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Geachte Mevrouw Schultz, 

Betreft: Planstudie A1 Bunschoten-Hoevelaken  

Wij refereren aan onze brief aan u van 2 december 2013 en het antwoord van uw ministerie 
van 24 december 2013 Kenmerk IENM/BSK-2013/313130 (copieën aangehecht). 

Het is toch wel bijzonder jammer dat er op het voorstel van onze positief en oplossing 
gerichte Stichting ter oplossing voor een significant probleem op geen enkele wijze wordt 
ingegaan, maar dat in de brief uitsluitend wordt toegelicht waarom er aan de zuidzijde van de 
A1 van hetzelfde wegvlak werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Daar was in het geheel 
niet om gevraagd, want de noodzaak daartoe had RWS al toegelicht op de 
informatiebijeenkomst van 11 oktober 2013. 

Aangezien u en RWS keer op keer aangeven dat de inbreng van burgers hogelijk wordt 
gewaardeerd en de "participatie maatschappij" door uw regering sterk wordt aangeprezen, 
bevreemd het ons dat er in het geheel niet op het voorstel wordt ingegaan.  

Daarom nogmaals het verzoek om het voorstel van onze Stichting grondig te analyseren 
omdat het een aantal van de aanwezige knelpunten op en rond het Knooppunt Hoevelaken 
op korte termijn eenvoudig en doeltreffend oplost. 

Dat er knelpunten zijn blijkt wel uit de oplossingen die door RWS zijn voorgedragen voor het 
grote reconstructieproject Knooppunt Hoevelaken: 

• Voor A28 verkeer uit Zwolle naar de A1 (richting Amsterdam) is een tweebaans 
afslag voorzien 

• Voor A1 verkeer uit richting Amsterdam naar de A28 richting Zwolle is een tweebaans 
flyover gepland 

• Voor A28 verkeer uit richting Utrecht naar de A1 richting Amsterdam is in 
Bestuursovereenkomst 2 (BOK2) als een van de hoogste prioriteit van wensen van 
RWS een flyover ingebracht om voor een betere doorstroming zorg te dragen. 

Het voorstel van onze Stichting zorgt er voor dat de verschillende knelpunten die RWS met 
deze aanpassingen wenst op te lossen, voor de komende jaren op een goede manier 



worden aangepakt waardoor overlast sterk wordt verminderd, zo zelfs niet geheel wordt 
opgelost.  

Het draagt bovendien bij aan het oplossen van een ander belangrijk probleem: A28 
Noord/A1 West sluipverkeer door de Vinexwijk Amersfoort/Vathorst als gevolg van de 
stagnatie op het Knooppunt dat in Vathorst zelf veel extra overlast veroorzaakt. 

Reconstructie Knooppunt Hoevelaken 

In het kader van alle bezuinigingen die in de komende jaren zijn voorzien willen wij als 
Stichting in aansluiting op bovenstaande ook het reconstructieproject Knooppunt Hoevelaken 
zoals voorzien in BOK2 ter discussie stellen. 

• De verbreding van de A28 tussen Utrecht en Hoevelaken zorgt al voor een 
aanzienlijke vermindering van de file vorming op Knooppunt Hoevelaken 

• De voorziene verbreding van de A1 tussen Amersfoort en Knooppunt Eemnes en de 
A27 tussen Eemnes en Utrecht zullen ongetwijfeld een verdere positieve uitwerking 
op doorstroming hebben als de verbreding van de A28 

• De geplande verbreding van de A1 Bunschoten-Hoevelaken en de door ons 
voorgestelde aanpassingen Hoevelaken-Bunschoten zullen ook voor een veel betere 
doorstroming zorg dragen 

• De verkeerprognoses van RWS op basis van de nieuwe modellen die worden 
gehanteerd blijken keer op keer veel hoger uit te vallen dan de feitelijke tellingen 
laten zien zoals wij ondermeer hebben kunnen waarnemen op de A28 Zuid/A1 Oost 
afslag waar de tellingen na het openstellen van de tweebaans verbindingsboog veel 
minder zijn dan de prognoses die aan de besluitvorming ten grondslag lagen! 

Het is daarom onze mening dat er met een aanzienlijk sobere aanpak van de Reconstructie 
van het Knooppunt veel geld kan worden bespaard. 

Kernprobleem op het huidige Knooppunt blijft verkeer A1 Oost naar A28 Zuid. Door 
verbreding van de A1 met een spitsstrook/extra rijstrook tussen Barneveld en Hoevelaken en  
een tweebaans flyover op het Knooppunt A1 Oost/A28 Zuid wordt dit probleem effectief 
opgelost. Daardoor kunnen, met de aanpassingen voorgeteld in onze brief van 2 december 
2012, naar onze mening diverse andere voorzieningen die nu gepland zijn komen te 
vervallen, of in ieder geval tot een veel later tijdstip worden uitgesteld. 

Wij willen met alle plezier u en de betrokken ambtenaren een uitvoerige toelichting geven op 
onze voorstellen die in onze ogen een wezenlijke positieve bijdrage leveren aan het 
oplossen van stagnatie punten en het inperken van kosten. En dat zijn toch duidelijke 
doelstellingen van uw bewind? 

In afwachting op uw reactie, verblijven wij, 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 


