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1 INPASSINGSVISIE VERZORGINGSPLAATSEN

Verzorgingsplaatsen maken onderdeel uit van het hoofdwegennet.
Bij de inrichting van verzorgingsplaatsen dient een balans gevonden te worden tussen de
functionele waarde (voldoende capaciteit, onderhoudbaarheid, bereikbaarheid voorzieningen e.d.)
en de belevingswaarde (aantrekkelijkheid, identiteit, veiligheid e.d.).

In dit document wordt specifiek in gegaan op de ruimtelijke kwaliteit van de uit te breiden en
nieuw te realiseren verzorgingsplaatsen. Binnen het project Hoevelaken worden 2
verzorgingsplaatsen uitgebreid met extra vrachtwagenparkeerplaatsen (A1 Palmpol en A1
Neerduist) en 1 nieuwe verzorgingsplaats gerealiseerd (A1 De Middelaar). Voor de
verzorgingsplaatsen Palmpol en Neerduist zijn de eisen uitsluitend van toepassing op de uitbreiding
van de verzorgingsplaatsen.

De verzorgingsplaatsen dienen een aangename plek te zijn om te tanken, de accu’s van elektrische
auto’s op te laden, (verplicht) te rusten, even wat te eten of te drinken, telefoneren, de hond uit te
laten, een sanitaire stop e.d.

De lay-out van de verzorgingsplaats, de wijze waarop de weggebruiker aan komt rijden, kan
tanken, laden en/of parkeren en weer weg kan rijden, vormt de basis voor de inrichting en
inpassing van de verzorgingsplaats. Logica, eenduidigheid, gebruikersvriendelijkheid,
verkeersveiligheid en sociale veiligheid zijn hierbij belangrijke begrippen.

De aantrekkelijkheid van de verzorgingsplaats wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
ruimtelijke kwaliteit van de verzorgingsplaats. Hierbij gaan het om de inpassing in het landschap,
de inrichting van de verzorgingsplaats zelf en de vormgeving van de voorzieningen.
Aantrekkelijkheid, identiteit, onderscheidendheid en onderhoudbaarheid zijn hierbij belangrijke
begrippen.

Belangrijk uitgangspunt is dat het ruimtelijk ontwerp van de verzorgingsplaats leidend is voor de
uitwerking in een functioneel, verkeerskundig ontwerp. Beide disciplines (verkeerstechniek en
inpassing) dienen samen op te trekken bij het ontwerpen van de verzorgingsplaats. Een duidelijk
inpassings- en vormgevingsconcept is onmisbaar bij de uitwerking naar een ruimtelijk ontwerp. Het
ruimtelijk ontwerp van de verzorgingsplaatsen dient qua inpassing en vormgeving in te spelen op
de landschappelijke kwaliteiten ter plaatse. Begrippen hierbij zijn: schaal en maat, structuren en
patronen, beleving van zowel de gebruikers(-groepen) op de verzorgingsplaats als vanuit de
bewoners en gebruikers in de omgeving. Voor iedere ruimtelijke ingreep binnen de
verzorgingsplaats is het van belang de betrokken partijen (zoals exploitanten, uitbaters e.d.) te
informeren en/of te betrekken in het ontwerpproces.

De vereiste of gewenste capaciteit en het gewenste programma zijn uitgangspunt voor het ontwerp
van verzorgingsplaatsen. Deze inpassingsvisie in combinatie met de eisen uit de vraagspecificatie
vormen het kwaliteitskader waar het ontwerp van de verzorgingsplaatsen aan dient te voldoen.

In de handreiking "Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van snelwegen" worden op routeniveau en op
trajectniveau de kernkwaliteiten van de A1 en A28 benoemd. Waarbij het ruimtelijk ontwerp van
de verzorgingsplaatsen past binnen het grotere verhaal van de weg als route (Zie bijlage 1 en 2).
Een vereiste is dat het ruimtelijk ontwerp van de verzorgingsplaatsen onderdeel is van het
integrale ontwerp van het project conform het dossier Ruimtelijke Kwaliteit & Vormgeving.

Dit document is een aanvulling op het dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving (dRKV) ten
aanzien van de verzorgingsplaatsen. Waar het dRKV van toepassing is op de inpassing van het
gehele project zoomt dit document specifiek in op de verzorgingsplaatsen
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Referentie verzorgingsplaats A2 ‘De lucht west’

2 VORMGEVINGSEISEN VERZORGINGSPLAATSEN

1.1 Bij de lay-out van de verzorgingsplaats gaat het niet alleen om het alignement van de
rijbanen en de locatie van de parkeervakken maar ook om het ruimtelijk ontwerp met open
ruimtes en beplantingselementen (bomen in een rij, groep of als solitair, beplantingsvak,
struweel, haag e.d.) en korte vegetatie. Een integraal ontwerp is een vereiste.

1.2 Er dient een rechtstreekse, kruisingsvrije voetgangersverbinding te zijn tussen het
personenauto-parkeergedeelte en het benzineverkooppunt. Indien deze eis aantoonbaar te
belemmerend is, is een enkele kruising toegestaan.

1.3 Er dienen zowel centraal op als aan de buitenranden van de verzorgingsplaats aangename
plekken (d.w.z. plekken met een aantoonbare ruimtelijke kwaliteit) te zijn om zich te
verplaatsen en te verblijven.
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Referentie schetsontwerp verzorgingsplaats
A28 ‘Vanenburg

1.4 Er dient per verzorgingsplaats een helder inpassings- en vormgevingsconcept geformuleerd
te worden waarbij de gestelde ontwerpuitgangspunten voor de inpassing per
verzorgingsplaats leidend zijn.

1.5 Op het parkeergedeelte van zowel personenauto’s als vrachtwagens dient de kantopsluiting
zodanig gedimensioneerd te zijn dat vrachtauto’s deze niet kapot rijden. Het gebruik van
varkensruggen, rotsblokken en betonelementen is niet gewenst..

1.6 Terughoudendheid in kleurgebruik bij verhardingen is gewenst. Specifiek kleurgebruik van
de verhardingen dient de functie te ondersteunen.

1.7 In het verlichtingsplan rekening houden met verschillen in het gebruik op de
verzorgingsplaats: onderscheiden worden de voetgangersverbinding, het personenauto-
parkeergedeelte en het vrachtwagen-parkeergedeelte. Masthoogte en armatuur dienen
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afgestemd te zijn op het gebruik. Om verrommeling te voorkomen is een helder
opstellingsplan van de masten gewenst. Uithouders in allerlei richtingen zijn om dezelfde
redenen ongewenst. Armaturen direct op de mast hebben de voorkeur. Uitgesproken
primaire kleuren zijn niet gewenst: de voorkeur gaat uit naar grijs of zwart.

1.8  Een golvend oppervlak in de verharding als gevolg van wisselende verkantingen ivm
afwatering dient te worden voorkomen. Indien van toepassing dienen kolken geïntegreerd
te worden in de kantopsluiting en/of een eenheid te vormen met de trottoirbanden.

1.9 Banken of picknicksets staan op een ruime betonplaat waarvan het oppervlak stroef is
gemaakt. Het bankje of picknickset maken onderdeel uit van dezelfde programmalijn, zijn
onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vernieling/diefstal. Uitgesproken kleuren zijn
niet gewenst: de voorkeur gaat uit naar grijs of zwart. Om verrommeling te voorkomen is
een helder en afgestemd opstellingsplan voor lichtmasten, afvalbakken, bankjes en
picknicksets gewenst.

1.10 Bij vrachtwagenparkeerplaatsen dient rekening  te worden gehouden met een
ruimtereservering voor geluidswering (schermen) ter voorkoming van overlast van geluid
van koelinstallaties. Uit het geluidsonderzoek moet blijken of een dergelijk scherm
noodzakelijk is.

1.11 Bij de luifel van het benzineverkooppunt is, in verband met de uitstraling naar de
omgeving, verlichting van de bedrijfskleuren alleen toegestaan aan de voorzijde en de
snelwegzijde.

1.12 De gevel van het benzineverkooppunt is als één geheel aan alle vier de zijden ontworpen
en vormgegeven, er is geen achterkant qua architectuur. De standaard losse
containeropslagplaats aan de achterzijde is mee ontworpen in een eenzelfde architectuur
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en materiaalgebruik. De luifelverlichting mag alleen aan de voorzijde en de wegzijde
worden toegepast.
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3 PALMPOL (bestaande verzorgingsplaats)

RUIMTELIJKE CONTEXT

Palmpol ligt in het kampen- essen landschap. Kenmerkend is de doorgaande singelbeplanting
tussen de spoorlijn en de A1. Over lange lengte zal deze singelbeplanting verdwijnen als gevolg
van de verbreding van de A1. Ter hoogte van Palmpol wijken de spoorlijn en de A1 en blijft de
singelbeplanting gehandhaafd. De singelbeplanting vormt een stevig ruimtelijk kader van Palmpol.

Singelbeplanting
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PROGRAMMA

Personenautoparkeerplekken 26 bestaand, uitbreiding zie Vraagspecificatie

Vrachtwagenparkeerplekken 15 bestaand, uitbreiding zie Vraagspecificatie

LZV plekken Zie vraagspecificatie

Spiegelafstelplek 1

Electrisch oplaadpunt bestaand handhaven

SPECIFIEKE EISEN

2.1 Palmpol ligt aan de A1, uitgangspunten uit het Routeontwerp A1 zijn leidend voor het
ontwerp.

2.2 Palmpol is een introverte verzorgingsplaats. Er is geen visueel contact (mogelijk) met de
omgeving.

2.3 De zuidelijk gelegen singel wordt behouden en maakt onderdeel uit van het ruimtelijk
ontwerp. Bij uitbreiding richting het oosten, wordt de singel ook verlengd tot de nieuwe
oostgrens van de verzorgingsplaats.
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4 NEERDUIST (bestaande verzorgingsplaats)

RUIMTELIJKE CONTEXT

De verzorgingsplaats ligt op een overgang van kampenlandschap naar laagveengebied en op het
snijvlak van stad en landschap. De aanwezige volwassen bomen zijn waardevol en maken
onderdeel uit van het wegbeeld op de A1.
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PROGRAMMA

Personenautoparkeerplekken  +/- 15 bestaand, uitbreiding zie Vraagspecificatie

Vrachtwagenparkeerplekken +/- 15 bestaand, uitbreiding zie Vraagspecificatie

LZV plekken Zie Vraagspecificatie

Spiegelafstelplek 1

Elektrisch oplaadpunt voor tenminste 4 auto’s
(ruimtereservering)

SPECIFIEKE EISEN

3.2 Neerduist ligt op de overgang van stad naar land. Er is vanaf de verzorgingsplaats goed
visueel contact met het landschap middels vensters.

3.5 Boscompensatie voortkomend uit de maatregelen die worden genomen op Neerduist,
worden niet op verzorgingsplaats Neerduist opgelost.



12

5 DE MIDDELAAR (nieuwe verzorgingsplaats)

RUIMTELIJKE CONTEXT

De Middelaar ligt in een semi open kampenlandschap. Ruimtelijke begrenzing en verdichtingen
worden gevormd door landschapelementen als erven/erfbeplanting, singels en laanbeplantingen.

Inrichtingsschets van een referentieontwerp nieuwe verzorgingsplaats De Middelaar

Locatie nieuwe
verzorgingsplaats
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PROGRAMMA

Personenautoparkeerplekken Aantal, zie Vraagspecificatie

Vrachtwagenparkeerplekken Aantal, zie Vraagspecificatie

LZV plekken Aantal, zie Vraagspecificatie

Elektrisch oplaadpunt voor minimaal 2 auto’s, maximaal 4 auto’s
(ruimtereservering)

SPECIEKE EISEN

4.1 De Middelaar is gelegen in een open, agrarische omgeving met op enige afstand bebouwing
en weg- en erfbeplantingen. Het gebruik van de verzorgingsplaats dient vanuit de omgeving
gezien niet op te vallen. Vanaf de verzorgingsplaats is juist visueel contact met de omgeving
gewenst. Een dichte beplantingsstructuur rondom de verzorgingsplaats (het erfkader), in het
centrale deel onderbroken door een venster brengt beide wensen bij elkaar.

4.2 De grens van het eigendom van Rijkswaterstaat en het groene erfkader (carré) inclusief
beplantingsstructuur volgen de landschappelijke structuren en patronen, zoals een
bestaande perceelsgrens of sloot.

4.3 De beplanting van het carré, de erfbeplanting, bestaat uit inheems gebiedseigen
beplantingssoorten.

4.4 Binnen het groene kader, het erf, is een eigentijdse en onderscheidende inrichting en
beplanting toegepast.

4.5  Parkeervakken voor vrachtwagens uit het zicht van de omgeving houden.
4.6  Gevel- en luifellijn van het brandstofverkooppunt volgen de structuurlijnen van het

landschap.
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BIJLAGE 1:

Kijk op ruimtelijke kwaliteit van snelwegen (A001)  HB 2433098
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alle A routes

per A route

per deeltraject

A XXAlle 
richtingen

Hanteer de ontwerpprincipes 

voor het gehele netwerk.

Netwerk

Route

Traject                                   ->

Grote Landschappenroute

Knooppunt Watergraafsmeer 

–

Knooppunt Hoevelaken

Stroe 

–

Knooppunt Beekbergen

Deventer Oost 

–

Knooppunt Azelo

Knooppunt Hoevelaken

–

Stroe

Knooppunt Beekbergen

–

Deventer Oost

Knooppunt Buren

–

Duitse grens

schaal 1:1.000.000

De belevingswaarde van de 

landschappen wordt versterkt 

door de variatie in hoogteligging 

per landschapstype.

Ruim dwarsprofiel met brede 

middenberm en buitenbermen, 

afgestemd op de kwaliteit van 

het landschap.

Vrij uitzicht op de omgeving 

wordt gewaarborgd door het 

beperken van beplanting en 

objecten in de buitenbermen.

De A1 is letterlijk een dwarsdoorsnede van Nederland. Een 
groots ontworpen snelweg met lange karakteristieke tra-
jecten, die door bijzondere landschappen lopen. De weg is 
op veel plekken ontworpen met ruime buitenbermen en/of 
middenbermen, met name tussen Barneveld en Azelo. Deze 
bieden de ruimte om de weg zorgvuldig in te passen in de 
landschappen. Er is veel zicht op de omgeving met een aan-
tal markante oriëntatiepunten. Door de groene afscherming 
met grondwallen, beplante taluds en groene geluidsscher-
men is het zicht op de steden beperkt. Hierdoor blijft het 
landschappelijke karakter van de route behouden.

Kernkwaliteiten omgeving: 
- Aantrekkelijke afwisseling van grote landschappen met 

een uitgesproken kwaliteit.
- Steden met een groen karakter naar de snelweg.

Kernkwaliteiten route:
- Zorgvuldig getraceerd, vormgegeven en ingepast.
- Ruim dwarsprofiel met brede middenberm en zijbermen, 

afgestemd op de kwaliteit van het landschap.
Opgave:

- Borgen van het groene en landschappelijke karakter van 
de route.

- Ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de 
snelweg integraal oppakken met de inpassingsopgave 
van de weg.

sikovap
Notitie
Uitg. Regiegroep WWA 17-04-2013
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Traject

Naarden. De snelweg maakt een ruime bocht 
om de vestingstad Naarden. De buitenbocht 
raakt bijna het Gooimeer. De vormgeving en 
inpassing versterken de beleving van het vrije 
schootsveld van de oude vestingstad, de Nieu-
we Hollandse Waterlinie en de Stelling van Am-
sterdam. Het talud van de binnenbocht kent 
een flauwe helling en gaat naadloos over in het 

Verlichting staat in de mid-

denberm zodat de buitenbermen 

obstakelvrij kunnen blijven.

A1 - III

A1 - I

A1 - IV

A1 - VI

A1 - V

50 m

110 m

40 m

50 m

70 m

70 m

55 m

50 m

60 m

Weg langs de grondwallen van Amersfoort-Noord

Wegprofiel in de Eemvallei

Eemnes
Eem

Laren

Baarn

Weg in het open landschap van de Eemvallei

open veenweidegebied. Langs de buitenbocht 
is het talud steiler en deels begroeid met riet 
en wilgen, passend bij de oeverbeplanting van 
het Gooimeer. De relatie tussen de vestingstad 
en het ommeland is door zorgvuldige inpassing 
van de A1 zoveel mogelijk gespaard gebleven.

Knooppunt Watergraafsmeer – Knooppunt Hoevelaken
La

nd
sc

ha
pp

el
ijk

e 
w

eg

De grote openheid van het land-

schap wordt versterkt door het 

ontbreken van beplanting in de 

buitenbermen.

Het traject reageert op de 

verschillende condities in de 

omgeving.

1 km

1 km

Tussen Knooppunt Watergraafsmeer en Knoop-
punt Diemen is de A1 vormgegeven als oprij-
laan naar de stad. Populierenrijen staan hier 
aan weerszijden van de weg. 
Met de inpassing in het open landschap van 
het UNESCO Werelderfgoed Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, rondom Naarden, wordt de land-
schappelijke kwaliteit in het ruime dwarsprofiel 
maximaal benut. Bij de passage van het Gooi 
heeft de weg een smal dwarsprofiel dat door 
de begroeide geluidsschermen en achterlig-
gende bossen toch een groen karakter heeft. 
Knooppunt Eemnes ligt precies op de overgang 
van de stuwwal naar het open landschap Ar-
kemheen-Eemland. Hier is de weg getraceerd 
in de verkaveling van het landschap. De open 
buitenbermen bieden spectaculaire vergezich-
ten op het Eemland. 
De passage van Amersfoort is grotendeels inge-
past met geluidswallen. Strategisch geplaatste 
bebouwing steekt boven de geluidswallen uit 
en geeft Amersfoort een eigen identiteit.

Kernkwaliteiten omgeving: 
- Doorsnijding van twee grote open land-

schappen, van elkaar gescheiden door een 
stuwwal met een besloten karakter.

- Steden afgeschermd met groene geluids-
schermen en geluidswallen.

Kernkwaliteiten traject:
- Afwisseling van ruime dwarsprofielen in het 

open landschap en een smal dwarsprofiel in 
het besloten landschap.

- Uniforme geluidswering per landschapstype 
versterkt de ruimtelijke samenhang.

Opgave:
- Behouden van het contrast tussen open en 

besloten landschappen.
- Consistente toepassing van geluidswerende 

voorzieningen.
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Traject

Weg bij Voorthuizen/Barneveld

Terschuur

Kallenbroek

Weg door de Gelderse Vallei tussen Voorthuizen en Stroe

Knooppunt Hoevelaken - Stroe

Bundeling van weg en spoor met 

een landschappelijke inrichting.

A1 - III

A1 - I

A1 - IV

A1 - VI

A1 - V

50 m

110 m

40 m

50 m

70 m

70 m

55 m

50 m

60 m

Wegprofiel tussen Voorthuizen en Stroe

Landschappelijke w
eg

Het uitzicht vanaf de weg 

beperkt zich tot de kleinscha-

lige landschapskamers van de 

Gelderse Vallei.

1 km

1 km

Het traject ligt gebundeld met de spoorlijn van 
Amersfoort naar Apeldoorn en doorsnijdt het 
coulisselandschap van de Gelderse Vallei. Het 
kleinschalige landschap met dorpen, bedrijven, 
lintbebouwing, bomenrijen en boskamers is 
aan de noordzijde van de weg duidelijk zicht-
baar. Door de bundeling met het spoor is het 
zicht aan de zuidzijde beperkt. De zone tussen 
weg en spoor kent een wisselende breedte en 
is beplant met opgaande begroeiing. Door het 
ruime dwarsprofiel met obstakelvrije zijbermen 
heeft de weg een landschappelijk karakter. 
Daar waar de weg en het spoor van elkaar 
wijken, bij Barneveld, is een groot bedrijventer-
rein ontstaan, dat zich steeds verder uitbreidt in 
oostelijke richting.

Kernkwaliteiten omgeving: 
- Gevarieerde en kleinschalige karakter van 

de Gelderse Vallei.
Kernkwaliteiten traject:

- Ruim dwarsprofiel met brede obstakelvrije 
buitenbermen die, aansluitend op structu-
ren in de omgeving, plaatselijk zijn beplant 
met doorgaande singelbeplanting.

Opgave:
- Daar waar spoorlijn en snelweg naast 

elkaar liggen deze als bundel vormgeven in 
singelrijk landschap. 

- De inpassing van het bedrijventerrein Bar-
neveld integraal oppakken met de inpas-
singsopgave van de weg rekening houdend 
met het landelijke karakter van de A1 als 
totaal.
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Traject

Het traject door de Veluwe is zorgvuldig inge-
past. Er zijn vier dwarsprofielen toegepast die 
zorgdragen voor een afwisselende beleving. 
Op het lagere westelijke deel van de stuwwal 
zijn de rijbanen van elkaar gescheiden door 
een zeer brede (tot 80 meter) middenberm met 
bosbeplanting. Op het middelste deel komen 
de rijbanen bij elkaar en wordt de spoorlijn 
gekruist. In het reliëfrijke deel van de Veluwe is 
de weg ingegraven. De taludhellingen variëren 
waardoor een afwisselend en aantrekkelijk 
wegbeeld ontstaat. De bundeling met de 
spoorlijn van Amersfoort naar Apeldoorn is 
door de landschappelijke inpassing nauwelijks 
zichtbaar. Tussen Ugchelen en Beekbergen 
ligt de weg op een ophoging en zijn de taluds 
beplant. Vanaf Beekbergen is de zuidzijde vrij 
van beplanting, wat vrij zicht op de omgeving 
oplevert. Aan de noordzijde gaat Apeldoorn 
schuil achter dichte beplanting.

Kernkwaliteiten omgeving: 
- De Veluwe met reliëf, heide, zand, grote 

bossen, landbouwenclaves en nauwelijks 
bebouwing.

- Groene passage van Apeldoorn.
Kernkwaliteiten traject:

- De weg is ondergeschikt aan zijn natuur-
lijke omgeving.

- Zeer ruim en afwisselend dwarsprofiel met 
brede obstakelvrije bermen.

- Unieke wijze van tracering, hoogteligging 
en inpassing.

Opgave:
- Vrijhouden van taluds van houtige opslag 

omdat anders de variatie van de inpassing 
niet meer zichtbaar is.

- Zo min mogelijk wegmeubilair toepassen.

Zorgvuldige afstemming tussen 

topografie, tracering, hoogtelig-

ging en dwarsprofiel.

Zeer brede obstakelvrije buiten-

bermen en soms een zeer brede 

obstakelvrije middenberm.

Het landschap bepaalt het weg-

beeld. Wegmeubilair ontbreekt. 

Zelfs de verzorgingsplaats ligt 

achter een grondlichaam.

A1 - III

A1 - I

A1 - IV

A1 - VI

A1 - V

50 m

110 m

40 m

50 m

70 m

70 m

55 m

50 m

60 m

A1 - III

A1 - I

A1 - IV

A1 - VI

A1 - V

50 m

110 m

40 m

50 m

70 m

70 m

55 m

50 m

60 m

Wegprofiel in het middelste deel van de stuwwal

Wegprofiel in het westelijke deel van de stuwwal

Stroe – Knooppunt Beekbergen
La

nd
sc

ha
pp

el
ijk

e 
w

eg

1 km

1 km

Asselsche Heide

Caitwickerzand

Kootwijk
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Traject

Brede landschappelijke middenberm in het westelijke deel

Insnijding in het reliëfrijke deel van de stuwwal

Smalle middenberm in het middelste deel

Verhoogde ligging bij Apeldoorn

A1 - III

A1 - I

A1 - IV

A1 - VI

A1 - V

50 m

110 m

40 m

50 m

70 m

70 m

55 m

50 m

60 m

Strubben in de middenberm. De brede mid-
denberm in het westelijke deel van het traject 
is enerzijds een middel om een maximale 
boservaring te realiseren voor de automobilist. 
Tegelijkertijd is de ligging van de middenberm 
zodanig gekozen dat een aantal strubben 
behouden konden blijven. Een strubbe is een 

zeldzame grondheuvel met zeer oude meertak-
kige eiken. De nabijgelegen verzorgingsplaats is 
de Strubbe genoemd.

A1 - III

A1 - I

A1 - IV

A1 - VI

A1 - V

50 m

110 m

40 m

50 m

70 m

70 m

55 m

50 m

60 m

Wegprofiel in het reliëfrijke deel van de stuwwal

Wegprofiel bij Apeldoorn
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Traject

Tussen de Veluwe en Deventer kruist de A1 de 
IJsselvallei. Vanaf de verzorgingsplaatsen stijgt 
de weg langzaam met flauwe boogstralen naar 
de IJsselbrug. De taluds zijn vrij van beplanting, 
met uitzondering van enkele populieren in de 
onderberm die het wegbeeld diepte geven. 
Hierdoor heeft de weggebruiker goed zicht 
over de IJsselvallei. Om de impact van het 
grondlichaam van de snelweg op de omgeving 
te verkleinen zijn de taluds aan de voet afge-
rond. Daardoor gaat het dijklichaam vloeiend 
(zonder schaduwlijn) over in het grasland. Het 
historische waterfront van Deventer is daaren-
tegen zeer goed zichtbaar vanaf de IJsselbrug.

Kernkwaliteiten omgeving: 
- Overgang van stuwwal naar een waterrijk 

en contrastrijk landschap met uiterwaarden, 
dijken en kleine rivierbossen.

- Groene passage van Apeldoorn.
- Zicht op historisch stadsfront Deventer.

 Kernkwaliteiten traject:
- Zorgvuldige benadering van de IJsselbrug.
- Onbeplante taluds met vrij uitzicht.

Opgave:
- Behouden van het zicht door de bermen en 

taluds onbeplant te laten.
- Bedrijvenpark A1 bij Deventer integraal 

oppakken met de inpassingsopgave van de 
weg.

A1 - III

A1 - I

A1 - IV

A1 - VI

A1 - V

50 m

110 m

40 m

50 m

70 m

70 m

55 m

50 m

60 m

Brug over de IJssel bij DeventerWeg bij Deventer op een dijk met flauw talud

Wegprofiel op een dijk in het rivierenlandschap van het IJsseldal

Knooppunt Beekbergen - Deventer Oost

1 km

1 km

Twello

Wilp

Deventer

IJssel

La
nd

sc
ha

pp
el

ijk
e 

w
eg

IJsselvallei. De kruising van de IJssel is een 
markant moment. Niet alleen het uitzicht over 
het rivierenlandschap geeft een mooi beeld, 
ook het zicht op het historische stadssilhouet 
van Deventer maakt de plek uniek. Dit is mede 
te danken aan de grote contrasten tussen 
de stad en de oude agrarische landschap-
pen rondom de IJsseloevers. In omgekeerde 

rijrichting wordt na de kruising van de IJssel het 
Veluwemassief zichtbaar.

In het rivierenlandschap ligt de 

weg op een dijklichaam. De 

taluds zijn niet beplant waardoor 

er vrij zicht is op de omgeving.
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Traject

A1 - III

A1 - I

A1 - IV

A1 - VI

A1 - V

50 m

110 m

40 m

50 m

70 m

70 m

55 m

50 m

60 m

Weg bij de Sallandse HeuvelrugDe Krans-es van Enter

Wegprofiel bij Enter

Deventer Oost - Knooppunt Azelo

De weg ligt grotendeels op het 

maaiveld met obstakelvrije bui-

tenbermen waardoor het land-

schap maximaal ervaarbaar is.

Omliggende landschappelijke 

structuren en beplanting bepalen 

het wegbeeld en de inrichting 

van de buitenbermen.

Rijsserberg. De doorsnijding van Rijsserberg 
is nadrukkelijk vormgegeven als een bijzonder 
moment in het Sallandse landschap. Omdat de 
weg diep insnijdt ontstaan er grote hoogtever-
schillen die door zorgvuldig vormgegeven hel-
lingen worden opgevangen. Ook de aansluiting 
Holten maakt slim gebruik van het natuurlijke 

hoogteverschil. Het contrast met het omliggen-
de coulisselandschap wordt versterkt door twee 
opeenvolgende bochten die de weg tussen 
de hoogstgelegen punten van de Rijsserberg 
brengt.

1 km

1 km

Enter

Tw
enthekanaal

In het Sallandse landschap kent de A1 een 
rustige en ruime vormgeving en inpassing. De 
opeenvolging van landschapskamers is door 
de ruime opzet van de weg, met brede een 
middenberm en obstakelvrije buitenbermen, 
goed zichtbaar. De beplantingsstructuur van 
de omgeving, langs oude landwegen, beken 
en rondom boerenerven, wordt versterkt door 
aansluitende beplanting in de buitenberm. 
De beken spelen een belangrijke rol. In het 
westelijke deel lopen zij evenwijdig aan de 
weg. In het oostelijke deel stromen de beken 
haaks op de weg. Beide delen van dit traject 
worden van elkaar gescheiden door uitlopers 
van de Sallandse Heuvelrug. De weg doorsnijdt 
deze stuwwal met een flauwe boog, een diepe 
insnijding met een ruim dwarsprofiel en flauwe 
taluds. Ter hoogte van Enter doorsnijdt de A1 
een krans-es. Aan de noordzijde is deze opge-
vuld met een bedrijventerrein.

Kernkwaliteiten omgeving: 
- Ruim en afwisselend coulisselandschap 

met kleine boscomplexen, landgoederen, 
beekdalen en kleine dorpen, halverwege 
afgewisseld door een markante stuwwal 
met zand, bos en heide.

Kernkwaliteiten traject:
- Ruim dwarsprofiel met brede middenberm 

en obstakelvrije buitenbermen.
- Zorgvuldige insnijding door de Sallandse 

Heuvelrug.
Opgave:

- Behouden van landschappelijke karakter 
van de weg door ruimtelijke ontwikke-
lingen op ruime afstand van de weg te 
realiseren.

- Versterken van de beleving van de krui-
sende bekenstructuur.

Landschappelijke w
eg



52 Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van snelwegen

Traject

A1 - III

A1 - I

A1 - IV

A1 - VI

A1 - V

50 m

110 m

40 m

50 m

70 m

70 m

55 m

50 m

60 m

Viaduct over de weg bij Oldenzaal

Wegprofiel bij Oldenzaal

Het gezicht van Hengelo aan de A1

Knooppunt Buren - Duitse grens

1 km

1 km

Deurningen

Hasseler Es

Vliegveld Twenthe

Oldenzaal

Het meest oostelijke stuk van de A1 ademt een 
andere tijdgeest. Hier is de A1 meanderend 
getraceerd, zo dicht mogelijk langs de dorpen 
en steden van Twentestad om het landschap 
te ontzien, wat zich uit in het smallere dwars-
profiel en op een aantal locaties een verdiepte 
ligging. Een aantal bedrijventerreinen oriënteert 
zich nadrukkelijk op de snelweg. Verder zijn de 
dorpen en steden nauwelijks zichtbaar door 
dichte beplanting of geluidswerende grondwal-
len. Het grote aantal dwarsverbindingen over 
de weg verraadt de stedelijke ligging van de 
weg. Bij Oldenzaal doorsnijdt de A1 opnieuw 
een stuwwal. Ook hier is de weg ingesneden. 
Vlak voor de grens met Duitsland kruist het tra-
ject nog het prachtige beekdal van de Dinkel.

Kernkwaliteiten omgeving: 
- Afwisselend landschap Noordoost Twente: 

coulisselandschap, een stuwwal en een 
beekdal.

Kernkwaliteiten traject:
- Meanderende tracering.
- Compact dwarsprofiel.
- Variërende hoogteligging.

Opgave:
- Ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving 

van de snelweg integraal oppakken met de 
inpassingsopgave van de weg.

Weg meandert tussen landschap 

en stad.

Dwarsverbindingen gaan 

bovenlangs.
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alle A routes

per A route

per deeltraject

A XXAlle 
richtingen

Hanteer de ontwerpprincipes 

voor het gehele netwerk.

Netwerk

Route

Traject                                   ->

Noorddiagonaal

Knooppunt Rijnsweerd  - 

Knooppunt Hoevelaken

Knooppunt Hoevelaken - 

Harderwijk

Harderwijk – Aansluiting Wezep Aansluiting Wezep - Ommen Ommen - Knooppunt Lankhorst

Knooppunt Lankhorst - 

Knooppunt Hoogeveen

Knooppunt Hoogeveen - 

Knooppunt Julianaplein

De A28 van Utrecht naar Groningen loopt door alle grote 
landschappen van Noordoost Nederland. Omdat de tra-
cering en de inpassing van de weg steeds zijn aangepast 
aan de kwaliteiten van de omgeving heeft de A28 een 
gevarieerd karakter. Ieder traject kent een eigen kwaliteit. 
De scherpe overgangen tussen de landschappen versterken 
de ruimtelijke beleving van de afzonderlijke trajecten. Het is 
ook een route die verschillende middelgrote solitaire steden 
met elkaar verbindt. Het stadssilhouet is vaak duidelijk 
zichtbaar en toont het specifieke karakter van de verschil-
lende steden. 

Kernkwaliteiten omgeving: 
- Dwarsdoorsnede van het gevarieerde Nederlandse land-

schap.
- Scherpe overgangen tussen landschappen.
- Korte en markante passages bij middelgrote steden met 

een eigen stadsgezicht.
Kernkwaliteiten route:

- Afwisselend samenspel tussen tracering en hoogtelig-
ging van de weg.

- Prachtig ingepaste trajecten met riante dwarsprofielen.
Opgave:

- Behouden van contrast tussen stad en landschap.
- Nieuwe stadsadressen aan de snelweg zorgvuldig vorm-

geven.
- Zeer zorgvuldig omgaan met de kernkwaliteiten van de 

route.

Stadssilhouet geeft iedere stad 

een eigen herkenbaar gezicht.

Identiteit van de weg wordt 

ontleend aan de afwisselende 

kwaliteiten van de omgeving.

schaal 1:1.000.000

sikovap
Notitie
Uitg. Regiegroep WWA 17-04-2013
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Traject

a028

I

II

III

IV

V

VI

VII

60 m

60 m

65 m

50 m

75 m

80 m

a028

I

II

III

IV

V

VI

VII

60 m

60 m

65 m

50 m

75 m

80 m

Ingraving bij Soesterberg 

Wegprofiel bij Soesterberg 

Weg bij Zeist met halve overkapping.

De luifel. Bij de wijk Vollenhove in Zeist 
was de ruimte voor de A28 beperkt. Om de 
geluidshinder voor de wijk te beperken is hier 
een luifel toegepast die de helft van de A28 
overkapt. Door de ingraving van de snelweg 
is de luifel niet zichtbaar vanuit de woonwijk. 
Dichte bosaanplant en een grote verdiepte 

Knooppunt Rijnsweerd  - Knooppunt Hoevelaken

Tussen Utrecht en Zeist doorsnijdt de A28 een 
landgoederenzone. De inrichting van knoop-
punt Rijnsweerd is hierop afgestemd. Het 
stadssilhouet van Utrecht is van grote afstand 
zichtbaar vanaf de A28. Vervolgens doorsnijdt 
de weg de Utrechtse Heuvelrug. De wegge-
bruiker ervaart het bosrijke en geaccidenteerde 
landschap, ondanks de hoge bevolkingsdicht-
heid in dit gebied. De weg is over een zeer 
grote lengte ingegraven. Hierdoor is er weinig 
zicht vanaf de snelweg. Zo wordt het specifieke 
karakter van de stuwwal versterkt. 
Amersfoort gaat schuil achter dichte beplanting 
en geluidswerende voorzieningen.Tussendoor 
zijn de landschappelijke structuren van de Gel-
derse Vallei zichtbaar. Met de reconstructie van 
de A28 gaat dit beeld ingrijpend veranderen.

Kernkwaliteiten omgeving:
- Hoger gelegen zandlandschap met reliëf, 

heide en grote bossen. Aan de rand de 
overgang naar lager gelegen coulisseland-
schap met beken en landgoederen.

Kernkwaliteiten traject:
- Zeer lange ingraving in de Utrechtse Heu-

velrug maakt de doorsnijding beleefbaar.
Opgave:

- Stadsadressen Utrecht en Amersfoort aan 
de snelweg zorgvuldig vormgeven.

- Beleving van de kruisende bekenstructuur 
bij Leusden en Amersfoort versterken.

De bosbeplanting langs de weg 

ontneemt het zicht op de dorpen 

en steden op de Utrechtse 

Heuvelrug.

De weg is ingegraven en de ta-

luds zijn beplant met heide zodat 

het karakteristieke landschap van 

de Utrechtse Heuvelrug zichtbaar 

wordt.

De verstedelijking van de 

Utrechtse Heuvelrug is alleen 

zichtbaar door het grote aantal 

dwarsverbindingen over de 

snelweg.
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parkeerplaats vormen een vanzelfsprekende 
rand van de woonwijk. Vanuit de weg gezien 
levert de luifel, door de grote overspanning, 
een spectaculair beeld op.

1 km

1 km

Zeist

Soesterberg
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Traject

Weg langs de oever van het Nuldernauw

Wegprofiel langs de oever van het Nuldernauw

a028

I

II

III

IV

V

VI

VII

60 m

60 m

65 m

50 m

75 m

80 m

Knooppunt Hoevelaken - Harderwijk

Dit traject ligt op de rand van de Gelderse Val-
lei en Arkemheen-Eemland. Aan de oostkant 
van de weg liggen dorpen, boerderijen en 
boomsingels. Aan de westzijde ligt het extreem 
open veenweidegebied, zonder bebouwing 
en opgaande begroeiing. Ter hoogte van het 
Nuldernauw ligt het traject direct langs de 
oude kustlijn. De compositie van bosaanplant 
en open vensters biedt de weggebruiker afwis-
selend zicht op het grote open water van de 
randmeren van Flevoland. Amersfoort heeft, 
komend vanuit het noorden, een duidelijk her-
kenbaar silhouet door de torens van Vathorst. 

Kernkwaliteiten omgeving:
- Aan de oostzijde coulisselandschap met 

kleine dorpen en landschapskamers.
- Aan de westzijde het extreem open 

Arkemheen-Eemland en open water van de 
randmeren.

Kernkwaliteiten traject:
- Ligging op het maaiveld en open obstakel-

vrije buitenbermen.
- Beleving van het Nuldernauw en de bijbe-

horende waterrecreatie.
Opgave:

- Zorgvuldig omgaan met de kernkwaliteiten 
van de omgeving en de inpassing van de 
weg.

De grote openheid van het land-

schap is duidelijk zichtbaar vanaf 

de weg.

Obstakelvrije buitenbermen met 

een landschappelijke inrichting 

sluiten goed aan op het open 

veenweidegebied.

Landschappelijke w
eg

1 km

1 km

Nuldernauw

Nijkerk

Putten
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Traject

a028

I

II

III

IV

V

VI

VII

60 m

60 m

65 m

50 m

75 m

80 m

Weg bij Hulshorsterzand met een brede landschappelijke middenberm

Wegprofiel bij Hulshorsterzand

Harderwijk – aansluiting Wezep

De weg is ondergeschikt aan het 

landschap. De beplanting van 

de omgeving loopt door in de 

middenberm.

De bundeling met de spoorlijn 

is nauwelijks zichtbaar door de 

bosaanplant en grondwallen.

Vanaf Harderwijk snijdt de A28 de noordrand 
van de Veluwe aan. Dit deel van de Veluwe 
kent weinig reliëf. Het wegprofiel ontleent 
zijn kwaliteit aan de enscenering van dichte 
boscomplexen met heide en zand. Hierdoor is 
nauwelijks zichtbaar dat een groot deel van het 
traject is gebundeld met de spoorlijn. Ook de 
kazernes, grootschalige militaire oefenterreinen 
en recreatieparken zijn door de landschappe-
lijke inrichting van de buitenbermen nauwelijks 
zichtbaar. De bosbeleving wordt extra versterkt 
door de brede middenberm met bos. Daardoor 
ontstaat het beeld dat de weg met twee dunne 
lijnen door het bos snijdt.

Kernkwaliteiten omgeving:
- Landschap van de Veluwe met enig reliëf, 

veel bos, heide en zand.  
- Dorpen en bebouwing zijn niet zichtbaar 

vanaf de weg.
Kernkwaliteiten traject:

- Zeer ruim dwarsprofiel met bosbeplanting 
en heide in de buitenbermen en op een 
aantal plekken een brede middenberm met 
bosbeplanting.

- Spoorlijn van Harderwijk naar Zwolle is niet 
zichtbaar door bosaanplant en grondwal-
len.

Opgave:
- Zo min mogelijk wegmeubilair toepassen.
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Hulshorsterzand

Hierden

Hulshorst
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Traject

IJsselkruising voor Zwolle

Wegprofiel in het stadsgebied van Zwolle

Weg in het stadsgebied van Zwolle

a028
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50 m

75 m

80 m

Aansluiting Wezep - Ommen

Vlak voor aansluiting Wezep ligt een scherpe 
overgang van de stuwwal naar de IJsselvallei. 
Dit is het begin van een traject met het open 
landschap rondom de rivier en de bijbehorende 
Hanzesteden. De enscenering van gradiënten 
en overgangen tussen rivier en stad, open en 
gesloten, is de belangrijkste kwaliteit. De hoge 
ligging  van de weg voor de rivierkruising, de 
beleving van de openheid, de zichtbaarheid van 
het stadssilhouet en de stadsentree van Zwolle 
zijn belangrijk. Bij de passage van Zwolle heeft 
het traject een krap profiel met aan weerszij-
den geluidsschermen. De weg loopt dicht langs 
de binnenstad. Door de verhoogde ligging met 
beplante taluds en geluidsschermen is dit deel-
traject een infralandschap. Het contrast met 
het open landschap ten noorden van Zwolle is 
groot.

Kernkwaliteiten omgeving:
- Het contrast tussen bebost-, open- en 

stadslandschap.
- Zwolle is een solitaire stad met een duidelijk 

herkenbaar stadssilhouet door de kerktoren 
en de nieuwe hoogbouw aan de A28.

Kernkwaliteiten traject:
- Zorgvuldige benadering van de IJsselbrug.
- Aan westzijde onbeplant talud met vrij 

uitzicht.
Opgave:

- Behouden van het scherpe contrast tussen 
het open landschap van de rivier en de 
compacte inpassing in Zwolle.

- Zorgvuldig omgaan met de kernkwaliteiten 
van de omgeving en de inpassing van de 
weg.

- Ontwikkeling bedrijventerrein Hessenpoort 
integraal oppakken met de inpassingsop-
gave van de A28.

De hoogteligging van de weg 

benadrukt de gradiënten van de 

rivierkruising.

De stadsentree wordt gemar-

keerd door een herkenbaar 

stadssilhouet met hoge 

bebouwing.

Landschappelijke w
eg
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IJssel
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Traject

Weg bij Rouveen met waaiervormige slagenverkaveling en boomsingels

Wegprofiel bij Rouveen
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Ommen - Knooppunt Lankhorst

Tussen Zwolle en Lichtmis ligt de A28 met 
lange rechtstanden en onbeplante bermen in 
het open veenweidelandschap. De snelweg 
ligt hier op het tracé van een oude vaart. Aan 
weerszijden ligt een parallelweg met daarlangs 
boerderijen met de voorzijden naar de snel-
weg toe. Tussen Lichtmis en Rouveen bepalen 
de karakteristieke boomsingels, diagonaal en 
dwars op de A28, het wegbeeld.

Kernkwaliteiten omgeving:
- Grote open ruimte van het veenweideland-

schap.
- Unieke waaiervormige slagenverkaveling bij 

Rouveen en Staphorst.
Kernkwaliteiten traject:

- Door de ligging op een oude vaart maakt 
de weg onderdeel uit van de bestaande 
structuur.

- Maaiveldligging en brede obstakelvrije 
buitenbermen zonder beplanting.

Opgave:
- Ontwikkeling bedrijventerrein bij Staphorst 

integraal oppakken met de inpassingsop-
gave van de A28.

Omliggende boomsingels van 

Staphorst en Rouveen bepalen 

het wegbeeld.
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Traject

Wegprofiel langs Hoogeveensche Vaart
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Weg langs Hoogeveensche Vaart

Knooppunt Lankhorst - Knooppunt Hoogeveen

Het traject tussen Meppel en Hoogeveen is ge-
bundeld met de Hoogeveensche Vaart zonder 
een parallel tracé te volgen. Bovendien is er 
een sterk samenspel tussen tracering en hoog-
teligging. Daardoor ontstaat een infrastructuur-
bundel met een eigen ruimtelijke karakteristiek 
en dynamiek, afwijkend van het omliggende 
Drentse zandlandschap. Het wegprofiel is 
eenvoudig en terughoudend vormgegeven met 
brede obstakelvrije buitenbermen. 

Kernkwaliteiten omgeving:
- Aan de zuidzijde een gevarieerd coulis-

selandschap met boomsingels en boeren-
erven.

- Aan de noordzijde een landschap ingericht 
met bossages en vensters.

Kernkwaliteiten traject:
- Samenspel tussen tracering en hoogtelig-

ging.
- Ruim dwarsprofiel met brede obstakelvrije 

buitenbermen.
- Gevarieerde bundeling met Hoogeveense 

Vaart.
Opgave:

- Zichtbaarheid kruising met de Reest verbe-
teren.

Beplanting tussen Hoogeveen-

sche vaart wordt regelmatig 

onderbroken ten behoeve 

van landschapsvensters op de 

omgeving.

Weg en vaart zijn gebundeld, de 

onderlinge afstand wisselt..

Landschappelijke w
eg

1 km

1 km

De Wijk

Hoogeveensche Vaart

Reest

Stijgende bocht bij aansluiting Zuidwolde
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Traject

Weg in het Dwingelderveld met brede landschappelijke middenberm

Wegprofiel bij Vries

Bij Vries raakt de weg het landschap van de Drentsche Aa
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Nationaal Park Dwingelerveld. De A28 
schampt het waardevolle bos- en heidegebied 
van het Dwingelerveld. Om de landschappe-
lijke kwaliteit van dit Nationaal Park maximaal 
beleefbaar te maken voor de weggebruiker is 
de zeer brede obstakelvrije middenberm deels 
beplant met boscomplexen en deels open 
gehouden. Aan de westzijde ligt sinds kort een 

Knooppunt Hoogeveen - Knooppunt Julianaplein

Hoogeveen is een knikpunt in de route. Hier 
buigt de A28 abrupt af naar het noorden. Ten 
noorden van de stad meandert en doorsnijdt 
de A28 het Drentsch Plateau, een afwisselend 
landschap met essen, bossen, heide, moderne 
ontginningen en natuurlijke beken. De weg is 
over grote lengten nadrukkelijk als parkway 
ontworpen. De buitenbermen zijn breed en 
obstakelvrij. De middenberm is op een aantal 
markante plekken extra breed en ingericht vol-
gens de landschapsprincipes van de omgeving. 
In het noordelijke deel raakt en kruist de weg 
het beekdal van de Drentsche Aa. Hier is de 
overgang van de besloten Hondsrug naar het 
open landschap van het beekdal goed zicht-
baar. Rondom de weg liggen hier open wei-
degebieden, natuur, plassen en hoger gelegen 
randen met bossen en dorpen. 
Het stadssilhouet van Groningen is markant, 
onder andere door het Gasuniegebouw. Be-
drijventerreinen bepalen steeds meer het adres 
van de steden en dorpen langs dit traject.

Kernkwaliteiten omgeving:
- Afwisselend landschap met essen, bossen, 

heide, landbouw en natuurlijke beken.
- Natuurlijk beekdallandschap Drentsche Aa.
- Scherp contrast tussen stad en land.

Kernkwaliteiten traject:
- Tussen Hoogeveen en Beilen is het 

parkway-concept toegepast.
Opgave:

- Zorgvuldig omgaan met het parkway-
concept.

- Ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving 
van de snelweg integraal oppakken met de 
inpassingsopgave van de A28.

Het uitzicht vanaf de weg wordt 

begrensd door de aantrekkelijke 

landschapskamers.

Door de brede (soms obstakel-

vrije) middenberm wordt de weg 

opgenomen in het landschap.
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geluidswal, ter bescherming van het Nationaal 
Park. Deze is over een lengte van 6 km ont-
worpen als een glooiend landschap. Door een 
afwisseling van bosaanplant en heidevegetatie 
sluit het goed aan bij het unieke karakter van 
het Dwingelerveld.

1 km

1 km

Vries

Tynaarlo
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