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Via dit nieuwsbericht willen wij u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen rondom het project 
knooppunt Hoevelaken. Heeft u vragen of 
opmerkingen, mail ons dan: 
knooppunthoevelaken@rws.nl. 
 
Ruimtelijke contourenkaart 
In februari hebben we u geïnformeerd over de ruimtelijke 
contourenkaart. Inmiddels is de kaart openbaar. Via 
onderstaande link kunt u inzoomen op uw eigen adres en 
bekijken hoe de contour nu loopt. 
http://rws-utrecht.rwsgeoweb.nl/GeoWeb4/?Viewer=KnpHoevelaken 
 
Bestuursovereenkomst project knooppunt 
Hoevelaken Alle eisen en wensen voor de aanpak van 
knooppunt Hoevelaken zijn vastgelegd in een 
bestuursovereenkomst tussen het Ministerie van IenM, 
Provincies Gelderland en Utrecht en gemeenten Nijkerk en 
Amersfoort. De overeenkomst is ter goedkeuring 
voorgelegd aan de betrokken Raden en Staten. De Raad 
van Amersfoort en de Staten van Utrecht hebben de 
bestuursovereenkomst inmiddels goedgekeurd. 
 
De bestuursovereenkomst bevat de afspraken over het 
verdere proces en beschrijft ook de eisen en wensen van 
Rijk en regio. De wensen en eisen zijn tot stand gekomen in 
goede regionale samenwerking en in overleg met inwoners 
en belangenvertegenwoordigers. 
Met het tekenen van deze bestuursovereenkomst, komt het 
project knooppunt Hoevelaken weer een stap verder in het 
verbeteren van de doorstroming op de snelwegen en de 
bereikbaarheid van de regio.  
 
De ruimtelijke contourenkaart is een bijlage bij de 
bestuursovereenkomst. Wanneer de bestuursovereenkomst 
getekend wordt (naar verwachting in het tweede kwartaal 
van dit jaar) is de kaart ook definitief. 
 
Leefbaarheid 
Project Knooppunt Hoevelaken heeft als doelstelling het 
behouden en, waar mogelijk, verbeteren van de kwaliteit 
van de leefomgeving in het projectgebied. Een voorbeeld 
hiervan is het optimaliseren van de ecologische 



verbindingszones rondom het knooppunt. Dit zijn 
belangrijke schakels tussen de natuurgebieden. Rijkswegen 
kunnen een obstakel vormen voor flora en fauna, maar 
anderzijds kunnen bermen, beken en tunnels verbindingen 
vormen voor beschermde diersoorten. Rijkswaterstaat gaat 
bij het aanpassen van de weg de vormgeving van deze 
verbindingen afstemmen op de eisen van de diersoorten die 
we graag in het gebied terugzien. Meer informatie over de 
verschillende manieren waarop Rijkswaterstaat de kwaliteit 
van de leefomgeving wil behouden (en waar mogelijk 
verbeteren) vindt u in het dossier Ruimtelijke Kwaliteit en 
Vormgeving. Dit is een bijlage van de 
bestuursovereenkomst die te vinden is via 
www.rws.nl/hoevelaken. 
 
Nieuwe planning 
Zoals u al in diverse media heeft kunnen lezen heeft de 
minister in februari een voorstel naar de Tweede kamer 
gestuurd om de uitvoering het project knooppunt 
Hoevelaken met twee jaar te vertragen met de 
kanttekening, dat vaststelling van de 
bestuursovereenkomst voor de zomer (2013) en start 
aanbesteding uiterlijk in het eerste kwartaal van 2014 
dienen plaats te vinden. Op 24 april heeft de Tweede Kamer 
hier een beslissing over genomen. De nieuwe planning van 
het project knooppunt Hoevelaken is nu als volgt: 

• 2014: Start aanbesteding 
• 2015: Gunning  
• 2016: Voorkeursvariant vastgesteld 
• 2017: Ontwerp-tracébesluit en MER vastgesteld 
• 2018: Tracébesluit vastgesteld 
• 2019: Start uitvoering 
• 2022: Openstelling  

 
Aanmelden nieuwsbrief 
In het vervolg zal deze nieuwsbrief digitaal worden 
verspreid. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief 
door een mail te sturen naar: knooppunthoevelaken@rws.nl 
 

         

   
   


