Voorzitter: Dank voor de geboden inspreektijd.
Als Stichting zijn wij al 8 jaar bezig op te komen voor de belangen van Hoevelaken bij de
reconstructie van Knooppunt Hoevelaken. Hopelijk komt er ooit een eind aan! Want wij
hebben er als Stichting vaak meer dan een dagtaak aan!! Positieve burger initiatieven
worden, zegt men, door alle autoriteiten hooglijk gewaardeerd! Laat dat ook hier duidelijk
blijken!
Als Stichting hebben wij ons 2 doelen gesteld voor de reconstructie van het Knooppunt:
•
•

Behoud van de A1 aansluitingen bij Hoevelaken
Verbeteren van de leefbaarheid in Hoevelaken en omgeving

Door de gunstige ligging is Hoevelaken bij uitstek een forenzendorp met veel bedrijven die
hier gevestigd zijn vanwege de goede bereikbaarheid.
Dat heeft natuurlijk ook zijn nadelen: Hoevelaken zit ingeklemd tussen twee zeer belangrijke
hoofdwegen die een groot deel van verkeer tussen West, Noord, Oost en Zuid Nederland
verbinden: De A1 en de A28. Ook voor Gelderland is dit Knooppunt en de doorstroming
daarop van zeer groot belang! Dat mogen wij niet uit het oog verliezen.

Bereikbaarheid
Wij zijn heel blij met de bijdragen van Gelderland van € 5 miljoen en van Nijkerk van € 1
miljoen voor het behoud van de A1 aansluiting Westwaarts (richting Amsterdam) en hopen
dat met deze bijdragen het behoud tot EIS kan worden benoemd in BOK 2, want dat geeft in
ieder geval veel gemoedsrust!

Leefbaarheid
Hoevelaken ligt echter in het verdomhoekje wat milieu betreft. Het ligt in het Noordoost
kwadrant van het Knooppunt waardoor het dorp en de omgeving alle overlast van lawaai en
luchtvervuiling van deze hoofdwegen en van het Knooppunt zelf over zich heen krijgt met de
heersende Z – NW winden (> 270 dagen per jaar).
Nog nooit is er iets aan de bescherming gedaan tegen de enorme toename van overlast over
de jaren heen. Verbazingwekkend, maar de oude wet bood geen bescherming tegen
geleidelijke toenames in bestaande locaties!
Nu het Knooppunt op de schop gaat zou je een voortvarende aanpak verwachten om de
situatie in een keer weer goed op de rails te krijgen. Rationeel en kosteneffectief!
DOELMATIG is een ander woord dat RWS veelvuldig hanteert!

Maar niet te geloven: Door hiaten in de nieuwe SWUNG 1 wetgeving gebeurt er nog steeds
NIETS en blijven de 11.000 inwoners van Hoevelaken en Holkerveen en het aangrenzende
natuurgebied van het Hoevelakense Bos onbeschermd als de lokale overheden niet
bijspringen.
Want het rijk hanteert de LETTER van de wet en niet de INTENTIE die zij daarover
uitspreekt!. En dat houdt ondermeer in dat reeds beschermde gebieden met een lage
overlast toch EXTRA voorzieningen krijgen terwijl een gebied als bij Hoevelaken, met
belasting van > 65 dB en sommige huizen met belasting van zelfs > 70 dB en meer, GEEN
bescherming krijgt.
Een vermindering van overlast met > 5dB voor het gehele Nijkerkse gebied langs de A28
door het plaatsen van een geluidscherm kost ongeveer € 6 miljoen en dat geeft een enorme
verbetering VOOR IEDEREEN in het gebied. Van Nijkerk is al een toezegging van € 1
miljoen en natuurlijk zijn wij heel blij met de indicatie van € 1 miljoen van Gelderland. Maar
daarmee zijn wij er helaas nog lang niet.
Zoals u weet kan, als er geld in het project overblijft doordat de aanneem som lager uitvalt
dan begroot, het resterend bedrag worden aangewend voor “bovenwettelijke” eisen (of wel
WENSEN). Hoe meer uit eigen middelen voor een wens wordt bijgedragen, des te hoger is
de kans dat een dergelijke wens wordt gehonoreerd.
Daarom hier nogmaals een dringend beroep aan U om te zoeken naar wegen om meer geld
voor dit project vrij te maken. Met een bijdrage van Gelderland van € 5 miljoen kan het als
EIS aan de aanbesteding worden toegevoegd. En een hogere bijdrage als de € 1 miljoen
vergroot in ieder geval de kans van realisatie.
Goed om hier te memoreren dat de Provincie Utrecht in het totaal € 10 miljoen heeft
toegezegd voor dit project voor bovenwettelijke maatregelen.
En bedenk hierbij ook:
• Wat straks wordt uitgevoerd bepaalt voor de komende decennia de nieuwe situatie
voor Hoevelaken en omgeving
• Er staat ook veel op het spel wat gezondheid van de inwoners van Hoevelaken,
Holkerveen en de omgevingen betreft. Een recent rapport van de World Health
Organisatie (WHO) geeft aan dat voordurende belastingen met geluid van > 55 dB
uiteindelijk jaarlijks tot extras medische kosten leidt van ongeveer 0.4% van het Bruto
Nationaal Product., dus vele honderden miljoen per jaar!!
Tot slot
Hoevelaken vormt voor Gelderland “De Poort naar de Veluwe”. De toegangspoort wel te
verstaan. Zorg dan niet alleen voor een goede doorstroming van verkeer, maar ook dat de
beschermende wallen die bij zo’n poort horen gestalte krijgen om de inwoners te
beschermen.
De inwoners van Hoevelaken hebben in 2000 duidelijk met grote meerderheid gekozen om
bij Gelderland te horen. Zorgt u ervoor dat de bewoners niet teleurgesteld worden in die
keuze!

Mevrouw Bieze
Tot slot richt ik nog even het woord aan U: Ik wil u hierbij ter ondersteuning van onze acties
voor een leefbaar Hoevelaken de ruim 1.100 ondertekende adhesiebetuigingen aanbieden
die wij van inwoners van Hoevelaken en omgeving hebben ontvangen ter ondersteuning van
onze acties. Het mag duidelijk zijn dat wij spreken uit een zeer breed draagvlak!
Hoevelaken, 6 maart 2013

