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Aanbesteding knooppunt Hoevelaken
Minister Melanie Schultz van Haegen heeft
onlangs een uitvoeringsbesluit voor het knooppunt
Hoevelaken genomen, waarna de aanbesteding
van het project van start is gegaan.
Rijkswaterstaat wil die beslissing pas in 2015
nemen om zo het project zo laat mogelijk te sluiten
voor bedrijven die een kans willen. De
daadwerkelijke werkzaamheden vinden plaats
vanaf medio 2019. In 2022 moet het project klaar
zijn.

De gemeente Nijkerk heeft in de afgelopen periode nog

moeten vechten tegen verplaatsing van het tankstation
langs de A28 bij Hooglanderveen. Door de geplande verbreding van de A28 was er geen ruimte
meer voor dat tankstation. Rijkswaterstaat heeft onderzocht of het tankstation binnen het project
knooppunt verplaatst kon worden en daarbij werd gedacht aan een locatie nabij de afslag Nijkerk-

Zuid/Vathorst. Op de locatie Arkerpoort is echter al voorzien in de bouw van een tankstation en
Nijkerk wilde het project knooppunt niet tot die afslag uitbreiden. 

Tevens werd er gevochten voor extra maatregelen om de geluidsoverlast terug te brengen. Bij
Amersfoort is er aan die wens gehoor gegeven en werd er 10 miljoen euro ingebracht. Op het
grondgebied van Nijkerk worden er in eerste instantie geen extra maatregelen genomen om de
geluidsoverlast terug te dringen. De gemeente Nijkerk heeft wel 1 miljoen euro ter beschikking

gesteld. Het hangt van de aanbesteding af of er financiële ruimte is om geluidwerende maatregelen
te nemen in de vorm van geluidsschermen of geluidswallen.

Bron: De Stad Nijkerk
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