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Overleg-/ 
beslispunten 

GS stellen PS voor om ten behoeve van het realiseren van extra 
regionale wensen op het gebied van bereikbaarheid en geluid bij de 
reconstructie van knooppunt Hoevelaken €5 miljoen beschikbaar te 
stellen aan Rijkswaterstaat en €2,25 mln. aan de gemeente Nijkerk.  

  
  
Context Rijkswaterstaat gaat de doorstroming op knooppunt Hoevelaken 

verbeteren door het knooppunt te reconstrueren en de toeleidende 
autosnelwegen te verbreden. Daarbij wordt de markt uitgenodigd met 
een creatief en goedkoper ontwerp te komen. De voorbereiding voor de 
uitvraag wordt samen met regiopartners (provincies Utrecht en 
Gelderland en gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Barneveld, Leusden en 
Bunschoten) ingezet. De regiopartners mogen ook wensen 
indienen, indien zij die zelf financieren. Daarvoor wordt een Regionaal 
programma van wensen opgesteld. Voor de provincie Gelderland zijn de 
bereikbaarheid van Food Valley en Oost-Nederland en de 
bereikbaarheid van het dorp Hoevelaken belangrijke (regio)wensen. In 
het basisontwerp is voorzien in 2x2 rijstroken tussen Gelderland en 
Utrecht (boog A28-A1) en een aansluiting van Hoevelaken in oostelijke 
richting. GS hebben in eerste instantie wensen op het gebied van 
bereikbaarheid ingediend: bereikbaarheid van Hoevelaken dorp in 
westelijke richting via de aansluiting op de A1 en bereikbaarheid van het 
station Hoevelaken voor langzaam verkeer. De laatste zal daarmee 
samen met een bijdrage van Nijkerk volledig kunnen worden 
gefinancierd en opgenomen in het basispakket.  
 
In de Commissievergadering van 6 februari jl. heeft u aangegeven ook 
bij te willen dragen aan extra geluidswerende voorzieningen bovenop de 
wettelijke maatregelen die Rijkswaterstaat in het basisontwerp voorziet. 
Deze bijdrage aan geluidsreductie komt ook uit de mobiliteitsmiddelen 
van dit Coalitieakkoord. 
 
GS stellen PS voor om voor de Gelderse wensen een bedrag van €7,25 
mln. in de begroting op te nemen. Dit zijn wensen op het gebied van 
bereikbaarheid: het openhouden van de aansluiting Hoevelaken richting 
Amsterdam (€5 mln.), verbetering bereikbaarheid van station 
Hoevelaken voor langzaam verkeer door verbreding van het viaduct van 
de Stoutenburglaan (1,25 mln.) en op het gebied van geluid: een 
bijdrage aan geluidswerende voorzieningen langs de A28 bij 
Hoevelaken tussen de aansluitingen Hoevelaken en Corlaer (€1 mln.).  
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Griffie 
  
  
Openbare samen-
vatting van GS 

 

  
Meer informatie Nico Vlasveld 

tel. (026) 359 84 02 
n.vlasveld@gelderland.nl  

  
 
GS-besluit: 19-02-2013 / Ontvangen door Griffie: 19-02-2013 / Geplaatst op SIS: 19-02-2013 


