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Uitgangspunten van SHB&L voorstel 

• Het SHB&L voorstel voldoet aan de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (ROA) 2014 en 
de Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen (CIA) 2015 

 
• De zuidelijke toe- en afrit aansluiting Hoevelaken schuiven, ten opzichten van VKA 

ontwerp maximum 350m naar het oosten, ten noorden van de spoorlijn Amersfoort-
Apeldoorn. 

 
• De contourlijn op grond in eigendom van het Rijk tussen A1 en het spoor ten oosten 

van het knooppunt kan aangepast worden. (andere contourlijnen zijn wel, waar nodig, aangepast) 
 
 

• De ontwerp snelheid op de rangeerbaan vanaf invoegen van verkeer uit Zwolle tot 
uitvoegen van verkeer naar Hoevelaken is 90km/h en gelijk aan de ontwerpsnelheid 
voor verkeer op de bochten afkomstig uit Zwolle en Utrecht.  (Wij zijn uitgegaan van een snelheid 
van 90km/h voor rangeerbanen en verbindingswegen  volgens tabel 3.3 ROA 2014) 
 

• Verkeer op A1 vanuit Amsterdam  (2 hoofdrijbaan) en vanuit Zwolle en Utrecht (2 
rangeerbanen) naar Apeldoorn wordt op één hoofdbaan (4 rijbanen) samengevoegd 
ten oosten van het knooppunt en rijdt 120km/h.  
 

• Het SHB&L voorstel heeft aanzienlijke financiele voordelen  
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Verkeer op A1 vanuit Amsterdam naar Utrecht en Zwolle voegt uit 

Er zijn geen verschillen tussen VKA ontwerp en SHB&L voorstel 
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Verkeer vanuit Amsterdam naar Hoevelaken is afgesplitst 

Er zijn geen ontwerp verschillen tussen VKA ontwerp en SHB&L voorstel 

Verkeer op het parallelbaan naar Hoevelaken remt af tot 90km/h om met gelijke 
snelheid samen te voegen met verkeer uit Zwolle 
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1. A1 verkeer uit Amsterdam voor Hoevelaken (90 km/h) 
en A28 verkeer uit Zwolle voor Apeldoorn en 
Hoevelaken (90 km/h) voegen samen op 2 rijstroken 

2. Lengte rijbaan voor samenvoegen ≥400m 

In VKA ontwerp verkeer Zwolle-Apeldoorn voegt in bij verkeer Amsterdam-Apeldoorn en rijdt door op de hoofdrijbaan op 2 rijstroken. 
In SHB&L ontwerp verkeer Zwolle-Apeldoorn samenvoegt met verkeer Utrecht-Apeldoorn en rijdt door op de rangeerbaan 
Er is meer Amsterdam – Apeldoorn verkeer dan Utrecht-Apeldoorn verkeer. Dus er zal minder congestie zijn als Zwolle verkeer samenvoegt 
met Utrecht verkeer. 

Voordeel 
1. Uit veiligheidsoverwegingen lijkt SHB&L voorstel beter dan VKA ontwerp. 
2. Minder kans op congestie 
3. 400m voor samenvoegen van verkeer ipv 200m 09/01/2017 5 

Samenvoeging Hoevelaken en Zwolle verkeer 

1. Verkeer vanuit Amsterdam naar Hoevelaken en verkeer uit 
Zwolle voegen samen en  moet dan weven om te sorteren 
naar Hoevelaken of Apeldoorn. Het invoeg en weefstrook is 
alleen 200m lang.  

2. Verkeer uit Zwolle richting Apeldoorn voegt samen met 
Amsterdam – Apeldoorn verkeer  (120km/h).  



Verkeer vanuit Zwolle 
naar Apeldoorn en 
Hoevelaken rijdt uit het 
bocht 90km/h 

A1 verkeer uit 
Amsterdam voor 
Hoevelaken rijdt op 1 
parallel rijstrook 90km/h 

A28 verkeer uit 
Zwolle voegt samen 
met A1 Hoevelaken 
verkeer op 2 
rijstroken 90km/h 

SHB&L -3 

A 

Viaduct KW710 
(KruisingVUtAm-
A1) is minder 
lang 
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Samenvoeging Hoevelaken en Zwolle verkeer 



Voordelen: 
• Extra afrit Utrecht – Hoevelaken vervalt 
• Viaduct KW770 (Kruising VUtAp-A1) vervalt 
• Viaduct KW710 van A28Z naar A1 W over A1 (KruisingVUtAm-A1) is minder lang 
• Viaduct (KW500) over Amersfortsestraat is minder breed (of 1 viaduct  over extra afrit vervalt) 
• Huidige verbindingsboog Utrecht-Apeldoorn kan behouden worden 

De ontwerp snelheid voor verkeer uit Utrecht is ook 90km/h. 
Volgens ROA 2014 en CIA 2015 de weefvaklengte vanuit 
bewegwijzering en capaciteit bij symmetrisch weefvakken 
(2+2=4=2+2) bij 120km/h en  25% vrachtverkeer  = 650m  
Dus 650m tussen de invoeging van Utrecht verkeer en 
uitvoeging van Hoevelaken verkeer voldoet aan de richtlijnen. 
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Verkeer uit Utrecht voegt in 



A1 
Apeldoorn 

Verkeer Zwolle-Apeldoorn 
Amsterdam/Zwolle – 
Hoevelaken rijdt op 2 
rijstroken 90km/h 

Verkeer uit 
Utrecht naar 
Apeldoorn en 
Hoevelaken 
rijdt door 
bocht op 2 
rijstroken 
90km/h 

Extra rijbaan 
Utrecht - 
Hoevelaken vervalt 

Verkeer naar 
Hoevelaken 
sorteert naar 
rechter 
rijstrook 

Verkeer naar 
Hoevelaken sorteert 
naar rechts (90km/h) 

Afstand tussen dit puntstuk (B) en de puntstuk waar 
het verkeer naar Hoevelaken uitvoegt (C) = 650m SHB&L -4 

Viaduct KW500 
over 
Amersfoortsestraat 
is minder breed 

Viaduct KW770 
Kruising VUtAp-A1 
vervalt 

Viaduct KW710 
Kruising VUtAm-A1 
is minder lang 

09/01/2017 8 

De ontwerp snelheid voor verkeer uit Utrecht is ook 90km/h. 
Volgens ROA 2014 en CIA 2015 de weefvaklengte vanuit bewegwijzering en capaciteit 
bij symmetrisch weefvakken (2+2=4=2+2) bij 120km/h en  25% vrachtverkeer  = 650m  
Dus 650m tussen de invoeging van Utrecht verkeer en uitvoeging van Hoevelaken 
verkeer voldoet aan de richtlijnen. 

B 

Verkeer uit Utrecht voegt in 



Afrit Hoevelaken 

Voordeel 
Uitvoering is betrekkelijk eenvoudig te realiseren en kan als een van de eerste 
onderdelen van het Knooppunt project worden uitgevoerd conform afspraak BOK 2.11.2 09/01/2017 9 

Hoevelaken afrit lus schuift op 350m 
125m is voldoende lengte om af te remmen van 
90km/h tot 50km/h 
(Volgens ROA 2014 deceleratielengte van 90km/h tot 
50km/h bij -4% helling = 105m (tabel 6.3) 
De contourlijnen worden voor een kleine deel 
overschreden op grond in eigendom van het Rijk. 



Verkeer uit Utrecht en 
Zwolle naar Apeldoorn 
en verkeer naar 
Hoevelaken op 
rangeerbaan  (4 
rijstroken) 90km/h 

Verkeer naar 
Hoevelaken gaat hier 
uitvoegen  

SHB&L-5 

C D D 

Afstand tussen de puntstuk (B) waar het verkeer 
vanuit Utrecht invoegt en puntstuk (C) waar verkeer 
naar Hoevelaken uitvoegt = 650m 

Lengte tussen puntstuk (C) 
en begin van lus (D) voor 
afremmen van 90km/h tot 
50km/h = 125m (Volgens ROA 
2014 deceleratielengte van 90km/h tot 
50km/h bij -4% helling = 105m (tabel 6.3) 

 
Verkeer uit Zwolle en Utrecht op parallel 
baan (2 rijstroken). Kan doorrijden 
120km/h vanaf afrit naar Hoevelaken en 
samenvoegen met Amsterdam-
Apeldoorn verkeer 

Hoevelaken 
afrit lus schuift 
op 350m 

C 

09/01/2017 10 

Afrit Hoevelaken 



A B C 

D 

Amst - 
HLK 

Zwolle 
– Apel 
+HLK 

Utrecht
– Apel 
+HLK 

Hoevelaken 

Apeldoorn 

90 
90 

90 
90 

120 

50 

120-90 

400m 650m 

125m 

Critische parameters rangeerbaan 

Convergentiepunt 
Samenvoeging van 
2 rijstroken met 
gelijk snelheid 

Convergentiepunt 
Samenvoeging van 
4 rijstroken met 
gelijk snelheid 

Minimum turbulentielengte 
stroomopwaarts + stroomafwaarts 

van samenvoeging bij 90km/h 
 = 385m 

(tabel 6.5 ROA) 

Weefvak 
Minimale weefvaklengte vanuit 

capaciteitswaarden bij symmetrisch 
weefvakken (2+2=4=2+2) bij 120km/h en 25% 

vrachtverkeer  = 650m (afhankelijk van 
capaciteit) 

( CIA Bijlage D p94) 

90 
90 

Deceleratielengte 
van 90km/h tot 
50km/h bij   -4% 
helling = 105m 
(tabel 6.3ROA) 

Eisen volgens 
Richtlijnen 
Ontwerp 
Autosnelwegen 
2014 en CIA 
2015 
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Afrit Utrecht – Hoevelaken op A28 zuid vervalt  

Voordelen: 
• Extra afrit Utrecht – Hoevelaken vervalt 
• Viaduct  A28Z (KW50) over spoorlijn Amersfoort - Apeldoorn is minder breed 
• Viaduct A28Z (KW60) over verbinding  Outputweg-Energieweg is minder breed 

09/01/2017 12 



Utrecht 

knooppunt 

Verbinding 
Outputweg - 
Energieweg 

Verbinding 
spoorlijn 
Amersfoort-
Apeldoorn 

Extra rijbaan 
voor verkeer uit 
Utrecht naar 
Hoevelaken 
vervalt 

Viaduct KW60 Verbinding 
Outputweg en Energieweg is 
minder breed 

SHB&L -6 

A28 
Viaduct KW50 Spoorlijn 
Amersfoort – Apeldoorn is 
minder breed 

Afrit Utrecht – Hoevelaken op A28 zuid vervalt  
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Conclusies 

SHB&L voorstel voldoet aan Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (2014) 
en heeft de volgende voordelen 

1. Aanzienlijke besparing op viaducten en afrit Hoevelaken. 
• Extra afrit Utrecht – Hoevelaken vervalt 
• Viaduct KW770 onder verbindingsboog A28 Z/A1 O (Kruising VUtAp-A1) vervalt 
• Viaduct KW710 van A28 Z naar A1 W over A1 (KruisingVUtAm-A1) is minder lang 
• Viaduct (KW500) over Amersfortsestraat is minder breed 
• Viaduct  A28 Z (KW50) over spoorlijn Amersfoort - Apeldoorn is minder breed 
• Viaduct A28Z (KW60) over verbinding  Outputweg-Energieweg is minder breed 
• Huidige verbindingsboog A28 Z/A1 O (Utrecht/Apeldoorn) kan behouden worden 

 
2. Vermindering verkeerscomplexiteit – meer veiligheid 

• Geen extra Hoevelaken afslag op A28 bij Amersfoort 
• Geen kruising Zwolle/Apeldoorn verkeer met Amsterdam/Hoevelaken verkeer 
• Zwolle-Apeldoorn verkeer voegt in 1st met Utrecht-Apeldoorn verkeer op parallelbaan ipv 

invoeging met Amsterdam verkeer op A1 (minder congestie, betere doorstroming en veiliger) 
 
3. Andere voordelen 

• Minder complexiteit in uitvoering (additionele besparing, tijdwinst en minder oponthoud) 
• Kan als een van de eerste onderdelen van het Knooppunt project worden uitgevoerd conform 

afspraak BOK 2.11.2 
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www.hoevelakenbereikbaar.nl 

Bedankt voor Uw aandacht 

namens 

Discussie – Kan het of kan het niet?????? 
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