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Commentaar van SHB&L op 
“Planstudie Hoevelaken: Peiling eisen en wensen Nijkerk zonder geluid 

 
1. Samenvatting 

• De eisen en wensen moeten gebaseerd op de doelstelling van het project, namelijk verbeteren 
van de doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid. 

• Nijkerkse cofinanciering moet alleen ingezet worden voor Nijkerkse wensen en belangen. 
• De eisen en wensen moeten een direct verband hebben met de reconstructie van het Knooppunt,  

de rijkswegen en/of toename in het verkeer op de rijkswegen. 
• SHB&L is eens met de volgende punten: 

o A28 mag geen 40meter richting het oosten uitgebreid worden 
o Het behoud van de toe en afritten A1 van en naar Amsterdam 
o De aansluiting Hoevelaken – Zwolle mag vervallen 
o Dive-unders in plaats van fly-overs 
o De afslag van de A1 naar Hoevelaken moet niet gesloten worden voor 5 jaar (WAB A28) 

• SHB&L is NIET eens met/geeft een zeer laag prioriteit aan de volgende punten: 
o Het open Landschap Arkenheim behouden ipv een geleiderail 
o Verbreding viaduct Stoutenburgerlaan (geen direct relatie met het project) 
o Aansluiting Hoevelaken van en naar Utrecht (te kostbaar, goede alternatief) 

o Ongelijkvloerse kruising voor fietsers bij Westerdorpstraat en Hogeweg (geen direct relatie 
met het project) 

• Additionele eisen/wensen en opmerkingen 
• Alle bomen die gekapt wordt langs de A28 vanaf de Hanze tunnel tot en met Het 

Hoevelakense Bos moeten gecompenseerd worden in of aangrenzend aan Het 
Hoevelakense Bos.  

• Het bosrijke landschap langs de A28 ten noorden van het Knooppunt wordt gehouden. 
• Gezien het aantal klachten over geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, gezien de 

resultaat van de enquête van RWS waaruit kwam dat vermindering van geluidsoverlast een 
van de belangrijkste wensen van het project is en gezien de resultaat van de petitie 
uitgevoerd door de SHB&L bij inwoners van Hoevelaken en Holkerveen moet vermindering 
van de geluidsbelasting als alle hoogste op de wensen lijst komen te staan en wij pleiten 
ervoor dat Gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland dat ondersteunen door geld toe te 
zeggen specifiek voor het beschermen van de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen. 

• De marktpartijen uitdagen om met slimme oplossingen te komen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren en stil te staan bij het feit dat geluidschermen geven ook bescherming tegen 
luchtvervuiling van het verkeer. 

 
Een toelichting en argumentatie voor de standpunten van de SHB&L wordt hieronder gegeven. 

-------------------------------------------------- 
 

2. Uitgangspunten 
2.1. In de Startnotitie van de planstudie Knooppunt Hoevelaken (december 2008) de volgende 

doelstellingen zijn geformuleerd: 
“Verbeteren van de doorstroming en de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland, 
waarbij een goede inpassing/vormgeving van de A1/A28 een bijdrage levert aan de 
verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond deze wegen”. 
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2.2. De resultaten van de enquête van RWS waren: “Vermindering van geluidsbelasting door 
snelwegverkeer, verbetering van luchtkwaliteit en handhaving van de aansluiting Hoevelaken 
op de A1; dat zijn voor zowel bewoners als bedrijven de belangrijkste onderwerpen bij 
de toekomstplannen van het Knooppunt Hoevelaken.” 

2.3. 1100 inwoners van Hoevelaken en Holkerveen hebben positief gereageerd op de petitie van 
de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar en ondersteunen van harte de doelstellingen 
voor een STILLER Hoevelaken. 

2.4. Nijkerkse cofinanciering moet alleen ingezet worden voor Nijkerkse wensen en belangen. 
2.5. De eisen en wensen moeten een direct verband hebben met de reconstructie van het 

Knooppunt, de rijkswegen en/of de toename in het verkeer op de rijkswegen. Het schaars 
geld van het project moet niet “opgesnoept” worden aan wensen die geen direct verband 
hebben met de reconstructie, de verbreding van de rijkswegen en het toename van verkeer 
op de rijkswegen. 

 
Deze uitgangspunten dienen de basis te zijn voor het opstellen van de eisen en wensen lijst van 
Gemeente Nijkerk voor Planstudie Hoevelaken. Het rijk dient aan zijn eigen gestelde doelstellingen 
voor het project te voldoen en gestalte te geven aan zijn eigen doelstellingen in de samenstelling van 
zijn eisen pakket en in de basis scope van het project. 
 

3. Opmerking over #3.1 Nijkerkse inzet voor opname in de basis scope van het project  
 
3.1. Het Hoevelakense Bos: maximale grens voor aantasting 
De SHB&L is eens met de inzet: vastleggen in de eisen en de finale bestuursovereenkomst dat ter 
hoogte van het Hoevelakense Bos de A28 geen 40 meter richting het oosten mag uitbreiden. 
Opmerkingen 
• De huidige A28 met 2 x 2 rijbanen en op plaatsen van afslagen 1x3 + 1x2 rijbanen is alleen 29 tot 

32 meter breed (vluchtstroken en midden berm inbegrepen). 
• Er is 12 meter tussen de kant van de weg en de Vathorst scherm 
• Dus een uitbreiding voor 2 x 4 banen van een extra 40 meter aan de oost kant is onzin en echter 

niet nodig. RWS moet uitleggen waarom 40meter is nodig. 
• De enige reden om 40 meter te gebruiken aan de oost kant van de A28 is om een flink geluidswal 

te bouwen met bomen erop langs het Hoevelakense Bos. 
Additionele eisen 
 Compensatie voor gekapt bomen in of aangrenzende aan Het Hoevelakense Bos 
• Er zijn honderden bomen aan de oostkant van de A28 tussen de Hanze tunnel en het begin van 

het Hoevelakense Bos. Als de A28 wordt uitgebreid aan de oost kant deze bomen worden gekapt. 
Dat is ook onwenselijk en moet worden voorkomen. 

• Alle bomen die gekapt worden langs de A28 vanaf de Hanze tunnel tot en met Het Hoevelakense 
Bos moeten gecompenseerd worden in of aangrenzend aan Het Hoevelakense Bos. Het is een 
wettelijke verplichting dat alle gekapte bomen moeten gecompenseerd worden dus als eis op te 
nemen dat zij gecompenseerd worden in of aangrenzend aan Het Bos moet onderdeel van de 
basis oplossing zijn waarvoor Nijkerk hoeft geen financiële bijdrage te leveren. 

• Het verbaasd de SHB&L dat deze eisen worden niet opgenomen in het eisen pakket van 
Gemeente Nijkerk. Zij waren in de SMART eisen en wensen lijst van SHB&L. 

• Deze eisen verbeteren de leefbaarheid voor de inwoners van Hoevelaken en gebruikers van Het 
Hoevelakense Bos. 
Luchtkwaliteit 

• De luchtkwaliteit nadert de kritische grenzen op een aantal plekken in Hoevelaken en Holkerveen. 
Daarom is het noodzakelijk dat er goed opgelet wordt dat, met de toename van het verkeer op de 
rijkswegen, de 2015 normen voor luchtkwaliteit niet worden overschreden. In de “Peiling 
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document”1 van Amersfoort schrijven zij “Geluidschermen hebben een positieve invloed op de 
luchtkwaliteit in de directe nabijheid van rijkswegen aan de woon en leefzijde van de schermen. 
Door de geluidschermen wordt voorkomen dat uitlaatgassen op maaiveldniveau in woongebieden 
terecht komen”. Helaas zitten Hoevelaken en Holkerveen op de verkeerde kant van de huidige 
geluidsschermen. De argumentatie van Amersfoort over luchtkwaliteit geeft een extra steun voor 
de noodzaak voor geluidschermen rondom Hoevelaken en Holkerveen.  Wij stellen voor als wens 
op te nemen  “De marktpartijen uitdagen om met slimme oplossingen te komen om de 
luchtkwaliteit te verbeteren en stil te staan bij het feit dat geluidschermen geven ook 
bescherming tegen luchtvervuiling van het verkeer.” 

3.2. Het open Landschap Arkenheem 
Als deze eis/wens gaat geld kosten dan moet het een zeer laag prioriteit krijgen. Er zijn andere eisen 
en wensen b.v. geluidsbescherming die een veel hogere prioriteit moeten krijgen. Een geleiderail is 
zeer laag en heeft geen nadelig invloed op de leefbaarheid in het gebied. Het belang van de inwoners 
van het gebied moet een hogere prioriteit krijgen dan het belang van het uitzicht van de 
weggebruiker. 
 
3.3. Het dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving. 
Het dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving geeft een visie op de inpassing van de wegen op dit 
gebied. Het Hoevelakense Bos en het bosrijke landschap langs de A28 vanaf het Knooppunt tot 
Holkerveen zijn niet opgenomen in deze visie. Het moet een eis worden dat het bosrijke 
landschap langs de A28 wordt gehouden en alle bomen die gekapt moeten worden worden 
gecompenseerd in het zelfde gebied. 
 

4. Opmerking over 3.2 Het kopen van eisen zodat het eisen worden 

4.1. Behoud van de toe en afritten A1 Hoevelaken van en naar Amsterdam. 
Wij zijn eens met deze wens en het voornemen om deze regionale wens te “kopen”. 
De conclusie van een studie van Grontmij en DHV (16 dec 2010  T &M 1028709 EV ) 
 uitgevoerd in opdracht van RWS over de aansluitingen Hoevelaken was:    

Deze wens voldoet aan de doelstellingen van het project voor zowel het bereikbaarheid als 
leefbaarheid. 
 
4.2. Bereikbaarheid Station Hoevelaken: verbreding viaduct Stoutenburgerlaan 
Wij zijn NIET eens met het kopen van verbreding van de viaduct Stoutenburgerlaan.  
• Verbreding van de viaduct is niet direct gekoppelde aan de verbreding van de A1 en heeft op zich 

niets mee te maken met het Knooppunt Project. Dus geld van het Knooppunt Project moet niet 
opgesnoept worden aan deze wens. 

• Het is verspilling van geld om eerst een tijdelijke brug te bouwen van 1 meter en dan direct 
daarna te wensen dat het wordt vervangen door een 3 meter brug. Als een 3 meter brug nodig is 
had dat moeten voorzien worden in het oorspronkelijk station project. 

• Verbreding van de brug heeft een veel lager prioriteit dan andere wensen van de meeste 
inwoners van Hoevelaken, namelijk verlaging van het geluidsoverlast, en draagt niet toe aan de 
leefbaarheid van de meeste inwoners van Hoevelaken. 

                                                           
1 http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-
bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=405007/type=pdf/Peiling_Inbreng_van_Amersfoortse_wensen_in_het_
Regionale_Programma_van_Wensen_voor_planstudie_Knooppunt_Hoevelaken.pdf  bladzijde 13 

http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=405007/type=pdf/Peiling_Inbreng_van_Amersfoortse_wensen_in_het_Regionale_Programma_van_Wensen_voor_planstudie_Knooppunt_Hoevelaken.pdf
http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=405007/type=pdf/Peiling_Inbreng_van_Amersfoortse_wensen_in_het_Regionale_Programma_van_Wensen_voor_planstudie_Knooppunt_Hoevelaken.pdf
http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=405007/type=pdf/Peiling_Inbreng_van_Amersfoortse_wensen_in_het_Regionale_Programma_van_Wensen_voor_planstudie_Knooppunt_Hoevelaken.pdf
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• Het geld dat hiervoor in principe toegezegd is door gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland kan 
beter gebruikt worden voor bescherming van de gezondheid van de inwoners van Hoevelaken 
door de geluidsoverlast te verminderen van zowel het spoorlijn als de Rijksweg. 
 

5. Opmerking over 3.3 Wensen 

5.1. Aansluiting Hoevelaken van en Naar Utrecht (via het Knooppunt) 
De SHB&L is NIET eens met deze wens.  

• Er is een zeer goed alternatief via de verdubbelde Energieweg/Hogeweg 
• Er is geen goede argumentatie voor de aansluiting naar Utrecht 
• Het is zeer duur en er zijn andere wensen die een veel hogere prioriteit hebben. 

Wij begrijpen niet waarom deze wens nu verschenen is in een document van gemeente Nijkerk, 
want de wethouders en de raad hebben tot nu toe altijd gezegd dat deze aansluiting niet nodig is 
en dat het kan verdwijnen omdat er een goed alternatief is. 
 
5.2. Aansluiting Hoevelaken – Zwolle 
De SHB&L is eens dat deze wens kan vervallen. 
 
5.3. Knooppunt Hoevelaken : dive-unders in plaats van fly-overs 
De SHB&L is eens met deze wens. 

• De meerkosten van de dive-unders is geraamd op 20 – 22 miljoen Euro. In feit deze 
meerkosten zijn lager omdat de extra kosten van geluidsvoorzieningen die nodig zijn met de 
fly-overs zijn niet van dit bedrag afgetrokken. 

• De resultaten van een studie uitgevoerd door Grondmij2 in opdracht van RWS waarin de 
SHB&L variant (met dive-unders) is vergeleken met de RWS referentie ontwerp (met fly-
overs) zijn als volgt: 

 

De dive-under variant voldoet aan de doelstelling van het project om de leefbaarheid in het 
gebied te verbeteren. De RWS referentie variant, samen met de stelling van de Minister 
Infrastructuur en Milieu om “alleen aan de wet te voldoen” en geen bovenwettelijke 
maatregelen uit te voeren in het basis pakket, betekend dat het geluidsoverlast mag met 
1,5dB (=40%) toenemen. Hiermee wordt de leefbaarheid van de omgeving aanzienlijk 

                                                           
2 Geluidstoets referentieontwerp RWS en ontwerpvoorstel SHB&L Knooppunt Hoevelaken. Concept rapport 4 
april 2011 Kenmerk 308285 
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verslechterd ( en het is al slecht) en het project voldoet NIET aan de doelstelling om de 
leefbaarheid in het gebied te verbeteren. 
 
5.4. Ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers bij de aansluitingen Westendorpstraat 

en Hogeweg. 
Alhoewel deze ongelijkvloerse kruising wenselijk is voor fietsers, het hoort niet als onderdeel te 
zijn van het Knooppunt Hoevelaken Project. Het is wenselijk ook als het Knooppunt Hoevelaken 
Project niet uitgevoerd zal worden. Het is niet wenselijk dat deze wens het schaars budget van het 
Knooppunt Hoevelaken project gebruikt. Hiervoor moet een ander budget gevonden worden, als 
het nodig is. De tunnel bij de Westerdorpstraat wordt niet regionaal ondersteund. 
 

6. Uitvoering Motie M2 van 26 april 2012 over bovenwettelijke maatregelen voor 
geluid. 

De SHB&L heeft haar bezwaren over deze sectie in het document bekend gemaakt in een email3 
aan de Heer Horst met een kopie aan de fractie voorzitters. 
• “Er wordt globaal getallen genoemd in een document aan de Gemeenteraad over de kosten 

van bovenwettelijke geluidsmaatregelen over het heel plangebied dus van Maarn tot aan 
Nijkerk en van Bunschoten tot Barneveld. Deze getallen geven geen enkele indicatie over de 
kosten voor het beschermen van de inwoners van Nijkerk en dat is waar het over gaat voor 
de Gemeenteraad van Nijkerk. De gemeenteraad wil weten wat de kosten zijn voor het 
beschermen van haar inwoners.  

• Het geven van de totale kosten voor het heel plangebied geeft een zeer negatief beeld en 
moet niet gebruikt worden om de meningsvorming te beïnvloeden. Bovendien, het is een 
indicatie van een investering niet alleen voor het plaatsen van schermen maar ook voor het 
verhogen van schermen. Het verhogen van schermen moet een veel lager prioriteit krijgen 
dan het plaatsen van schermen waar geen schermen aanwezig zijn op plaatsen waar er al 
jaren lang klachten zijn over geluidsoverlast en waar het bekend is dat veel huizen een 
belasting hebben van boven de 65dB.  

• Hoe de getallen voor bovenwettelijke maatregelen voor geluid zijn opgebouwd dienen 
duidelijk en volledig onderbouwd te zijn voordat zij gebruikt mogen worden in officiële 
documenten zoals de genoemde Peiling document.  

• De SHB&L heeft eerder een raming gemaakt met cijfers van RWS van de kosten van het 
verlagen van de geluidsoverlast met 10dB op de A28 en A1 rondom Hoevelaken en kwam uit 
op een nodig investering van 11 tot 13 miljoen Euro. Deze investering was inclusief de kosten 
die opgenomen worden in de eisen pakket van RWS voor het aanleggen van dubbel ZOAB 
(2.2 miljoen Euro en inclusief de wettelijke maatregelen die nodig zullen zijn. Wij hebben deze 
raming overlegd met RWS en zijn hebben aangegeven dat het op de hoge kant was.  

• Als zulk een groot bedrag nodig is voor maatregelen om de geluidsbelasting terug te brengen 
naar de voorkeurswaarde moeten wij aannemen dat de geluidsbelasting verschrikkelijk hoog 
is.  

• De SHB&L willen de raad aan herinneren de belofte gemaakt in 2008 om "vanaf het 
eerste moment in overleg te treden met Rijkswaterstaat, met betrekking tot de 
reconstructie van het Klaverblad Hoevelaken en de aanleg van de spitsstroken bij de 
A28, om in dat kader zo spoedig mogelijk aan te dringen op maatregelen ter beperking 
van (geluids)overlast.” Wij verwachten dat deze belofte wordt gehonoreerd, gezien het 
aantal klachten, de vele jaren dat wij hebben moeten leven met de geluidsoverlast en 
de gevolgen voor ons gezondheid.  
 

 
 

                                                           
3 dd 20.09.2012  “Kosten van geluidsmaatregelen in "Planstudie Hoevelaken Peiling Eisen en Wensen Nijkerk 
zonder geluid." 
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Additionele opmerkingen 
• Er is een tik fout op bladzijde 5: er moet staan: “De wet SWUNG bepaald dat woningen een 

geluidsniveau tussen de 50 en 65dB mogen hebben na reconstructie”. 
• Er staat dat voor een groot deel van de woonkernen (van welke dorp/stad?) het geluidsniveau 

overigens onder de 55dB komt te liggen. Als dat waar is, het hoog getal voor 
geluidsmaatregelen is nog onbegrijpelijker. Het moet ook onderbouwd worden.  

• Het getal van onder de 55dB klopt niet voor veel huizen in Hoevelaken en Holkerveen. 
o Langs de A28 in Hoevelaken en Holkerveen hebben 60 van de 61 huizen binnen de 

400meter zone een geluidsbelasting van boven 60dB en 25 huizen hebben een 
geluidsbelasting van boven 65dB. Dit zijn oude maar officiële getallen uit rapporten 
van gemeente Amersfoort zonder de toename in verkeer dat verwacht wordt na de 
reconstructie van Knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A28. 

o Volgens de geluidskaart van RIVM veel huizen in Hoevelaken langs de 
Westerdorpstraat hebben een geluidsbelasting van 61-65dB en langs de 
Koninginneweg 56- 60dB.  

• In de nieuwe Wet Geluidhinder Swung mag de geluidniveaus met 1.5dB (40% meer geluid) 
wel verhoogd worden (dus toch sluipenderwijs).  

• Als er geen bovenwettelijke maatregelen worden uitgevoerd dan voldoet het Project 
Knooppunt Hoevelaken niet aan zijn doelstelling om de leefbaarheid van het gebied te 
verbeteren. Bovendien voldoet men ook niet aan de doelstelling van de nieuwe wet 
geluidhinder om de geluidsoverlast te verminderen. 

• Gezien het aantal klachten over geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, gezien 
de resultaat van de enquête van RWS waaruit kwam dat vermindering van 
geluidsoverlast één van de belangrijkste wensen van het project is en gezien de 
resultaat van de petitie uitgevoerd door de SHB&L bij inwoners van Hoevelaken moet 
vermindering van de geluidsbelasting als alle hoogste op de wensen lijst komen te 
staan en wij pleiten ervoor dat Gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland dat 
ondersteunen door geld toe te zeggen specifiek voor het beschermen van de inwoners 
van Hoevelaken en Holkerveen. 

• Met het oplossen van geluidsproblematiek rondom Hoevelaken en Holkerveen, moet echt 
aandacht worden gegeven aan de specifieke problemen van Hoevelaken en Holkerveen 
en niet alleen gekeken naar de regionale wensen. In de “Peiling document” van Amersfoort 4 
wordt aangegeven dat: 

o De GPPs langs de A28 ten zuiden van het Knooppunt worden naar beneden 
bijgesteld zodra de Minister I en M het WAB voor de Spoedweg A28 heeft genomen. 
Dus na de verbreding en maatregelen wordt de geluidsoverlast daar verminderd. 
(Waarom mag het daar en in Hoevelaken en Holkerveen niet?) 

o “Geluidhinder kan gezondheidsklachten veroorzaken. Veel van deze klachten zijn 
gerelateerd aan stress. Uit meerdere studies blijkt dat de aanwezigheid van een park 
of een andere rustige plek stress vermindert. Langs de A1 en de A28 zijn 
recreatiegebieden zoals het Hoevelakense Bos en De Schammer… Overwogen kan 
worden om delen van de recreatie gebieden te voorzien van geluidwerende 
voorzieningen om stille plekken te creëren.” 

o “De Wet geluidhinder stelt generieke grenswaarden vast waarbij gebruik wordt 
gemaakt van statische gegevens over hinderlijkheid. Mensen herkennen zich niet 
altijd in de theoretisch bepaalde waarden en geven aan dat de geluidoverlast in de 
praktijk erger is. De klachten over de reflectie van verkeerslawaai als gevolg van de 
schermen bij Vathorst van bewoners van de Nijkerkerstraat en de kern van 
Hoevelaken is daar een voorbeeld van.” 

 
7. Opmerking over 5. Zijn er ook aantekeningen te plaatsen? 

7.1. Groot verschil tussen regionale wensenlijst en beschikbare bijdragen  
Gezien het groot verschil tussen regionale wensenlijst en beschikbare bijdragen, moeten 
prioriteiten gesteld worden. Deze prioriteiten moeten zijn:  

                                                           
4 http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-
bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=405007/type=pdf/Peiling_Inbreng_van_Amersfoortse_wensen_in_het_
Regionale_Programma_van_Wensen_voor_planstudie_Knooppunt_Hoevelaken.pdf , bladzijde 10 en 12 

http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=405007/type=pdf/Peiling_Inbreng_van_Amersfoortse_wensen_in_het_Regionale_Programma_van_Wensen_voor_planstudie_Knooppunt_Hoevelaken.pdf
http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=405007/type=pdf/Peiling_Inbreng_van_Amersfoortse_wensen_in_het_Regionale_Programma_van_Wensen_voor_planstudie_Knooppunt_Hoevelaken.pdf
http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=405007/type=pdf/Peiling_Inbreng_van_Amersfoortse_wensen_in_het_Regionale_Programma_van_Wensen_voor_planstudie_Knooppunt_Hoevelaken.pdf
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• eerst aan de doelstelling voor bereikbaarheid en leefbaarheid van het project voldoen, 
• het groot aantal klachten over geluidsoverlast in het gebied oplossen, 
• de grootste wens van de omgeving om de geluidsoverlast te verminderen honoreren. 
Alle andere wensen moeten een lager prioriteit krijgen.  
 

7.2. Wensen van het Rijk 
Er is niet vermeld in dit document dat het Rijk heeft ook wensen dat veel geld zullen kosten. Het 
Rijk wil een derde fly-over bouwen vanuit richting Utrecht naar Amsterdam. Dit is buiten de scope 
van het project en buiten de scope van het voorkeursalternatief. Het is onvoorstelbaar dat het rijk 
wil geld “opsnoepen” voor een derde fly-over terwijl zij niet aan hun eigen doelstellingen kunnen 
voldoen binnen het budget. Een derde fly-over zal natuurlijk veel extra geluidsoverlast en 
luchtvervuiling met zich mee brengen. Als er geld is voor een derde fly-over, dan is er ook geld 
voor een dive-under.  
 

7.3. Aanbestedingsvoordeel 
Er staat op bladzijde 6 dat het aanbestedingsvoordeel wordt geschat tussen de 80 en 150 
miljoen euro. Klopt dit getal? Het lijkt erg hoog – bijna 25% van het budget – als het werkelijk zo 
hoog is dan kan een groot deel van de wensen uitgevoerd worden. Het is veel meer aannemelijk 
dat het aanbestedingsvoordeel bijna nul zal zijn! 
 

7.4. WAB A28 
• Het verbreden van de verbindingsboog tussen de A28 (Utrecht) naar de A1 (Apeldoorn) van 1 

naar 2 rijbanen is niet nodig. Volgens de verkeerscijfers van het Geluidregister (cijfers van 
2008) is het verkeer op deze verbindingsboog aanzienlijk minder dan het verkeer op de 
lussen Amsterdam – Utrecht, en tussen Zwolle – Amsterdam. Op beide van deze 
verbindingsboog is één rijbaan beschikbaar bij de oprit naar de rijksweg. Dus één rijbaan 
moet ook voldoende zijn voor de verbindingsboog Utrecht- Apeldoorn bij de oprit naar de 
A1.  

Totaal dagelijkse verkeer op de verbindingsbogen van Knooppunt Hoevelaken 
Apeldoorn – Zwolle 4196 
Utrecht – Apeldoorn 13857 
Zwolle – Amsterdam 16405 
Amsterdam – Utrecht 19557 

• Een rijbaan kan makkelijk 1800 voertuigen per uur verweken. Als wij vanuit gaan van 2 x 
3 spitsuren per dag met 1800 voertuigen per uur is dat bijna 11000 voertuigen – bijna het 
totaal aanbod over de hele dag op de verbindingsboog Utrecht – Apeldoorn. Dus een 
rijbaan moet voldoende zijn. 

• De Energieweg die nodig is voor het extra verkeer (als de afrit Hoevelaken wordt 
gesloten) naar Hoevelaken, Vathorst, Wieken en Vinkenhoef is niet klaar – niet eens 
begonnen. 

• Er is geen serieuze onderbouwing waarom op basis van het huidige verkeersaanbod en 
de aanvoer- en afvoermogelijkheden een tweebaans uitvoering van de verbindingsboog 
A28 Zuid noodzakelijk zou zijn. 

• Het afsluiten van de afrit voor 5 jaar of langer zal een negatieve invloed hebben op het 
vestigingsklimaat voor ondernemers in Hoevelaken, Amersfoort -Vathorst Oost 
/Hooglanderveen en Amersfoort -Wieken/Vinkenhoef omdat de bedrijven verwachten dat 
de afsluiting van de afslag de bereikbaarheid van die bedrijven ernstig zal belemmeren. 

• Afsluiting van de afrit naar Hoevelaken vanuit Amsterdam zal betekenen: 
o verslechtering van de bereikbaarheid van Hoevelaken, Vathorst en de 

industrieterreinen de Wieken en Vinkenhoef.  
o verslechtering van de leefbaarheid van het gebied in verband met het extra 

verkeer op het onderliggende weggennet en de daardoor extra geluid en 
luchtvervuiling. 

o Afsluiting van de afrit vanuit Amsterdam op de A1 is onacceptabel.  “Eén keer 
dicht is vaak altijd dicht.”   


