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Geacht bestuur van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar, 

 

Op 16 januari 2017 heeft u een presentatie verzorgd waarin u een aangepast 

voorstel doet voor de configuratie van de zuidelijke afrit richting Hoevelaken (A1). 

Bij uw presentatie waren, naast RWS en de Combinatie A1|28, een ambtenaar van 

de gemeente Amersfoort en een ambtenaar van de gemeente Nijkerk aanwezig. 

De presentatie vond plaats in het gemeentehuis van Amersfoort.  

 

Middels deze brief willen wij u voorzien van een reactie op uw voorstel.  

Rijkswaterstaat en Combinatie A1|28 hebben dit voorstel uitvoerig bekeken en 

geanalyseerd op aspecten als geometrische inpassing, verkeersafwikkeling en 

verkeersveiligheid. Deze analyse heeft geleid tot een aantal bevindingen, die 

hieronder gedetailleerd aan u worden toegelicht. 

 

Daarnaast heeft u ons een vraag gesteld over het moment van openstellen van 

afrit Hoevelaken in de realisatiefase. Ook deze vraag beantwoorden wij in deze 

brief. 

 

 

1. Voorstel configuratie afrit Hoevelaken 

 

Geometrische inpassing 

 

 Het kritische punt vanaf waar de configuratie kan worden opgebouwd, is 

niet het samenvoegpunt Zwolle/Apeldoorn – Amsterdam/Hoevelaken. De 

samenvoeging van de verbindingsweg vanuit Utrecht met de parallelbaan 

is leidend. De aansluiting kan niet stroomopwaarts verplaatst worden, 

vanwege een dan optredend conflict met de verbindingsweg 

Utrecht/Amsterdam. 

 

 De ruimte binnen de plangrens, die “overblijft” om de lus van de afrit te 

realiseren, bedraagt ca. 40m. Dit is dus fysiek niet mogelijk. Bij 

“overschrijding” van de plangrens (ruimte benutten tot aan de spoorlijn) is 

er een straal R=65 toepasbaar. Dit is ook onder de minimumwaarde van 

R=85 (NOA tabel 6-2). 
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 De dubbelstrooks afrit is vanuit verkeersveiligheidsoogpunt ongewenst, 

conform NOA. Paragraaf 4.3.3 van ROA2014 zegt: “Voor 

verkeersbewegingen waarvoor meer dan één rijstrook nodig is, dienen bij 

voorkeur geen lussen toegepast te worden, tenzij deze een 

ontwerpsnelheid hebben van 70km/h of hoger.” 

 

 De afstand tussen het puntstuk van de afrit en die van de toerit van dit 

voorstel is niet bepaald door turbulentie. De te volgen geometrie van de 

toerit bepaalt de uiteindelijke ligging van het puntstuk. 

 

 Ter hoogte van km 46.2 – 46.6 is geen ruimte meer voor inpassing van 

berm/talud/watergang, zonder aanpassing van de ligging van de 

hoofdrijbaan of de spoorlijn. 

 

 

Verkeersafwikkeling 

 

De configuratie is in FOSIM (simulatiepakket dat op het hoofdwegennet op 

voertuigniveau kijkt naar de verkeersafwikkeling) doorgerekend.  

Er is sprake van restcapaciteit bij deze configuratie: in de ochtendspits ca. 80%, in 

de avondspits slechts ongeveer 15%. Bij beperkte groei van het autoverkeer na 

2030 is er in de avondspits daarom een gerede kans op een capaciteitsknelpunt bij 

deze configuratie.  

 

 

Verkeersveiligheid 

 

In de voorgestelde variant van SHB&L ontstaan heel veel weefbewegingen, met 

name de manoeuvre voor vrachtverkeer om over een korte lengte (500 meter) 

twee rijstroken op te schuiven is complex.  

 

De combinatie van een hoge snelheid ter hoogte van het puntstuk, een 

tweestrooks afrit, een minimale deceleratielengte en een te krappe en lange 

boogstraal in de afrit zorgt voor een verhoogde kans op te hoge snelheden op de 

afrit, het niet kunnen volgen van de markering en het verlies van de controle over 

het voertuig. Er geldt een verhoogde kans op flank- en eenzijdige ongevallen.  

 

Door de kans op weefongevallen in het weefvak en te hoge snelheden in de 

krappe bocht in de afrit heeft het huidige ontwerp vanuit verkeersveiligheid de 

voorkeur boven het voorgestelde alternatief van SHB&L. Gelet op de analyse van 

al deze aspecten is daarom de volgende conclusie getrokken: 

 

“Op basis van de analyse op de aspecten geometrische inpassing, 

verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid wordt geconcludeerd dat het voorstel 

van SHB&L niet inpasbaar is en geen verbetering is van het huidige ontwerp t.a.v. 

verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid.”  
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2. Openstelling afrit Hoevelaken tijdens realisatiefase 

 

Fasering  

 

Bij het opstellen van de uitvoeringsplanning is door de CA1|28 specifiek gekeken 

naar het zo snel mogelijk openstellen van de aansluiting Hoevelaken van en naar 

Amsterdam. Om de aansluiting vanuit Amsterdam richting Hoevelaken te kunnen 

realiseren, moet echter rekening worden gehouden met een aantal 

faseringsstappen. Op basis van de huidige inzichten gaat het hierbij onder meer 

om:  

 

 Eerst moet gedurende 1 jaar de nieuwe verbinding vanuit Utrecht naar 

Hoevelaken aangelegd moet worden. Tegelijkertijd wordt ook een 

kunstwerk, onderdeel van de nieuwe verbindingsboog Utrecht – 

Apeldoorn, gebouwd. De verbinding vanuit Amsterdam naar Hoevelaken 

moet uiteindelijk onder dit kunstwerk door.  

 

 Daarnaast moet de nieuwe boog van Amsterdam naar Zwolle worden 

aangelegd zodat de bestaande lus Amsterdam naar Zwolle buiten gebruik 

kan worden genomen. Nadat de bestaande lus buiten gebruik is genomen, 

wordt de hoofdrijbaan rechts van Amsterdam naar Apeldoorn tijdelijk over 

de parallelrijbaan geleid. Dan is er onder het kunstwerk rechts in de kom 

onvoldoende ruimte om naar het zuiden uit te voegen richting Hoevelaken 

omdat de hoofdrijbaan rechts tijdelijk met twee rijstroken plus 

vluchtstrook onder dat deel van het kunstwerk moet. 

 

Bovengenoemde punten betekenen dat aansluiting Hoevelaken niet aan het begin 

van de bouwwerkzaamheden kan worden opengesteld maar wel zo snel mogelijk.  

 

 

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geinformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marjolein de Gorter-Manhoudt 

Projectmanager 


