
Nieuwsbericht project Knooppunt Hoevelaken 
(maart 2014) 

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. 

  

Stand van zaken project knooppunt Hoevelaken 

Op 19 maart is door de Minister het uitvoeringsbesluit voor 
het project knooppunt Hoevelaken verstrekt. Hiermee kan 
definitief gestart worden met het aankondigen van de 
aanbesteding. Direct daarna is de aanbesteding 
aangekondigd. Dat wil zeggen dat er vanaf nu gezocht 
wordt naar een marktpartij die het ontwerp gaat maken 
voor het knooppunt en de aangrenzende snelwegen, de 
benodigde informatie voor de procedures gaat leveren en 
het werk later ook gaat uitvoeren. Geïnteresseerde 
marktpartijen kunnen zich nu aanmelden voor deelname 
aan de aanbesteding.  

  

Vanaf dit moment volgt ook, zoals we al eerder 
aankondigden, een periode waarin inhoudelijk niet kan 
worden gecommuniceerd over het project. Dit om te 
voorkomen dat tijdens de aanbesteding ongelijkheid in 
informatie tussen de verschillende deelnemers ontstaat. 
Tussentijds wordt wel informatie verstrekt over de stand 
van zaken van het proces van de aanbesteding. Daarnaast 
blijven wij uiteraard voor u beschikbaar voor vragen, 
telefonisch via de verschillende contactpersonen (zie 
hieronder) of via knooppunthoevelaken@rws.nl. 

  

Contactpersonen 

De laatste tijd zijn er wat wijzigingen geweest in de 
samenstelling van het projectteam en dus ook in de 
contactpersonen.  

Voor vragen, opmerkingen en klachten kunt u terecht bij 
onderstaande personen: 

  

Naam Contactgegevens 
Nicolet Luisman nicolet.luisman@rws.nl  

Jasper Groesz jasper.groesz@rws.nl  
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Grond binnen de contourlijn 

Momenteel ontvangen we veel vragen over de aankoop van 
grond (ook n.a.v. bewonersbijeenkomsten vorig jaar). De 
benodigde gronden zullen echter pas in 2016 bekend zijn. 
Tot die tijd hebben we geen informatie over percelen die 
Rijkswaterstaat aan moet kopen om de verbreding mogelijk 
te maken. Na de gunning in 2015 wordt in 2016 de 
voorkeursvariant vastgesteld. Deze voorkeursvariant bevat 
het ontwerp van de verbreding van de A28 en A1 en de 
aanpassing van het knooppunt zelf. Dit ontwerp wordt 
gebruikt als basis voor de op te stellen 
Milieueffectrapportage en het Ontwerp Tracé Besluit (OTB). 
Op basis van de voorkeursvariant start Rijkswaterstaat naar 
verwachting de eerste gesprekken over grondaankoop. 

  

Mogelijkheid om ideeën over knooppunt Hoevelaken 
aan marktpartijen mee te geven 

Tijdens de aanbesteding wordt een bijeenkomst gehouden, 
waarin alle personen en partijen waarop het project 
Hoevelaken direct en langdurig van invloed is, ideeën 
mogen presenteren aan marktpartijen. 

Dus heeft u een idee voor een oplossing, laat het ons dan 
weten en stuur een mail naar: 
knooppunthoevelaken@rws.nl.  

  

De criteria waaraan het idee moet voldoen zijn: 

1.                  De oplossing moet voor de eindsituatie of de 
tijdelijke situatie zijn (fasering bijvoorbeeld). 

2.                  Het moet een oplossing zijn, dus niet alleen een 
belang. Dat houdt in dat het niet mogelijk is om het 
idee “wij willen een ecologische verbinding tussen A en 
B” in te brengen, maar wel een idee hoe zo’n verbinding 
gemaakt zou kunnen worden. 

3.                  De oplossing mag geen nieuwe eisen, wensen of 
voorwaarden stellen (geen verpakking van nieuwe 
eisen, wensen en voorwaarden). 

4.                  De oplossing moet worden ingebracht door de niet-
bestuurlijke omgeving; te weten alle personen en 
partijen waarop het project Hoevelaken direct en 
langdurig van invloed is, uitgezonderd de betrokken 
overheidspartijen. Het mag geen product zijn van een 
leverancier.  

5.                  De oplossing moet meer dan het individuele belang 
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dienen. Het mag dus niet gaan over alleen uw huis / 
grondgebied. 

  

U kunt uw oplossing, inclusief een korte beschrijving, 
inzenden tot uiterlijk 20 mei 2014 naar 
knooppunthoevelaken@rws.nl. Blok ook alvast de avond 
van 17 juni, omdat op die datum de 
voorbereidingsbijeenkomst wordt georganiseerd waarin 
Rijkswaterstaat de presentatie voor de marktpartijen 
verder toe zal lichten. De presentatie aan de marktpartijen 
vindt plaats op 10 september 2014. 

  

Aanmelden / afmelden nieuwsbericht 

Kent u nog mensen die dit nieuwsbericht niet ontvangen? 
Wilt u hen dan laten weten dat zij zich kunnen aanmelden 
voor deze nieuwsbrief door een mail te sturen naar: 
knooppunthoevelaken@rws.nl. 

Afmelden kan natuurlijk ook, stuurt u dan ook een mailtje 
naar bovenstaand mailadres o.v.v. afmelden nieuwsbericht 
knooppunt Hoevelaken. 
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