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Zienswijze t.a.v. de Startnotitie knooppunt Hoevelaken. 
Ingediend door PROgressief 21, Nijkerk 

 

Inleiding.  

Het is terecht dat knooppunt Hoevelaken als probleem gekenmerkt wordt. Vrijwel elke dag 

vormen er zich flinke files rond het knooppunt. En voor de bewoners van Hoevelaken en andere 

kernen is de geluidoverlast een dagelijkse bron van ergernis. Daarnaast blijkt uit de 

milieurapportages dat de kwaliteit van de lucht niet aan minimum normen voldoet en daarmee een 

bedreiging voor de gezondheid van de mensen in de omgeving is. Dat er verbeteringen 

noodzakelijk zijn, is voor onze partij dus geen discussiepunt. Het is daarom een goede zaak dat 

er nu een startnotitie ligt waarop zienswijzen kunnen worden ingebracht. In deze notitie zullen 

we in verschillende onderdelen verwijzen naar de inbreng van de Werkgroep Hoevelaken 

Bereikbaar (WHB). Deze notitie bevat voor ons veel waardevolle elementen. Ook hebben we 

kennis genomen van de zeer waardevolle inbreng van dhr. en mevr. Ramsbotham. Ook zij brengen 

veel zaken in waar PROgressief 21 zich in kan vinden, maar onze afwegingen leiden soms tot 

andere conclusies.  

 

Doelen. 

Er zijn in het hoofdstuk ‘probleemstelling en doel’ -hoofdstuk 4 bereikbaarheidsdoelen gesteld. 

Dat er hierbij een doorkijk gemaakt wordt tot 2030 is een goede zaak.  

Daarnaast zijn er inpassingdoelen gesteld. Voor PROgressief 21 zijn die zeker zo belangrijk als 

de bereikbaarheidsdoelen.  

Geconstateerd wordt dat de verkeersafwikkeling op en rondom knooppunt Hoevelaken negatieve 

effecten heeft op de kwaliteit van de leefomgeving. Gewezen wordt op het geluidsniveau dat 

voor knelpunten zorgt in een aantal woonkernen en tot verstoring leidt binnen natuurgebieden. 

Daarnaast zijn er knelpunten op het vlak van de luchtkwaliteit, terwijl de snelwegen gekenmerkt 

worden als barrières welke natuurgebieden doorsnijden en de natuur versnipperen. 

De doelen die geformuleerd worden om dit soort knelpunten tegen te gaan, gaan voor ons niet ver 

genoeg. Bijvoorbeeld ten aanzien van de geluidoverlast: de discussie over het ontoelaatbaar hoge 

geluidniveau dat nu al wordt ervaren in bijvoorbeeld de kernen Hoevelaken en Holkerveen binnen 

de gemeente Nijkerk leidt er onzes inziens toe dat de doelstelling wat het geluidniveau betreft 

zou moeten zijn: uitgaande van de huidige situatie moet er aan gewerkt worden dat geluidsniveau 
omlaag te brengen, dus de leefkwaliteit daarmee te verbeteren.  
Algemener geformuleerd: Wat ons betreft worden er stevige ambities neergezet voor geluid, 

klimaat en luchtkwaliteit. Plannen die hier gemaakt worden, moeten gericht zijn op de gezondheid 

van mens en dier en de leefkwaliteit. Hiervoor is meer nodig dan de wettelijke norm. Daarbij 

hoort een stevig pakket van duurzame maatregelen. 

Voor het overige onderschrijven we de uitgangspunten van de WHB (zie punt 1 van hun notitie).  
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Relaties met andere projecten en ontwikkelingen. 

In hoofdstuk 4 worden ook relaties aangegeven met andere projecten en studies. Gewezen wordt 

onder meer op de verbanden met de projecten  

• A27/A1 Utrecht – knooppunt Eemnes – Amersfoort, waarin onderzoek plaats vindt 

naar capaciteitsuitbreiding van onder meer de A1 tussen Eemnes en Amersfoort in 

beide richtingen; 

• A1 Hoevelaken – Barneveld waar het gaat over de spitsstrook tussen aansluiting 

Hoevelaken en Barneveld; 

• ‘Verder via de Veluwe’, waarin in navolging van ‘Verder’ door publieke partijen in de 

driehoek Nijkerk –Barneveld – Harderwijk gekozen is voor een gezamenlijke 

netwerkanalyse en het ontwikkelen van een bereikbaarheidsstrategie. 

Wat ons betreft had hier ook genoemd moeten worden het project A28 Utrecht- Amersfoort. 

  

Hier doet de vraag zich voor of er niet te veel los van elkaar gewerkt wordt: De alternatieven 

5.4.2, 5.4.3 en 5.4.4 uit de voorliggende startnotitie hebben nadrukkelijk te maken met de 

discussies over de hiervoor aangegeven projecten.  

Daarnaast is de bereikbaarheid van Nijkerk sterk afhankelijk van de ontwikkelingen rond 

knooppunt Hoevelaken. Het is opvallend dat, hoewel de gemeente Nijkerk direct grenst aan 

knooppunt Hoevelaken, de consequenties van ontwikkelingen binnen die gemeente niet aan de orde 

komen in deze startnotitie en omgekeerd dat de consequenties van de activiteiten m.b.t. 

knooppunt Hoevelaken voor (delen van) Nijkerk ook niet of nauwelijks aan de orde komen in deze 

startnotitie. De ontwikkelingen in de driehoek Harderwijk – Barneveld – Nijkerk hangen zeer 

nauw samen met de ontwikkelingen in Utrecht. Bij landelijke planningen en notities wordt 

bijvoorbeeld de gemeente Nijkerk voortdurend tot de Randstad gerekend.  

 

Algemene opmerkingen. 

Plannen die hier gemaakt worden, moeten gericht zijn op de gezondheid van mens en dier en de 

leefkwaliteit. Dit is, zoals gezegd, voor onze partij uitgangspunt. De alternatieven dienen dat te 

realiseren en de voorkeursvariant die uit dit alles opgesteld zal worden, dus ook. 

Er wordt gesteld dat de alternatieven de extremen in zich bergen. 

Onze partij vindt dat onvoldoende uitgewerkt. 

Er wordt in de verschillende alternatieven uit de startnotitie veel aandacht besteed aan aanvoer 

en afvoer van het verkeer rond knooppunt Hoevelaken. De alternatieven zijn daar allen op 

gebaseerd. Echter: in geen van deze alternatieven wordt een expliciete uitwerking gegeven 

betreffende de inrichting van het knooppunt zelf. Er wordt in de verschillende varianten wel 

gesproken over fly-overs, maar verder wordt hier erg weinig aandacht aan besteed.  

In onze zienswijze wordt hier nadrukkelijk op ingegaan, want als de vermindering van de 

verkeersstromen via andere maatregelen dan maatregelen aan de wegen en het knooppunt zelf 

nauwelijks of geen effect zou hebben, moet hier aandacht aan gegeven worden. Verlaging van 
bepaalde wegvakken kan enorme effecten hebben op bijvoorbeeld de mogelijke geluidoverlast en 
de luchtkwaliteit. Door deze oplossing te kiezen hoeft minder verkeer via fly-overs te worden 

geleid. Deze oplossing is zeker ook extreem te noemen. Dus hoort deze betrokken te worden bij 

de totstandkoming van de uiteindelijke voorkeursvariant. 

 

Het geformuleerde uitgangspunt dat de voorkeursvariant ook een realistische moet zijn, lijkt op 

zich terecht. Maar we vragen ons af of er toch geen tegenspraak bestaat met een eerdere 

opmerking in de startnotitie dat ook zicht gegeven moet worden op oplossingen die tot 2030 

dienen te gelden. Nieuwe aanpassingen plegen als de gekozen oplossing in vervolgjaren 

uiteindelijk niet houdbaar blijkt, is zeker een gevaar. Voor onze partij is het essentieel dat de 
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meest wenselijk oplossing vanuit de leefkwaliteit aan de orde gesteld wordt. De financiële kant 

hiervan moet nadrukkelijk in beeld gebracht worden. Duidelijkheid hierover geeft de mogelijk 

dat er een politieke discussie gevoerd kan worden over de keuze voor of tegen een forsere 

investering. De opmerking (pag. 37): ‘Op voorhand kan al worden aangegeven dat een hoofd- en 

parallelbaansysteem op beide snelwegen niet past binnen het beschikbare budget’, past onzes 

inziens niet. Want wat is de bedoeling van een dergelijke studie eigenlijk? Voorkomen moet 

worden dat bij realisering van de verbeteringen  die nu nagestreefd en uitgewerkt worden 

feitelijk al weer nieuwe problemen opgeroepen worden.  

 

Alternatief: De verlaging van een wegvak. 

Als mogelijke oplossing voor verschillende problemen stellen we voor dat ten behoeve van de 

doorstroming van het verkeer op het knooppunt Hoevelaken de A1 wordt verlaagd. Dit voorstel 

heeft vooral betrekking op de alternatieven ‘Verbreden” (5.4.3) en ‘Sorteren”(5.4.4). Maar ook in 

het alternatief 5.4.2 ‘ Niet verbreden’ kan dit een bijdrage leveren aan de oplossing van de 

problemen. Deze oplossingsrichting is geen onderdeel van alternatief 5.4.5 ‘Nieuwe Verbindingen’ 

omdat in dit alternatief het knooppunt Hoevelaken in de huidige vorm gehandhaafd blijft. Hierop 

wordt verderop in deze notitie gereageerd.  

Over welke lengte van het wegvak de bedoelde verlaging noodzakelijk is, wordt hier geen oordeel 

gegeven. Maar de minimumvariant is gelegen tussen de aansluiting op de A1 bij Hoevelaken en de 

spoorwegkruising bij Ikea, de maximumvariant is een verlaging van het wegvak van voor de 

aansluiting op de A1 bij Hoevelaken tot voorbij de aansluiting Amersfoort Noord of Bunschoten. 

 

Het gaat hierbij niet om ondertunneling, maar om verlaging van het wegvak zoals dat te zien is bij 

de A12/A20, aquaduct Gouwe of de A27, wegvak bij Amelisweerd/Utrecht. In deze oplossing 

kruist de A1 in een verlaagde bak de A28 (welke op hetzelfde niveau gelegen blijft als in de 

huidige situatie) en twee verbindingen tussen de A1 en de A28 die op maaiveldniveau gesitueerd 

worden (figuur a). 

 

  figuur a: twee verbindingen bij de kruising op  

                maaiveldniveau. 

 

 Er zijn in deze oplossing 2 fly-overs noodzakelijk om de twee andere verbindingen tussen de A1 

en de A28 te realiseren. In bijgaande schets is een en ander aangegeven (figuur b). 



 4

 figuur b: twee fly-overs als verbinding. 

 

De hoogte van deze fly-overs kan beperkt blijven in vergelijking met die bij de knooppunten 

Vaanplein, Ridderkerk en Prins Clausplein.  

Vanwege de problemen met de doorstroming vooral op de verbinding A1 – A28 Apeldoorn – 

Utrecht is in deze oplossingsrichting gekozen voor de verbindingen A1/A28 Apeldoorn - Utrecht 

en A1/A28 Amsterdam - Zwolle op maaiveldniveau. Zie voor een nadere beschouwing over de hier 

aangegeven oplossing de bijlage bij deze notitie.  

 
Scheiding regionaal verkeer en doorgaand verkeer. 
Een mogelijkheid die daarbij tevens overwogen dient te worden is het scheiden van regionaal en 

doorgaand verkeer op de A1. Ruimte ontstaat hiervoor omdat de huidige ‘inbreistroken’ t.b.v. de 

lussen zullen vervallen. Het wegvak voor het regionaal verkeer omvat de aansluitingen Hoevelaken 

en Amersfoort – Noord (eventueel Bunschoten) op de A1. Het doorstromende verkeer van de 

verbindingen A1 –A28 (Utrecht - Apeldoorn) resp. A28 – A1 (Zwolle – Amsterdam) komt uit op dit 

wegvak. Dit verkeer zal samen met het regionale verkeer dat gebruik wil gaan maken van de A1 na 

betreffende aansluitingen in dienen te voegen op de A1. Hierbij is een nadrukkelijke samenhang 

met de discussie over de startnotitie A1 Eemnes – Amersfoort aan de orde. 

Voor de A28 zal scheiding van rijstroken vooral van belang zijn op het wegvak kruising A1 – A28 

tot aan afslag Maarn – Doorn. Waar het invoegend verkeer vanaf de A1 van beide richtingen zich 

kan inweven op de hoofdroute is een discussie die mede gevoerd wordt in het kader van de 

Startnotitie A28 Utrecht – Amersfoort.  

 

Aantallen rijstroken. 
Voor de doorstroming van het verkeer moet in deze oplossing bezien worden hoeveel rijstroken 

de verschillende onderdelen dienen te hebben. In de verschillende alternatieven leidt dit tot 

verschillende aantallen stroken. Maar doorstroming op het knooppunt ook in de aangegeven 

oplossingsrichting zal ook mede afhangen van de oplossingen voor de eerder aangegeven 

problemen.  
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Geluidwering. 
In deze vormgeving is naar ons oordeel geluidswering langs A1 en A28 en op het knooppunt 

Hoevelaken noodzakelijk. Het steeds maar weer bijstellen van de normering voor de toegestane 

geluidssterkte (referentiewaarden) bij nieuwe projecten is een wettelijk gegeven. Maar daarmee 

niet acceptabel. Net als de werkgroep Hoevelaken Bereikbaar (WHB) en dhr. En mevr. 

Ramsbotham vinden we het van belang dat we niet geconfronteerd worden met steeds maar 

stapelende effecten op de normering als gevolg van activiteiten die in andere startnotities 

besproken worden en mogelijk vanwege de urgentie eerder uitgevoerd zullen worden en als gevolg 

van andere projecten die hoe dan ook al een verhogend effect hebben. Als de referentiewaarde 

bepaald zou worden door de verkeersdrukte minus een jaar geldend op het jaar van 

reconstructie, zijn de effecten van verkeerstoename als gevolg van de beoogde verbeteringen op 

de A1 en de A28 (zie daarvoor de verschillende andere startnotities) daar ook al weer in 

verwerkt en dat mag toch nooit de bedoeling zijn. Dan worden de directbetrokkenen, i.c. de 

inwoners rond het verkeersplein bedot. Voor Hoevelaken is het daarmee essentieel dat 

geluidwering onderdeel uitmaakt van de plannen. 

 

Reacties op de hoofdalternatieven uit de startnotitie. 

 

5.4.1 Het nul-alternatief. 
Geen opmerkingen. 

 

5.4.2 Alternatief Niet Verbreden. 
PROgressief 21 is voorstander van een zo goed mogelijk openbaar vervoer en een goed 

fietsbeleid. De aandacht voor de busverbindingen via speciale busbanen is een goede zaak. Op 

welke wijze deze busbanen via knooppunt Hoevelaken vorm dienen te krijgen en of dit 

consequenties heeft voor het knooppunt zelf, is niet duidelijk. Naar onze indruk is er een zekere 

eenzijdigheid gericht op Amersfoort. De ontwikkelingen van werkgebieden in Nijkerk en 

Barneveld is zodanig dat de busverbindingen ook daarvoor goede doorstroommogelijkheden 

dienen te bieden zodat er in deze variant een stelsel van busverbindingen kan ontstaan die voor 

de ontlasting van het verkeer in de gehele regio van belang is. Daarnaast zijn de andere 

maatregelen zoals in dit alternatief aan bod komen (zoals mogelijke transferia in 

Nijkerk/Harderwijk en Barneveld (dit laatste betekent een verbetering)) en andere duurzame 

maatregelen) voor PROgressief 21 zeker zaken die hierbij op en goede manier betrokken moeten 

worden.  

 

5.4.3 Alternatief Verbreden. 
De oplossing voor knooppunt Hoevelaken wordt gezocht in het aanleggen van Fly-overs voor de 

drukste richtingen. PROgressief 21 vindt dat voor deze variant zijn alternatief zoals in 

voorgaande verwoord (verdieping wegvak A1 en andere verbindingen tussen de A1 en de A28 als 

nu) de beste oplossing biedt. Wat de aansluiting Hoevelaken betreft, zie hiervoor onder meer de 

opmerkingen van WHB. Met nadruk wijzen we er op dat deze aansluiting niet alleen van belang is 

voor Hoevelaken en delen van Nijkerk, maar zeer zeker ook voor Vathorst. De ontsluiting van 

Vathorst – Oost via de Hanzetunnel en Nijkerkerstraat naar de A1 zowel richting Barneveld als 

richting Amsterdam is het meest voor de hand liggend gegeven. Met scheiding van regionale en 

doorgaande verkeersstromen zoals in voorgaande aangegeven en welke terug komt in het 

volgende alternatief, is sluiting van deze aansluiting op de A1 geen voor de hand liggende zaak.  

 

5.4.4 Alternatief Sorteren 
Dit alternatief wijst vooral op parallelle verkeersstromen ten zuiden en westen van knooppunt 

Hoevelaken. Een goede zaak om dit goed in beeld te krijgen. De vraag is daarbij of het niet zinnig 
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is die parallelliteit op de A1 ten weerszijden van het knooppunt te bezien. Daardoor zijn ook 

oplossingen mogelijk voor de aansluiting Hoevelaken op de A1 in beide richtingen (zie hiervoor ook 

voorgaande). Voor dit laatste is het mogelijk noodzakelijk voor de kruising A1 – 

Amersfoortsestraat te zoeken naar andere oplossingen dan de huidige, waar de A1 via een 

viaduct de Amersfoortsestraat kruist.  

 

5.4.5 Nieuwe Verbindingen 
Het lijkt de meest simpele oplossing: de verkeersstromen door knooppunt Hoevelaken verkleinen 

door een groot deel van het verkeer als het ware om het knooppunt heen te geleiden. Maar niet 

voor niets wordt er hier in de startnotitie al opgemerkt dat deze aanleg van nieuwe verbindingen 

een ingrijpende maatregel is met hoge kosten, negatieve effecten voor de bewoners, de natuur 

en het landschap in de regio. Er zou een meerwaarde moeten zijn boven aanpassing van de huidige 

infrastructuur, wil dit alternatief verantwoord kunnen worden.  

Nu gaat het in dit alternatief niet om één nieuwe verbinding als mogelijkheid, maar om vier 

nieuwe verbindingen. Deze varianten worden achtereenvolgens becommentarieerd. Maar voor 

PROgressief 21 gelden de uitgangspunten zoals eerder verwoord. Aantasting van waardevolle 

natuur dient tot het uiterste tegen gegaan te worden.  

 

Variant A:  

Het kenmerk van het gebied ten zuiden van de A1 waar deze variant gedacht is, (aansluiting op 

A28 in de buurt van de aansluiting Leusden en aansluiting op de A28 ten zuidwesten van 

Hoevelaken), dat dit een gebied is waar de laatste jaren veel aandacht is gegeven aan 

natuurontwikkeling. Het gebied wordt gekenmerkt door de loop van vele beken, en voor de 

waterberging is het natuurgebied Bloeiendaal/De Schammer ontwikkeld. Verschuiving van de 

aansluiting met de A1 naar het oosten geeft problemen in de natuurgebieden rond kasteel 

Stoutenborg en mogelijk ook de ingenieur Juliusput. Een nieuwe doorsnijding van dit gebied door 

een autosnelweg, vlak bij de A1 is voor de natuurwaarden van dit gebied een doodsteek. We zijn 

daar geen voorstander van. Dat moet tegengegaan worden. 

 

Variant B:  

Wat voor Variant A geldt, geldt op een zelfde manier voor variant B. Grote natuurgebieden, 

waardevol voor de leefkwaliteit van de bewoners van Amersfoort en omgeving, worden hiermee 

door een drukke verkeersweg doorsneden. Het gebied ten westen van Birkhoven, de uitloop van 

de polders van Eemnes en Arkemheen (gebied tussen Eem en A1) zal door zo’n nieuwe 

verkeersweg sterk worden aangetast, waardoor de natuur- en leefkwaliteit voor mens en dier 

sterk achteruit gaat. Conclusie: dat moet tegengegaan worden. 

 

Variant C:  

Deze weg zou in het zuidelijke deel van de Arkemheenpolder komen te lopen, en de loop van de 

Laak stevig veranderen. Trouwens voor het Laakgebied zijn forse recreatieve- en natuur- 

verbeteringsplannen afgesproken tussen omliggende gemeenten, passend bij de landschappelijke- 

en natuurwaarden van het nationaal landschap Arkemheen- Eemland. Hier een autosnelweg 

aanleggen, zou daar volkomen mee in tegenspraak zijn en de natuur- en leefkwaliteit enorm 

aantasten. Ook hier dus: dat moet worden tegen gegaan. 

 

Variant D: 

Deze weg zou langs Hoevelaken - Oost en Nijkerkerveen dienen te lopen en de A28 bereiken 

tussen de nieuw aansluiting Corlaer en de aansluiting Nijkerk. Dat betekent een doorsnijding van 

de gemeente Nijkerk, en ook hier aantasting van natuur- en leefkwaliteit ( aantasting van het 

slagenlandschap tussen Nijkerk en Hoevelaken en afhankelijk van de plaatsing van deze weg ook 
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van de uitlopers van de Veluwe). Het zou tevens inhouden een complete insluiting van Hoevelaken 

en Nijkerkerveen door drie autosnelwegen.  
(NB: de kaart op blz. 38 lijkt te suggereren dat de weg net ten zuiden van Nijkerkerveen zou lopen. 
Aansluiting op het knooppunt ten noorden van de nieuwe aansluiting Corlaer lijkt daarmee onmogelijk.) 

De huidige discussies over de geluidoverlast en de niet acceptabele luchtkwaliteit worden 

hierdoor nog stevig versterkt. Voor de leefkwaliteit van dit gebied is deze weg een doodsteek. 

Dus: dat dient te worden tegen gegaan. 

 

Conclusie: PROgressief 21 wijst het alternatief Nieuwe Verbindingen met kracht van de hand. 

 

Slotconclusie. 

Als het om verbetering van de situatie voor knooppunt Hoevelaken gaat, is het allereerst van 

belang die zaken te onderzoeken die tot vermindering van het verkeersaanbod kunnen leiden. 

Plannen die hier gemaakt worden, moeten gericht zijn op de gezondheid van mens en dier en de 

leefkwaliteit. Hiervoor is meer nodig dan de wettelijke normen. Daarbij hoort een stevig pakket 

van duurzame maatregelen. 

Alternatief Niet Verbreden richt zich hier met nadruk op en biedt voor PROgressief 21 

waardevolle aanknopingspunten. Mocht dit niet leiden tot een zodanige aanpassing van de 

verkeersstromen dat alsnog aan de verbetering van knooppunt Hoevelaken gewerkt moet worden, 

is de wegvakverlaging van de A1 de oplossingsrichting die in de alternatieven Verbreden en 

Sorteren extra mogelijkheden geeft om de mogelijke problemen die bij niet toepassing daarvan 

zouden ontstaan, het hoofd te bieden.  
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Bijlage: 
 

 

Uitwerking model. 
 

Het voorstel over de vormgeving voor het knooppunt Hoevelaken is mede gebaseerd op onderzoek 

naar andere knooppunten waar gebruik is gemaakt van onder meer fly-overs. 

Normeringen door RWS gebruikt ten behoeve van doorstroming van het verkeer zijn hier niet 

gebruikt. Om te kunnen vergelijken is de straal van de verschillend gebruikte vormen (lussen en 

bochten) gemeten. Hiervoor is gebruik gemaakt van Google Earth waardoor overzichtfoto’s 

konden worden onderzocht en van Google Maps ten behoeve het meten op kaart. Er zijn geen 

stafkaarten of bouwkundige tekeningen gebruikt. Dus er kunnen fouten gemaakt zijn die mogelijk 

significant zijn, maar om dit model op zijn waarde te kunnen schatten denken wij dat de gegevens 

die in deze uitwerking gebruikt worden voldoende inzicht geven, waarbij mogelijke fouten geen 

afbreuk doen aan het uitgewerkte model. 

 

Gegevens van verschillende knooppunten. 

Er zijn een aantal knooppunten nader bekeken: de knooppunten Vaanplein en Oudenrijn en 

natuurlijk ook het huidige knooppunt Hoevelaken, en ook is het Gouwe-aquaduct nader bekeken.  

 

Vaanplein (figuur 1): 

 figuur 1: Vaanplein 
 
De stralen van de wegvormen (bochten en lussen) variëren van zo’n 100 m (lus verbinding 

Rotterdam – Ridderkerk en de bocht Zierikzee – Europoort) via 125 m (bocht Europoort – 

Rotterdam) tot 360 m (bocht Ridderkerk – Zierikzee). De laatste straal lijkt mogelijk door de 

beschikbare ruimte en gebruik te maken van een aantal fly-overs. De doorstroom op deze 

verbinding is hiermee geoptimaliseerd. 
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Oudenrijn (figuur 2): 

 figuur 2: Oudenrijn 
 
Ook bij verkeersplein Oudenrijn (figuur 2) zijn nogal verschillen te constateren: De stralen van 

de lussen en bochten variëren van 75 m (lussen Gouda – Amsterdam en Arnhem Den Bosch), 255 

m (Den Bosch – Gouda) tot 320 m (bocht Amsterdam – Arnhem). Ook voor dit knooppunt is een 

grote ruimte beschikbaar en benut. Door gebruik van de lussen zijn er maar twee fly-overs nodig. 

Voor de scheiding regionaal verkeer – doorgaand verkeer is verder veel ruimte beschikbaar 

geweest en dus gebruikt. 

 

Hoevelaken: 
De stralen van de huidige lussen bedragen 75 m (figuur 3).  

 

 figuur 3: huidige situatie knooppunt Hoevelaken 
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Voor de reconstructie van het knooppunt wordt uitgegaan van het verlagen van een wegvak van de 

A1 op de plaats van het knooppunt. Er blijkt bij deze verlaging bij de kruising met de A28 ruimte 

voor twee verbindingen die in de oude situatie met lussen werden gerealiseerd. Deze bochten 

zijn mogelijk ieder met een straal van 225 m, waarbij zowel de A1 als de A28 gekruist worden in 

het hart van het huidige knooppunt (figuur 4). 

 

 figuur 4: nieuwe vormgeving 
        knooppunt Hoevelaken 
 

Om redenen van verkeersdrukte is gekozen voor de verbinding Apeldoorn - Utrecht als 

verbinding die zoveel mogelijk op maaiveldniveau gelegen dient te zijn. Automatisch is in dit 

model als contraverbinding slechts Amsterdam – Zwolle mogelijk. Beide bochten zijn daar waar 

de A1 en de A28 gekruist worden, op maaiveldniveau gelegen. In deze constructie kunnen de twee 

overblijvende lussen niet blijven bestaan vanwege het verschil in niveaus van de A1 en de A28 in 

het hart en de bochten daartussen (A28 op huidig niveau, A 1 verlaagd, bochten op 

maaiveldniveau).Door gebruik te maken van fly-overs voor de verbindingen Utrecht – Amsterdam 

en Zwolle – Apeldoorn ( de minst drukke verbinding) kunnen, net als voor de eerder aangegeven 

bochten, stralen van 225 m gerealiseerd worden.  

 

Verlaging wegvak A1. 
Door te vergelijken met de wegvakverlaging bij onder het Gouwe-aquaduct blijkt het knooppunt 

Hoevelaken tussen de kruising met de Amersfoortsestraat en de kruising met het spoor 

Amersfoort - Zwolle op zich ruimte genoeg te hebben om die verlaging te realiseren (figuren 5 

en 6). Vanuit andere overwegingen gericht op bijvoorbeeld splitsing van regionaal en doorgaand 

verkeer, het open houden van de aansluiting Hoevelaken op de A1 (mogelijk verplaatst in de 

richting Barneveld) en het terugdringen van het geluidniveau, is te overwegen deze 

wegvakverlaging uit te breiden. De verbindingen Utrecht - Apeldoorn en Zwolle – Apeldoorn (vice 

versa) sluiten dan aan op dat verlaagde wegvak, en dan op het regionale deel. Als voorbeeld voor 

een verlengde wegvakverlaging kan hier gewezen worden op de wegvakverlaging van de A27 bij 

Amelisweerd.  
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 figuur 5: afstand van het wegvak (tussen  
          X-en) nodig om onder de Gouwe door te 

   kunnen. 
 

 figuur 6: vergelijkbare afstand voor 
            minimale verlaging wegvak A1 om 
                 voorgestelde aanpassing mogelijk  

     te maken. 
 

 


