog geen 

rekening is gehouden met geluidsschermen omdat RWS nu nog niet kan zeggen 

waar de geluidsschermen komen.er is geen ruimte in het budget voor 

geluidsschermen. SHB&L vraagt zich af of er wellicht geen schermen komen. 
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Ten aanzien van de kosten van de SHB&L variant wordt gevraagd naar de 

specificering. Wat kost de dive under, de aansluiting Hoevelaken en de schuine 

kunstwerken? Aansluiting Hoevelaken is geraamd op € 70 mln. De volledige 

raming kan RWS niet verstrekken in verband met de markt gevoeligheid van het 

document. Wel wordt afgesproken de hoeveelheden te verstrekken die ten 

grondslag hebben gelegen aan de raming.  

De vastgoedkosten zijn niet in de raming meegenomen. Globaal is de SHB&L-

variant € 15 mln duurder voor wat betreft vastgoed in verband met een bedrijf 

dat zij raken in het zuid-west kwadrant van het knooppunt. SHB&L merkt op dat 

haar ontwerp geoptimaliseerd kan worden, waardoor waarschijnlijk minderook 

geen extra grondgebruik nodig is. 

 

De SHBL geeft verder aan een complete begroting te willen zien. Zij dringt aan 

om ook de eisen en wensen te begroten die mogelijk boven het budget gaan, 

zodat een correcte discussie kan ontstaan over het al of niet honoreren van die 

eisen en wensen. Indien dit niet gebeurt voorziet de SHBL vertraging in de 

besluitvorming. 

 

 

De Stichting heeft in eerdere overleggen met RWS ook gevraag of zij naar hun 

faseringsvariant willen kijken. Dit is nog niet gebeurd. Reden hiervoor is dat 

fasering niet uitmaakt voor de (uiteindelijke) effecten voor lucht en geluid. Voor 

de kosten maakt het wel uit. RWS gaat mogelijk naar fasering kijken in de totale 

afweging om te komen tot een oplossing binnen het beschikbare budget..  (NB 

Integenstelling tot het tekstvoorstel van RWS is er in de bespreking toegezegd 

dat RWS zal in ieder geval naar de fasering van SHB&L kijken.) 

 

Ten aanzien van het ontwerp van de Stichting wordt aangegeven dat het nog niet 

geoptimaliseerd is. Het ontwerp kan wel ontwerptechnisch en de richtlijnen zijn 

toegepast. Verkeerskundig is het ook nog niet doorgerekend maar verkeerskundig 

is het dezelfde als de referentie ontwerp. Dit gebeurt mogelijk in een later 

stadium. 

 

De Stichting en de Belangenvereniging zullen de verstrekte stukken bestuderen 

en de bevindingen zullen worden besproken in een nieuw overleg . RWS kan dan 

ook verdere uitwerking presenteren. 

 

 

 

Vervolg 

Zoals bekend is er niet voldoende budget beschikbaar om aan alle wensen te 

voldoen. Rijkswaterstaat is nu met de omgeving bezig om te bekijken wat niet of 

minder gedaan kan worden. Basis hiervoor wordt gevormd door het Value 

Engineerings proces (VE). Bij VE is teruggegaan naar de belangrijkste waarden 

van het project. Waar doen we het voor? VE heeft veel bouwstenen opgeleverd 

om aan deze waarden te kunnen voldoen. Deze bouwstenen moeten verder 

uitgewerkt worden en worden beoordeeld op bruikbaarheid.. RWS verwacht hier 

nog een paar maanden voor nodig te hebben. Vervolgens worden deze 

bouwstenen naast elkaar gezet en wordt geprobeerd te komen tot een ontwerp 

wat wel past binnen het budget. Hiertoe wordt het bestaande referentieontwerp 

steeds verder ‘afgepeld’ tot het in het budget past. Eerst wordt er gekeken naar 

no-regret maatregelen, dan naar een aantal maatregelen met beperkte impact, 
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dan naar maatregelen die echt inboeten op de functionaliteit van het ontwerp etc. 

Tevens wordt er gekeken naar de wensen en mogelijkheden met betrekking tot 

bovenwettelijke inpassingsmaatregelen Uiteindelijk zal dan rapport worden 

uitgebracht aan de Minister en zal een besluit moeten worden genomen over het 

aan het budget aangepaste ontwerp of dient er een aangepast budget te komen. 

Het resultaat van deze stappen wordt vervolgens bestuurlijk besproken waarna de 

balans wordt opgemaakt en de Minister een keuze maakt. 

SHB&L heeft gevraagd om een overzicht van alle eisen en wensen en is bezorgd 

dat de eisen en wensen van RWS anders zal zijn dan de eisen en wensen van de 

gemeentes, provincies, SHB&L en Belangenvereniging. 

 

Naast bovenstaand traject is RWS met de omgeving bezig met het verkennen van 

de mogelijkheden om de markt vroegtijdig in te schakelen. Door de markt zo 

vroeg mogelijk in het proces te betrekken, kan maximaal gebruik worden 

gemaakt van hun creativiteit. Het idee is dat hierdoor meer wensen gerealiseerd 

kunnen worden. Als hiertoe besloten wordt zal er een programma van Eisen en 

Wensen worden opgesteld dat als basis dient voor de marktbenadering. Het 

proces om tot dit programma van eisen en wensen te komen moet nog worden 

vormgegeven. De eisen zullen uiteindelijk door de Minister worden vastgesteld. 

Vastgesteld wordt dat als het budget € 800 mln blijft het ergens pijn gaat doen. 

 

SHBL interpreteert deze markt benadering zodanig dat het OTB zeer ruim moet 

worden opgezet, zodat alle mogelijke varianten in het TB “passen”. Volgens RWS 

is dit niet de bedoeling: het OTB wordt pas opgesteld nadat de aanbiedingen van 

de aannemers zijn ontvangen en keuzes zijn gemaakt over wat uiteindelijk 

gebouwd en gefinancierd kan worden.  

SHBL stelt dat – naar haar weten – deze benadering alleen nog maar in 

Maastricht (A..2) is toegepast en er dus heel weinig ervaring mee is. Zij vreest 

dat de inspraak van de burgers dan zeer in de knel kan komen. Cruciaal is dan 

om invloed op het Programma van Eisen dat aan de aannemers wordt voorgelegd 

te kunnen hebben. 

 

De SHBL heeft verder gevraagd wanneer en hoe het Meest Milieu Vriendelijke 

Alternatief (MMA) wordt bepaald. RWS zegt dat de MMA wordt bepaald op basis 

van de Voorkeursvariantuit de  diverse offertes van de markt benadering die 

binnen budget zijn. SHB&L merkt op dat dit dus niet een MMA is, maar een 

toevallig ontwerp dat voldoet aan het budget en iets meer milieu vriendelijk is 

dan andere voorgestelde ontwerpen.   

 

Overige zaken 

• De Stichting heeft RWS eerder gevraagd om de verkeerscijfers van de 

verschillende hoofdwegen, lussen en bogen van het knooppunt. Deze zijn 

momenteel nog niet beschikbaar. Reden hiervoor is dat de berekeningen 

opnieuw worden uitgevoerd omdat er een nieuw verkeerskundig model 

beschikbaar is (NRM 2011). 

• Volgens de Stichting ontbreken onderbouwende verkeerskundige cijfers in het 

OWAB voor de gedeeltelijke afsluiting van de aansluiting Hoevelaken. De 

Stichting zal dit in haar zienswijze op het OWAB meenemen. 

• RWS (Petra van Konijnenburg) heeft een email ontvangen van de SHBL met 

opmerkingen over de grote spreiding van de verstrekte cijfers (voor de 

verbindingsboog A28- A1) enz. Zij zal daarop antwoord laten geven, maar 

voorziet dat dit pas na de uiterste indieningsdatum voor de A28 zienswijzen 



 
 

 

  

 Pagina 5 van 5 
 

Rijkswaterstaat Utrecht

  

  

Datum 

11 april 2011 
 
Nummer 

- 

 

 

 

komt. (Dat is vreemde – want dan kunnen wij niet meer erop reageren in de 

zienswijze!)RWS geeft aan dat de SHB&L deze opmerkingen in haar zienswijze 

op het OWAB A28 mee moeten nemen. RWS zal bij de beantwoording van alle 

zienswijzen op het OWAB ook dit punt meenemen.  

• In het OWAB ontbreken volgens de Stichting ook de effecten van het 

gedeeltelijk afsluiten van de aansluiting Hoevelaken op het onderliggend 

wegennet. Peter Richters geeft aan dat dit een aandachtspunt is voor de 

gemeente en dat zij hier ook al globaal naar hebben gekeken. Bij volledige 

afsluiting van de aansluiting Hoevelaken zullenHij gaf ook aan de mogelijk een 

aantalveel kruispunten moeten worden herbouwdaangepast worden als de op 

en afritten gesloten worden –. D dat zal ook geld kosten en, dat is niet 

opgenomen in de ramingin het budget is opgenomen. 

 

• De SHB&L heeft ook gevraagd naar de verbreding van de A28 ter noorden van 

het knooppunt. RWS zegt dat deze hier a-symmetrisch verbreed wordt aan de 

Nijkerkse kant van de A28 ivm het bestaande Vathorst scherm. SHB&L is  zeer 

onthutst hierover, omdat volgens de Stichting in het bestemmingsplan dit 

scherm als tijdelijke staat benoemdis, totdat de A28 wordt verbreed. Verbreding 

aan de Nijkerkse kant zal betekenen dat een deel van de Hoevelakense Bos en 

de Groene Buffer wordt vernield en dat de Nijkerkse kant nog meer 

geluidsoverlast zal krijgen. Bovendien is SHB&L zeer onthutst dat bestaande 

schermen “theoretisch” verhoogd worden met 2 meter, terwijl  op plekken waar 

geen scherm staat niets wordt gedaan, ook als dat wel nodig is. SHB&L 

herinnerde Gemeente Nijkerk eraan dat de gemeente in 2008 heeft beloofd om 

te zorgen dat er bescherming voor het gebied aan de oostzijde van de A28 zal 

komen als deze verbreed wordt. 

 

 

Acties 

• RWS laat de belangenvereniging Hooglanderveen weten of en zo ja wie er naar 

hun jaarvergadering op 27 april komt. 

• RWS verstrekt de hoeveelheden die ten grondslag hebben gelegen aan de 

raming van de SHB&L variant aan de Stichting. 

NRWS zal zsm de verkeers prognose voor de hoofdwegen, bogen en lussen 

verstrekken aan de SHB&L. 

NRWS zal het faserings voorstel van SHB&L uitwerken. 

NVoordat een beslissing over het afsluiten van de op en afritten bij Hoevelaken  

genomen wordt moet een grondige studie uitgevoerd worden over de gevolgen 

daarvan voor het onderliggende wegennet 

 


