
 
 
 
Aan Burgemeester, Wethouders en Raadsleden  
Gemeente Amersfoort 
 
CC:  
B&W en Raadsleden gemeente Nijkerk 
BV Hooglanderveen 
Werkgroep Nijkerkerstraat/Westerdorpstraat 
RWS Utrecht 
 
Hoevelaken, 13 maart 2012. 
 
Geachte lezer, 
 
Betreft: Belang van behoud A1 Hoevelaken aansluitingen 
 
Wij hebben vernomen dat de gemeente Amersfoort voor eind maart een principe besluit 
moet nemen ten aanzien van de financiële bijdragen aan de reconstructie van het Knooppunt 
Hoevelaken om regionale eisen en wensen te realiseren. En dat er vandaag in “De Ronde” 
over cofinanciering en voorbereiding van besluit wordt gesproken. Wij menen er goed aan te 
doen in dat verband er van onze zijde nogmaals op te wijzen wat het belang is voor het 
behoud van de A1 aansluiting Hoevelaken. 
 
Onze Stichting heeft twee primaire doelstellingen: Verbetering van de leefbaarheid in 
Hoevelaken en omgeving en behoud van de bereikbaarheid. Als stichting zetten wij ons 
ondermeer met hart en ziel in om de A1 Hoevelaken aansluitingen te behouden. Voor 
Hoevelaken als forenzen dorp een essentie, en ook voor de hier gevestigde bedrijven is het 
behoud van die aansluiting van zeer groot belang.  
 
Ook Amersfoort, Leusden en Nijkerk hebben zich in het recente verleden al duidelijk sterk 
gemaakt voor het behoud van deze aansluiting. Deze is ook van groot belang voor Vathorst, 
Hooglanderveen, Wieken- Vinkenhoef en omliggende gebieden zowel ten aanzien van de 
bereikbaarheid als ook voor de leefbaarheid doordat behoud van de aansluiting een 
aanzienlijke vermindering van het verkeer op het onderliggend wegennet  zal behelzen, met 
name in Vathorst.  
 
Kosten behoud Hoevelaken A1 aansluiting 
 
RWS raamde oorspronkelijk het behoud van de A1 Hoevelaken aansluitingen op € 100 
miljoen. Dit werd later bijgesteld tot € 70 miljoen. Daarop heeft de minister van I&M besloten 
dat de aansluiting alleen kan openblijven als de regionale en lokale overheden de aansluiting 
financieren, mede gebaseerd op de eerdere overeengekomen sluiting zoals was vastgelegd 
in het Vathorst Convenant in het jaar 2000.  



 
Op basis van uitgewerkte voorstellen van onze stichting is RWS erin geslaagd om een 
vereenvoudigd ontwerp te maken met behoud van de A1 aansluitingen dat niet meer dan € 
30 miljoen zal kosten. Mogelijk valt het bedrag zelfs aanzienlijk lager uit, ook omdat er ten 
tijde van het afsluiten van het Vathorst Convenant een toezegging is gedaan voor behoud 
van de Oostelijke A1 aansluitingen. Mogelijk dat een deel van de aansluiting daarom binnen 
het budget van het Knooppunt kan worden gefinancierd. 
 
Regionale bijdragen 
 
Om echter zeker te stellen dat de A1 Hoevelaken aansluitingen behouden blijven, dient de 
regio definitief kenbaar te maken dat het zal bijdragen in de kosten. De Provincie Utrecht 
heeft voor het behoud van de aansluiting al € 10 miljoen toegezegd en de gemeente Nijkerk 
€ 1 miljoen. Ook de provincie Gelderland heeft aangegeven hiervoor gelden te zullen 
vrijmaken. Wij hopen dat door de gemeente Amersfoort een evenredige financiële bijdrage 
kan worden toegewezen waarmee het behoud de facto wordt verzekerd.  
 
Wij realiseren ons dat Amersfoort recentelijk een grote financiële tegenvaller te verwerken 
heeft gekregen. Er moet echter vóór april een principebesluit worden genomen en in  de 
zomer een concrete toezegging worden gedaan. De bestedingen zullen uiteindelijk ten laste 
komen van de jaarrekeningen 2017-2020.  
 
De toekomstige verkeersafwikkeling gedurende de komende (zeg) 30 jaar is met dit besluit 
gemoeid. Wij dringen er daarom bij U op aan om een besluit te nemen dat het behoud van 
de aansluiting Hoevelaken op de A1 verzekert.  
 
Milieu aspecten 
 
Hoewel Vathorst door het behoud van de A1 Hoevelaken aansluitingen aanzienlijk minder 
verkeer te verwerken zal krijgen doordat het Hoevelaken verkeer afvalt, zal de 
verkeerstoename op de Nijkerkerstraat aanzienlijk zijn door Vathorst verkeer van/naar 
Amersfoort Centrum/A28 Zuid en verkeer bestemd voor Vathorst, zoals IKEA en MAKRO.  
 
Dat zal veel extra overlast inhouden, bovenop de toename als gevolg van de reconstructie 
van het Knooppunt zelf met ondermeer twee geplande flyovers.  Van groot belang daarom 
dat ook voor deze locatie straks beschermende voorzieningen worden getroffen. Wij pleiten 
er daarom ook voor dat voor deze mogelijk wat “vergeten” locatie van Amersfoort ook gelden 
worden gereserveerd. 
 
Voordelen van behoud A1 Hoevelaken aansluitingen voor Amersfoort 
 
Hieronder is aangegeven welke voordelen, naar onze mening, het behoud van de A1 
Hoevelaken aansluitingen voor Amersfoort ondermeer zullen inhouden: 
 

• 2e ontsluiting van bedrijventerrein Wieken-Vinkenhoef waar veel bedrijven zijn 
gevestigd die met vervoer betrokken zijn: Essentieel voor een goede bereikbaarheid 

• Goede aansluiting voor Oost Nederland verkeer met het Centrum van Amersfoort 
doordat dit verkeer in deze opzet geen gebruik maakt van de A28 Hogeweg 



aansluiting. Deze aansluiting wordt daardoor sterk ontlast, vooral omdat er geen 
wevend verkeer is met verkeer op de A28 vanuit richting Zwolle.  

• Dat bevordert ook weer de doorstroming van verkeer A28 Noord naar A28 Zuid op 
het Hoofdwegennet 

• Ontlasting van het onderliggende wegennet (vooral Rondweg Vathorst) door 
ondermeer het wegvallen van verkeer van en naar Hoevelaken, Vathorst en Wieken-
Vinkenhoef  

• Extra aansluiting op de A1 voor Vathorst waardoor druk op de A1 Amersfoort Noord 
aansluiting wordt verminderd. Met de komst van grote bedrijven zoals MAKRO, een 
belangrijk voordeel. 

 
Wij hopen met deze brief  een bijdrage te leveren aan de besluitvorming ten aanzien van de 
financiële bijdrage van gemeente Amersfoort voor behoud van de A1 Hoevelaken aansluiting 
bij de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken en voor extra voorzieningen ter bescherming 
van inwoners en natuur in de Nijkerkerstraat omgeving en het Hoevelakense Bos. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Bestuur 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 
W www.hoevelakenbereikbaar.nl 
E bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl 
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