
Stichting 

Hoevelaken 
Bereikbaar & Leefbaar 
 

Pagina 1 van 2 

Van Dedemlaan 51 - 3871 TD  Hoevelaken - T 033 2535172 - E info@hoevelakenbereikbaar.nl 
Stichting registratienummer 32148457  - Web www.hoevelakenbereikbaar.nl  -  RABO Bank nr 

1092.38.923 

 

Vernieuwde voorstel van Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar voor 
Knooppunt Hoevelaken  
 Datum 6 oktober 2010 

Referentie: 101006 
 
Volgens RWS geeft een fly-under tussen A1 oost en A28 zuid problemen. Als een fly-under 
tussen de A1 oost en A28 zuid echt niet mogelijk is dan wil de Stichting Hoevelaken 
Bereikbaar en Leefbaar een andere voorstel doen voor het oplossen van zowel de verkeers 
als de milieu problemen. Wij verzoeken u met klem dit voorstel (Zie tekening) serieus te 
nemen en verder uit te werken. Ons voorkeur gaat natuurlijk uit naar fly-unders vanwege de 
grote milieu voordelen. 
 
De grootste problemen zijn 

− de afstanden tussen de 3 stromen verkeer die samenkomen op de A28 richting 
Utrecht en het afgaande verkeer bij de Hogeweg zijn te kort. 

− Er is een dergelijk probleem bij het afgaande verkeer van de A1 richting Utrecht, 
Zwolle en Hoevelaken. 

− Een fly-under geeft een probleem bij de spoorlijn. 
 

 
Voorstel  
 
1. De boog van de A1(oost) naar de A28 (zuid) wordt een fly-over, maar ten zuiden 

van het knooppunt. (Dus geen grote bocht rondom het knooppunt wat een groot 
milieu overlast voor Hoevelaken zou veroorzaken.) N.B. De Boog A1 oost naar A28 
zuid heeft precies dezelfde straal als de bocht A1 west naar A28 noord. Volgens RWS 
de noordelijk boog geeft geen problemen, dus de zuidelijk boog moet ook mogelijk zijn. 

 
Voordelen 

− De afslag van de A1 naar Utrecht en Zwolle kan op groter afstand van 
Hoevelaken beginnen en op een hoge aardwal gezet worden. 

− De hoge aardwal samen met een geluidsscherm vlak langs de afslag zal 
Hoevelaken beschermen van het milieu overlast van de A1. 

− Alle afgaande verkeer van de A1 oost naar Hoevelaken, Zwolle en Utrecht 
kan voorsorteren op de A1 en gaat in één keer eraf. 

− De boog is ruimer dan de boog van de fly-over zoals getekend op plaatjes 
van RWS en ruimer dan de boog van de fly-under. 

− De boog tussen de A1 oost en de A28 zuid is veel korter dan een boog 
(zoals getekend door RWS) rondom het knooppunt. 

− De hoogste punt van de boog tussen de A1 oost en A28 zuid over de A28 
is verder weg van de woonkern van Hoevelaken (dan met de RWS boog) 

− De boog kan makkelijker over de spoorlijn gebouwd worden. 

− De afslag A1 oost naar A28 noord en zuid gaat over de Westerdorpstraat 
die dan niet verlaagd hoeft te worden. 

− De afslag A1 oost naar A28 noord en zuid gaat over de oprit vanuit 
Hoevelaken naar de A1 – er is geen kruisende verkeer. 

− De oprit vanuit Hoevelaken naar A1 richting Amsterdam (het meeste 
verkeer) kan blijven en er is naar deze oprit geen afgaande verkeer dus 
geen weefvlakken. 

−  Verkeer vanuit A1 west, A1 oost en vanuit A28 noord die naar de 
Hogeweg gaat wordt afgeleidt in precies dezelfde manier als in het 
voorstel van RWS. 

−  De zuidelijke boog neemt minder ruimte in beslag dan de grote boog 
rondom de knooppunt voorgestelt door RWS. 
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− De beste manier voor verkeer van A1 oost te rijden naar Amersfoort 
Centrum is de afslag Hoevelaken te nemen en dan over de Energie weg te 
rijden. Dit betekent dat er één minder weefvaak is, wat ons inziens een grote 
voordeel zal zijn. 

− Het betekent wel dat afslag Hoevelaken van A1 oost moet  blijven. 

− Het zal verstandig zijn om de Energie weg 2 x 2 baans uit te voeren, ipv 2 x 
1 baan zoals nu gepland. 

 
Nadelen 

− Geluid van de fly-over zal verder over Hoevelaken verspreiden dan geluid 
van een fly-under. 

− Verkeer vanuit Hoevelaken naar Utrecht en Zwolle moet naar de oprit 
Hogeweg  (of Corlaer) rijden. 

− Het probleem van de afstand tussen het knooppunt en de Hogeweg blijft 
dezelfde als met de grote boog van de RWS. 

 
 
2. De boog van A1 (Amsterdam) naar de A28 (Zwolle) als fly-under geeft geen 

probleem, dus deze boog blijft een fly-under.  
N.B. Een fly-over tussen A1 west en A28 noord zal een groot nadeel hebben voor 
het milieu van Hoevelaken omdat 

− bij westelijke wind er bestaat de mogelijkheid voor een “trechter” 
effect tussen de 2 fly-overs dat draagt meer geluid en verontreiniging 
richting woonkern Hoevelaken. 

− bescherming in de vorm van een geluidsscherm zal zeer moeilijk te 
realiseren zijn. 

 
Voordelen 

− Geen fly-over over een fly-over, dus veel minder verkeerslawaai over de 
kern van Hoevelaken. 

− Een aardwal kan gebouwd worden tussen het knooppunt en Hoevelaken 
om lawaai te beperken. 

 
Nadelen 

− Geen! 
 
 
 
3. De Output weg verbinden met de Energie weg. De zuidelijke deel van de Output 

weg kan dan verdwijnen. Dit maakte veel meer ruimte voor de verbreding van de 
A28 en voor de afritten naar de Hogeweg. 

  
4. De op- en afrit van A1 – Hoevelaken kunnen blijven.  

 

− De boog A1 oost naar A28 zuid en noord gaat over de oprit heen.  

− Verkeer vanuit Hoevelaken en Vathorst kan makkelijk naar Amsterdam rijden. 

− Verkeer vanuit Hoevelaken naar Zwolle moet naar de oprit Hogeweg of Corlaer 
rijden (kleine nadeel) 

− Alle verkeer dat van de A1oost naar A28 noord en A28 zuid en naar Hoevelaken 
gaat in één keer eraf en gaat dan vervolgens sorteren 

− Er zijn geen weefvakken met opkomende verkeer 
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Als u of uw collega’s vragen hierover hebben of willen het verder bespreken, dan hoor ik dat 
graag. Wij verzoeken u met klem dit voorstel serieus te nemen en verder uit te werken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Joyce Ramsbotham 
Tel: 033 2582751 of 0653753221 


