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Samenvatting bespreking tussen 
Rijkswaterstaat (RWS)  en Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar (SHB&L) 

Over Knooppunt Hoevelaken 
29 september 2009 (document no: 090929) 

 
Aanwezig van RWS: M. Lichtendahl, G. Timmerman, C.Hamelijk, H. Tieman 
Aanwezig van SHB&L: R. Wesselingh, J. Ramsbotham (notulist) 
 

1. Bespreking voorstel SHB&L voor Knooppunt Hoevelaken 
SHB&L heeft haar voorstel voor Knooppunt Hoevelaken toegelicht, gebaseerd op verbreden en 
sorteren, maar zonder fly-overs. De SHB&L heeft aangegeven dat zij zeer positief staat ten aanzien 
van het oplossen van de file probleem rondom het knooppunt, maar dat zij zeer negatief staat ten 
aanzien van fly-overs vanwege de extra geluidsoverlast en luchtverontreiniging die zal worden 
veroorzaakt in Hoevelaken, met de heersende Z- W – wind richting. 
 
SHB&L voorstel behelst nieuwe verbindingswegen met onderdoorgangen onder de huidige A1 en A28 
met behoud van de A1 op- en afritten bij Hoevelaken met een zeer geringe verplaatsing naar het 
oosten. 
 
RWS heeft gevraagd waarom de SHB&L tegen een op- en afrit is via de Koninginneweg nog verder 
naar het oosten. SHB&L heeft aangegeven dat dit een aanzienlijke toename van verkeersdrukte tot 
gevolg zal hebben voor verkeer van en naar Amersfoort, Vathorst en diverse industrie terreinen. 
Aangezien de Koninginneweg die vlak langs grote woonkernen van Hoevelaken loopt zal dit veel extra 
verkeersoverlast veroorzaken. 
 
RWS heeft de SHB&L plannen bestudeerd en grootschalige tekeningen van gemaakt. 
 
Positieve punten zijn: 

• De nieuwe wegen passen allemaal binnen het door RWS aangekochte grondgebied rondom het 
Knooppunt behalve voor de iets verplaatste  A1 op- en –afritten naar Hoevelaken. Er is dus 
nauwelijks extra ruimte beslag nodig. 

• De boogstralen van de voorgestelde verbindingswegen tussen de A28 oost en A1 zuid en tussen 
A1 west en A28 noord zijn ruim genoeg voor 100 km/uur verkeer, en zelfs ruimer dan in de fly-over 
voorstel. 

• RWS stelt voor om de Amersfoortseweg te verlagen met ½ laag ipv 1 laag onder maaiveld. 
 

Mogelijke knelpunten zijn: 

• Lange onderdoorgangen onder A28 en A1 

• Misschien te weinig ruimte voor de voorgestelde nieuwe afslag naar Amersfoort en Hoevelaken 
via de Energieweg, maar verkeer van Amsterdam naar Hoevelaken kan via de afslag Hogeweg 
rijden. 

• Kosten zullen hoger zijn dan fly-overs (waarop SHB&L opmerkt dat dit eenmalige kosten zijn 
tegenover de langdurige milieulasten veroorzaakt door fly-overs) 

• Het verkeer zal misschien hinder ondervinden tijdens de bouw, maar dat geld ook voor fly-overs. 

• De noordelijke onderdoorgang onder de A28 moet op een kort afstand van niveau –1 tot +1 gaan 
om over de nieuw te bouwen Hanzetunnel te gaan. (Voetnote na de bespreking: Dit klopt niet 
want de nieuwe verbinding gaat onder de  A28 door op 0 of -½ niveau aangezien de A28 hier 
hoog is om over de A1 te gaan en dan op 0 niveau de A28 op. De A28 gaat op 0 niveau over de 
Hanzetunnel  die op -1 niveau ligt). SHB&L merkt op dat een fly-over over de Hanzetunnelweg en 
de Nijkerkerstraat niet wenselijk is door nog meer verstoring van het Hoevelakense Bos 
natuurgebied. 

• RWS merkt ook op dat de boog van A1 west en A28 noord is misschien niet nodig.  
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De verkeerscijfers voor de diverse verbindingen zijn: 

• A1 oost naar A28 zuid:  25000 voertuigen 

• A1 west naar A28 noord:  10 -13000 voertuigen 

• A28 zuid naar A1 west:  10 -13000 voertuigen 

• A28 noord naar A1 oost:  4000 voertuigen 
RWS verwacht een toename van verkeer, vooral wanneer de huidige crisis is voorbij. 
 
Voetnote van SHB&L na de bespreking:  A1 oost naar A28 zuid en A1 west naar A28 noord worden 
met het voorstel van SHB&L opgelost. A28 zuid naar A1 west vormt geen knelpunt meer zodra de lus 
voor verkeer van A1 oost naar A28 zuid is opgeheven. De lus A28 zuid naar A1 kan ook vergrote 
worden om het makkelijk te maken voor verkeer door de bocht te rijden.  Zie ook de tekening aan de 
einde van deze samenvatting.  
 

2. Verder uitwerking van voorstellen en Voorkeursalternatief  
 
Op 3 november zal waarschijnlijk het Voorkeursalternatief  bekend worden gemaakt. Dit zal 
waarschijnlijk de optie “Verbreden en Sorteren” zijn. Fly-overs zullen daarin niet worden genoemd. 
Dan begint Fase 2. In Fase 2 zullen alle varianten die binnen het kader van “Verbreden en Sorteren 
passen” worden uitgewerkt. Er zijn heel veel variaties mogelijk. Het voorstel van SHB&L zal zeker 
meegenomen worden voor verdere uitwerking en de mogelijkheden voor fly-unders en 
onderdoorgangen zullen zeker bestudeerd worden. 
 
Fase 2 zal plm. 2 jaren duren. Over één jaar zal RWS kunnen zeggen welke varianten nog kansen  
hebben. De varianten worden beoordeeld op verkeerskundige aspecten, milieu, veiligheid, praktisch 
uitvoerbaarheid en kosten. 
 

3. Openhouden van A1 op- en afritten Knooppunt Hoevelaken 

• De oprit naar de A1 richting Amsterdam en de afrit vanaf Apeldoorn worden in ieder geval 
opengehouden totdat de werkzaamheden aan de reconstructie van het Knooppunt aanvangen 
(2016) 

• De oprit naar de A1 richting Apeldoorn zal open gehouden worden, ook na verbouwing van het 
Knooppunt.  

• De afrit van A1 vanaf Amsterdam zal dicht gaan als de verbindingsweg tussen A28 zuid naar A1 
oost verbreed wordt tot 2 baans (in eerste instantie als onderdeel van het Spitsstrook traject 
Leusden Zuid/Knooppunt, aansluitend op de A1 Spitsstrook Knooppunt Hoevelaken/Barneveld). 

• RWS zal bestuderen hoe de oprit naar de A1 richting Amsterdam en de afrit vanaf Apeldoorn 
behouden kunnen worden in het nieuwe ontwerp voor het Knooppunt. 

 
4. Geluidmetingen, Wet Geluidhinder en cumulatieve geluid 

• SHB&L heeft gevraagd voor geluidsmetingen in Hoevelaken tenminste gedurende een periode 
van één jaar. Volgens RWS heeft metingen weinig zin omdat het is niet duidelijk wat er mee 
bereikt kan worden. 

• SHB&L spreekt haar bezorgdheid uit over de berekeningen uitgevoerd zoals beschreven in de 
Wet Geluidshinder, omdat de berekeningen geven geen goede beeld van de werkelijkheid. 
(niemand ervaart “gemiddelde” geluiden in de praktijk, men hoort bovendien geluid accumulatie 
van ondermeer trein en lokaal verkeer, en er wordt geen rekening gehouden met de heersende 
windrichting die veel invloed heeft op het geluidintensiteit, etc). RWS kan niets aan de Wet 
Geluidhinder doen. 

• Cumulatie van geluid van alle wegen van het knooppunt wordt wel meegenomen om dat het 
knooppunt is in de hart van de studie gebied. 

• Cumulatie van geluid van andere bronnen (b.v. spoorwegen) kunnen niet meegenomen worden. 

• Andere maatregelen zijn nodig voor het onderdrukken van geluid van spoorwegen dan voor 
geluid van wegen, en een verder van de bron gelegen geluidswal is bovendien minder effectief. 

• RWS geeft toe dat de vele variaties aan geluidswallen en muren langs de snelwegen de indruk 
geeft van een “rommeltje”. 
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• De experts bij RWS op het gebied van geluidsmaatregelen zijn Jan Oosterveen en Harold Brand. 
SHB&L mag kontact opnemen met deze heren om verder over de Wet geluidshinder en 
geluidsmaatregelen te praten. 

 
5. Reactie van RWS op de inbreng van de SHB&L op de 1

e
 fase MER 

• RWS neemt fly-unders (onderdoorgangen) als varianten mee in de volgende fase. 

• RWS zal nadenken over het openhouden van de op- en afritten van A1 Hoevelaken. 

• RWS zal zeker aandacht geven aan de milieuaspecten van gemeente Nijkerk. 
. 
 

6. Inbreng in 2de Fase MER 

• Na de beslissing Voorkeursalternatief (3 november) zullen de Minister van VROM en de Minister 
van Verkeer en Waterstaat de enige leden van het bevoegd gezag zijn. Amersfoort, Utrecht, 
Nijkerk, Gelderland, Barneveld, Leusden, en de Waterschappen zullen wettelijke adviseurs 
worden, met dezelfde stemrechten en gewicht, (behalve voor locale kwesties zoals vergunningen 
afgeven enzovoort). 

• In de 2de Fase MER zullen de milieudoelstellingen van Nijkerk meegenomen worden. 
 

7. A28 en A1 spitstroken 

• De aanleg van spitsstroken langs de A28 en A1 behelzen situatie wijzigingen waarvoor de Wet 
Geluidshinder van toepassing is. Corrigerende maatregelen zullen zo nodig genomen worden. 

• Project leider is Joost v.d. Hart 

• In december 2009 zullen de resultaten van de studie over de spitstroken op de A28 bekend 
worden. 

 
8. Voortgang project A28 spitstrook Leusden Zuid tot Knooppunt 

• In voorjaar 2010 zal de OWB (Ontwerp Wegaanpassing Besluit in het kader van de Spoedwet) 
worden gepubliceerd. Dit is een officiële inspraak moment. De uitvoering zal  in 2011 – 2012 
plaatsvinden. 

 
9. Voortgang projecten A1 Barneveld 

• Een nieuwe muur wordt geplaatst bij Terschuur en de weg wordt voorzien van dubbele ZOAB. Dit 
zit in de planning en wordt binnenkort uitgevoerd. 

 
10. Tijdsplanning Knooppunt Hoevelaken en procedures 

• 3 november 2009  - Voorkeursalternatief wordt bekend gemaakt  

• December 2009  - Richtlijnen 2
de

 Fase worden vastgesteld 

• 2012 - Afronding van 2 jaar studie met als afronding OTB (Ontwerp Tracé Besluit). - 
- Dit is een officiële  inspraak punt 

• 2016 - Werkzaamheden aan het knooppunt zullen beginnen 
 

11. Afspraken tussen RWS en SHB&L 

• SHB&L vond deze informele discussie zeer informatief en zeer nuttig en wil zijn leden op de 
hoogte houden van de verdere plannen en ontwikkeling. 

• RWS spreekt ook haar waardering uit voor de positieve inbreng en belangstelling van SHB&L 

• Beide partijen vindt het de moeite waarde om deze vorm van communicatie voort te zetten en een 
nieuwe afspraak zal over 6 maanden worden gemaakt (Aktie SHB&L) 

 
12. BARCU rapport 

• Volgens de locale krant heeft kortgeleden en adviseurs bureau “BARCU” een ongevraagd advies 
uitgebracht over geluidsvoorzieningen rond het Knooppunt. SHB&L wil graag een kopie van dit 
rapport ontvangen maar RWS kent het rapport niet. 
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13. ZO tangent 

• SHB&L heeft gevraagd in hoeverre de ZO tangent is onderzocht en waarom deze verbinding 
afvalt. 

• RWS geeft aan dat de ZO tangent: 

• 2 nieuwe knooppunten zal behelzen 

• Er is geen ruimte voor nieuwe knooppunten 

• Heeft negatieve effect op netwerk niveau ivm grotere turbulentie veroorzaakt door 3 
knooppunten vlak achter elkaar 

• Dit betekent meer voertuiguren verlies  

• De kosten zijn net zo veel als alle verbredingen bij elkaar 

• Het zou door een natuurgebied gaan 

• Huizen en landen moeten opgekocht worden, met als gevolg lange juridische 
procedures. 

 
14. Conclusie 

• Een zeer nuttige, open en informatieve vergadering. 

• SHB&L bedankt RWS voor haar tijd, inbreng en positieve reacties. 
 
 
Voetnote na de bespreking 
 
Na aanleiding van de commentaren van RWS op het voorstel van SHB&L, heeft SHB&L haar voorstel 
iets aangepast. Zie tekeningen   

• De  verbinding tussen de A1 oost en A28 noord is iets naar het oosten (dichter bij de 
Nijkerkerstraat) verplaatst. Dit geeft ruimte om de lus van de A28 zuid naar de A1 west aanzienlijk 
groter te maken. In deze manier worden alle 3 knelpunten opgelost:  

• A1 oost naar A28 zuid:   25000 voertuigen 

• A1 west naar A28 noord:  10 -13000 voertuigen 

• A28 zuid naar A1 west:   10 -13000 voertuigen  
 

• De verbinding tussen de A1west en A28 noord wordt iets verplaatst en daardoor gaan de 
onderdoorgangen recht onder de A1 en A28. Dit geeft ook meer ruimte om op de A28 te komen 
vóór de Hanzetunnel. De verbinding gaat onder de A28 op -½ niveau en gaat vervolgens met de 
A28 op 0 niveau aansluiten. Zie tekeningen. 
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Ontwerp na discussie met RWS op 29.09.09

- 1 - ½

0
Deze verbinding is iets 

verplaatst zo dat de 

onderdoorgangen recht 

onder de A1 en A28 

gaan. Dit geeft meer 

ruimte om met de A28 

aantesluiten op 0 niveau 

vóór de Hanzetunnel.

De straal van deze 

lus is > 2x groter 

geworden

Deze verbinding is 

verplaatst dichter bij 

de Nijkerkerstraat

 


