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TITEL
Inbreng van Amersfoortse wensen in het Regionale Programma van Wensen voor planstudie
Knooppunt Hoevelaken

PEILPUNTEN
Voor de lopende onderhandelingen met de gemeenten Barneveld, Bunschoten, Leusden en Nijkerk,
de provincies Utrecht en Gelderland en waterschap Vallei & Eem, en in lijn met de moties 4.4 en 4.6
die door uw Raad zijn aangenomen op 27 maart 2012, leggen wij u het volgende ter peiling voor:
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Voor Amersfoort is het behoud van aansluiting Hoevelaken van groot belang. Aansluiting
Hoevelaken bedient vier windrichtingen. Het behoud van de aansluiting Hoevelaken in westelijke
richting, van en naar Amsterdam, is belangrijker dan de andere richtingen (richting Oost is
opgenomen in het basispakket). Daarom hier zoveel cofinanciering te leveren, dat kan worden
ingezet op het opnemen van het behoud van de westelijke richting in het basispakket. Afhankelijk
van de bijdrage van provincie Utrecht hier € 1 tot € 3 miljoen cofinanciering te leveren.
Alleen bij Quick Wins of schrijnende gevallen de mogelijkheden onderzoeken om geluidhinder te
beperken door cofinanciering in te zetten.
De luchtkwaliteit voldoet aan de nu geldende wettelijke normen, daarom geen cofinanciering
leveren om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Het realiseren van een verbinding bij de Heiligenbergerbeek is belangrijker dan het realiseren
van andere nieuwe verbindingen of het verbeteren van bestaande verbindingen. Daarom hier
cofinanciering leveren.
Onderzoeken of het ontvlechten van de fietsverbinding op de route Amersfoort-Hoevelaken met het
overige verkeer voldoende winst (comfort, snelheid, verkeersveiligheid) voor de fietser oplevert
om hier cofinanciering aan toe te kennen.
Het verbeteren van de bestaande verbindingen moet worden opgenomen in het Regionale Pakket
van Wensen, maar hier wordt geen cofinanciering aan toegekend.

AANLEIDING
In deze Raadspeiling leggen wij u, in concept, de Amersfoortse inzet voor het Regionale Programma
van Wensen voor. Wij vragen van u nog geen definitief standpunt, maar willen graag richting
ontvangen. In het najaar komen wij bij u terug om de definitieve Amersfoortse inzet te bepalen, om
daarna in het voorjaar van 2013 een bestuursovereenkomst (inclusief cofinanciering en financiële
dekking) ter besluitvorming aan u voor te leggen.
In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (kortweg: BO
MIRT) van 30 mei 2011 is met de minister van Infrastructuur en Milieu de afspraak gemaakt dat voor
de planstudie Knooppunt Hoevelaken wordt ingezet op een zogenoemde marktconsultatie/
concurrentiegerichte dialoog.
Op 7 februari 2012 heeft u besloten in te stemmen met het aangaan van een Strategische
Bestuursovereenkomst (BOK1) met het Rijk en de provincie Utrecht. BOK1 vormt de basis voor
verdere uitwerking van afspraken tussen partijen die worden beschreven in een Definitieve
Bestuursovereenkomst (BOK2). In BOK2 worden onder meer afspraken vastgelegd over de hoogte en
de voorwaarden van eventuele cofinanciering en wordt de basis gelegd voor de uitvraag aan de markt.
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Op 27 maart 2012 heeft u besloten om na 2020 maximaal € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor
cofinanciering van Amersfoortse wensen (raadsvoorstel reg.nr.4042282). Daarnaast hebt u motie 4.4
en motie 4.6 aangenomen en daarbij aangegeven alleen akkoord te gaan met maximaal € 10 miljoen
cofinanciering onder de voorwaarde dat de raad BOK2 in concept ter goedkeuring voorgelegd krijgt
en er dan een dekkingsvoorstel ligt.
De Amersfoortse wensen worden ingebracht in het Regionale Programma van Wensen. Binnen de
regio moet overeenstemming worden bereikt over de specifieke wensen die partijen hebben. Voor ons
college vormen het coalitieakkoord, uw moties en de rapporten ‘Wensen gemeente Amersfoort’ en
‘Wensen en opties bij het referentieontwerp van RWS’ (bijlagen bij raadsvoorstel reg.nr. 4042282) het
vertrekpunt in de onderhandelingen met Regio en Rijk.
In onze Raadsinformatiebrief van 4 juli 2012 ‘Planstudie Knooppunt Hoevelaken en planstudie A28
stand van zaken juni 2012 ‘ nr.94 hebben wij u aangegeven met een voorstel te komen voor een
tijdpad en de wijze waarop uw raad wordt betrokken bij de totstandkoming van het Regionale
Programma van Wensen en BOK2.

BEOOGD EFFECT
Met deze peiling willen wij van u richting ontvangen over de Amersfoortse inzet voor het Regionale
Programma van Wensen en eventuele cofinanciering die aan Amersfoortse wensen wordt gekoppeld.

TOELICHTING
Op 27 maart 2012 heeft u raadsvoorstel ‘Cofinanciering Amersfoortse wensen’ (reg.nr. 4042282)
aangenomen. In dit voorstel is aangegeven dat het sobere basisontwerp van planstudie Knooppunt
Hoevelaken (Referentieontwerp) enige ruimte laat voor regionale wensen. De minister van
Infrastructuur en Milieu heeft aangeven regionale wensen op te willen nemen, maar verwacht wel
regionale cofinanciering.
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft in haar coalitieakkoord opgenomen maximaal
€ 10 miljoen te willen bijdragen onder voorwaarde dat er een gelijke gemeentelijke cofinanciering
wordt geleverd. Willen we de provinciale bijdrage maximaal benutten dan moet gemeente Amersfoort
ook een bedrag van € 10 miljoen bijdragen. Provincie Gelderland draagt € 5 miljoen bij aan het
behoud van aansluiting Hoevelaken, gemeente Nijkerk € 1 miljoen. Daarnaast leggen de provincie
Gelderland en gemeente Nijkerk nog nader te bepalen bedrag in voor de verbreding van het viaduct
Stoutenburgerlaan voor de bereikbaarheid van station Hoevelaken.
Uitgezonderd het behoud van aansluiting Hoevelaken raakt planstudie Knooppunt Hoevelaken vooral
de gemeente Amersfoort. Met de door uw raad aangenomen moties heeft u richting gegeven aan de
Amersfoortse wensen en eisen (in chronologische volgorde):
- Het beperken van de geluidoverlast en het verbeteren van de luchtkwaliteit voor alle wijken.
- Het behoud van aansluiting Hoevelaken en het beperken van de verkeersdruk op het
(Amersfoortse) onderliggende wegennet.
- Een goede inpassing met het oog op ecologie en duurzaamheid.
- Goede recreatieve en ecologische verbindingen onder de A28-Zuid.
Beperken van geluidoverlast voor alle wijken
In uw motie heeft u aangegeven de geluidoverlast te willen beperken voor alle wijken. Voor ons
college is bij het weren van geluidoverlast in beginsel de geluidwetgeving het vertrekpunt. Dat geldt
bij projecten waarbij de gemeente zelf initiatiefnemer is, en geldt wat ons betreft ook bij planstudie
Knooppunt Hoevelaken. We willen in ieder geval voorkomen dat er sprake is van schijnbare willekeur
of van ongelijke behandeling van onze inwoners.
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Per 1 juli 2012 is er nieuwe geluidwetgeving van kracht onder de naam SWUNG1. Daarbij zijn
landelijk zogenoemde geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen vastgesteld. Een
ongebreidelde toename van verkeerslawaai is daardoor niet meer mogelijk. In De Ronde van 8 mei
2012 en de gezamenlijke Raads- en Statenbijeenkomst van 27 juni 2012 bent u over SWUNG
geïnformeerd.
Op dit moment is nog niet bekend wat de consequenties van de vastgestelde geluidproductieplafonds
voor planstudie Knooppunt Hoevelaken zijn. Eind september verwacht Rijkswaterstaat ons hier meer
inzicht in te kunnen geven. Vanaf dat moment kan worden bepaald waar eventueel extra maatregelen
gewenst zijn. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft zich op het standpunt gesteld dat wat haar
betreft alleen wordt voldaan aan de wet. Partijen die bovenwettelijke maatregelen wensen moeten ook
zorgen voor de financiering van die maatregelen.
In bijlage 1 zijn 8 stellingen beschreven om geluidoverlast te beperken. Graag willen wij met u tijdens
de peiling in De Ronde van gedachten wisselen vanuit optie(s) wij het beperken van geluidoverlast als
Amersfoortse wensen in het Regionale Programma van Wensen onder moeten brengen.
Optie 1:
Optie 2:
Optie 3:
Optie 4:
Optie 5:
Optie 6:
Optie 7:
Optie 8:

Voldoen aan de Wgh en SWUNG is voldoende
Overal moet worden voldaan aan de voorkeurswaarde van 50dB
Verlagen van de geluidproductieplafonds met 3 of meer dB
Quick Wins aanpakken
Pieken wegnemen
Niet focussen op woningen saneren, maar stiltegebieden creëren
Concentreren op een bepaald gebied
Niet berekenen, maar waar feitelijk overlast wordt ondervonden aanpakken

Ons college is van mening dat voldoen aan de Wet geluidhinder en SWUNG in principe voldoende is.
Bij gemeentelijke plannen voldoen we ook aan de wettelijke eisen en worden in beginsel geen
bovenwettelijke maatregelen genomen. Wel zijn we van mening dat we moeten onderzoeken of er
Quick Wins zijn waarbij op een relatief simpele en goedkope manier situaties kunnen worden
verbeterd. Ook zijn we van mening dat de meest schrijnende gevallen in beeld moeten worden
gebracht en er bij voorkeur geen woningen met 60 dB of meer mogen voorkomen.
Of er door Amersfoort cofinanciering wordt geleverd om de algehele geluidkwaliteit langs de A1 en
A28 te verbeteren is voor ons college nog niet helder. Willekeur of ongelijke behandeling moet
worden voorkomen. Wel zien we mogelijkheden om tijdens de marktconsultatie/concurrentiegerichte
dialoog aanbiedende partijen zich te laten onderscheiden door een betere geluidkwaliteit aan te bieden
dan wettelijk is voorgeschreven.
Zodra Rijkswaterstaat ons dit najaar meer inzicht geeft in de consequenties van de GGP’s voor
planstudie Knooppunt Hoevelaken kunnen we u een scherper beeld schetsen van het geluid en de
mogelijkheden om aanbieders te prikkelen met goede ideeën te komen. In oktober 2012 komen we bij
u terug om hierover een definitieve mening te vormen.
Verbeteren van de luchtkwaliteit voor alle wijken
Het plangebied van Knooppunt Hoevelaken voldoet op dit moment, met de kennis van nu, aan
wettelijke normen en de Europese grenswaarden die worden gesteld aan schone lucht. Naar
verwachting wordt ook na realisering van planstudie Knooppunt Hoevelaken voldaan aan de nu
geldende wettelijke normen.
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SWUNG = Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid

In het kader van planstudie Knooppunt Hoevelaken worden langs delen van het tracé nieuwe schermen
geplaatste of bestaande geluidwerende voorzieningen verhoogd. Dit heeft een positieve invloed op de
luchtkwaliteit in de gebieden achter de schermen. Wat ons betreft is dit voldoende en willen we in dit
project niet investeren in voorzieningen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Wel willen we
prikkels inbouwen in de uitvraag naar de markt zodat aanbieders met goede ideeën komen, zonder
directe meerkosten.
Het behoud van aansluiting Hoevelaken
Voor Amersfoort is behoud van aansluiting Hoevelaken van groot belang. Als deze aansluiting komt
te vervallen, wordt het verkeerssysteem van Amersfoort zwaarder belast. Aansluiting Hoevelaken
bedient de vier windrichtingen:
- Noord (van en naar Zwolle)
- Oost (van en naar Apeldoorn)
- Zuid (van en naar Utrecht)
- West (van en naar Amsterdam)
Inmiddels is overeengekomen dat richting Oost wordt opgenomen in het basispakket onder de
voorwaarde dat de Energieweg in 2x2 profiel wordt aangelegd. Dat laatste wordt uitgevoerd in het
kader van VERDER-maatregel 199 Kortsluiting Energieweg-Outputweg.
De kosten voor het behoud van de andere drie windrichtingen zijn geraamd op € 40 miljoen. Het is
niet realistisch te verwachten dat een dergelijk bedrag door middel van cofinanciering door de
regionale partijen wordt opgebracht en dat daarmee aansluiting Hoevelaken volledig kan worden
behouden. De provincie Utrecht wil maximaal € 10 miljoen cofinanciering leveren aan planstudie
Knooppunt Hoevelaken. De provincie Gelderland en gemeente Nijkerk leveren respectievelijk
maximaal € 5 miljoen en € 1 miljoen voor het behoud van aansluiting Hoevelaken.
Voor Amersfoort is het behoud van de richting West (Amsterdam) de meest belangrijke richting,
omdat dan het wegennet van Vathorst het minst wordt belast. Deze richting kost tussen de € 10 en € 15
miljoen. De richting Noord (Zwolle) is voor Amersfoort de minst belangrijke richting, omdat het
verkeersaanbod vrij gering is. Toename van de verkeersdruk op het wegennet van Vathorst alleen door
verkeer vanuit de richting Zwolle is acceptabel.
Richting Zuid (Utrecht) is qua verkeersintensiteiten vergelijkbaar met richting West (Amsterdam). In
stand houden van aansluiting Hoevelaken richting Zuid (Utrecht) is relatief kostbaar, omdat er veel
kunstwerken (bruggen en viaducten) gebouwd moeten worden in het knooppunt. De kosten zijn
geraamd op € 20 tot 25 miljoen. Door de aanleg van de Energieweg in 2x2 profiel wordt het verkeer
van en naar Utrecht een goed alternatief geboden met voldoende capaciteit.
Ons college geeft prioriteit aan behoud van de aansluiting in westelijke richting (Amsterdam), omdat
daarmee het gemeentelijke wegennet (Vathorst) het meest wordt ontzien. Omdat de mogelijkheden
van regionale cofinanciering en de geraamde kosten vrij dicht bij elkaar liggen, geven wij er de
voorkeur aan om deze wens samen met de provincie Utrecht en Gelderland en de gemeente Nijkerk
volledig te financieren. Het behoud van de aansluiting richting West (Amsterdam) wordt dan
opgenomen in het basispakket.
Behoud van aansluiting Hoevelaken richting Noord (Zwolle) en Zuid (Utrecht) willen we als regionale
wens opnemen. Afhankelijk van de wensen die gemeente Amersfoort op andere vlakken heeft, en de
financiële mogelijkheden voor cofinanciering, willen wij met u in het najaar bepalen of Amersfoort
hiervoor ook een bedrag beschikbaar kan stellen.
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Een goede inpassing met het oog op ecologie en duurzaamheid en goede recreatieve en
ecologische verbindingen onder de A28-Zuid
In het basispakket is het verbeteren van ecologische en recreatieve verbindingen niet opgenomen.
Uiteraard moet bij de planstudie worden vastgesteld of wordt voldaan aan alle wettelijke bepalingen
ten aanzien van natuur en milieu en mag de situatie na realisatie niet slechter zijn dan de huidige
situatie. Indien het vanuit wet- en regelgeving nodig is, worden compenserende of extra maatregelen
genomen om de natuur te beschermen. In het basispakket geldt voor de bestaande langzaam
verkeerverbindingen het ‘stand-still principe’. De bestaande kwaliteit is het uitgangspunt.
Rijkswaterstaat werkt aan een dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving. In dit dossier worden de
eisen geformuleerd ten aanzien van de inpassingmaatregelen van de weg in de stedelijke omgeving en
het landschap. Zo wordt ondermeer de gewenste beeldkwaliteit van bruggen, viaducten en
geluidwerende voorzieningen beschreven. Maar ook Knooppunt Hoevelaken als Land Mark komt
hierbij aan de orde. Het dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving maakt onderdeel uit van BOK2,
wordt gebruikt in de dialoogfase met de markt en als toetskader bij de aanbesteding en is onderdeel
van de Basisscope.
Voor Amersfoort zijn de verbindingen over en onder de A1 en A28 van groot belang. In bijlage 4 zijn
de verbindingen beschreven. Voor het woon/werkverkeer, recreatief gebruik, de ecologie en
landschappelijk hebben de bestaande verbindingen veel waarde. Door het verbeteren of nieuw
aanleggen van verbindingen wordt kwaliteit aan Amersfoort en omgeving toegevoegd en wordt een
deel van de barrièrewerking van de A1 en A28 weggenomen.
Ons college wil zich inzetten om bestaande verbindingen te verbeteren en nieuwe verbindingen te
realiseren en dit op te nemen in het Regionale Programma van Wensen. Maar verbeteringen aan
bestaande verbindingen en de aanleg van nieuwe verbindingen zijn kostbaar, de geraamde kosten zijn
circa € 100 miljoen. Het is niet realistisch te verwachten dat marktpartijen alle wensen gaan vervullen.
Het verbinden van het Heiligenbergerbeekdal is vanuit het oogpunt van stad-landverbindingen,
ecologie en recreatie voor ons college de belangrijkste wens. Wij willen hier een nader te bepalen
bedrag aan cofinanciering bijdragen om deze wens ook vervuld te krijgen. Een second-best optie is het
aanleggen van alleen een voetgangersbrug.
Ook wil ons college eventueel een bedrag besteden aan het verbeteren van de fietsroute AmersfoortHoevelaken. Onderzocht wordt of het ontvlechten van de fietsverbinding op de route AmersfoortHoevelaken met het overige verkeer voldoende winst (comfort, snelheid, verkeersveiligheid) oplevert
om hier cofinanciering aan toe te kennen
Dat kan door het ontvlechten van de fietsverbinding Amersfoort-Hoevelaken met het overige verkeer
bij aansluiting A1-Hoevelaken of bij aansluiting A28-Hogeweg (fietstunnels). Maar dat kan ook door
het realiseren van een fietstunnel bij de Barneveldsebeek. Nog onderzocht moet worden welke van
deze maatregelen de meeste winst oplevert voor de fietser wat betreft comfort, snelheid en
verkeersveiligheid en of het wenselijk is om hier cofinanciering aan toe te kennen. Het verbeteren van
de bestaande verbindingen moet worden opgenomen in het Regionale Pakket van Wensen, maar hier
wordt wat ons betreft geen cofinanciering aan toegekend.
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Onderzoeken of het ontvlechten van de fietsverbinding op de route Amersfoort-Hoevelaken met het
overige verkeer voldoende winst (comfort, snelheid, verkeersveiligheid) voor de fietser oplevert
om hier cofinanciering aan toe te kennen.

Een nieuwe tunnel, zoals de Hanzetunnel, tussen De Hoef en Vathorst ter hoogte van de Danzigweg is
verkeerskundig erg interessant. De relatie tussen Vathorst en de rest van de stad wordt versterkt.
Samen met de Hanzetunnel, de kortsluiting Outputweg/Energieweg en de Amersfoortsestraat ontstaat
dan een soort ring rond Knooppunt Hoevelaken voor het regionale verkeer. Mogelijk dat een
dergelijke verbinding in de plaats kan komen van maatregel 115 (Aansluiten Heideweg op Rondweg
Oost) uit het VERDER-pakket als hiermee dezelfde reistijdwinst kan worden behaald. In VERDER is
voor deze maatregel € 6 miljoen opgenomen. Het realiseren van een nieuwe verbinding is kostbaarder,
ook omdat de infrastructuur van Vathorst en De Hoef moet worden aangepast. Het nut en de
consequenties van een tunnel moet nog goed in beeld worden gebracht.

ARGUMENTEN
1.1 Voldoen aan de Wet geluidhinder en SWUNG is in principe voldoende
Bij gemeentelijke plannen voldoen we aan de Wet geluidhinder en worden in beginsel geen
bovenwettelijke voorzieningen getroffen. Voorkomen moet worden dat er sprake is van willekeur of
ongelijke behandeling.
Wel willen we de mogelijkheden benutten van de marktconsultatie/concurrentiegerichte dialoog om
marktpartijen uit te dagen met slimme oplossingen te komen waardoor er minder geluidhinder wordt
ondervonden.

2.1 Bij Quick Wins of schrijnende gevallen de mogelijkheden onderzoeken om geluidhinder te
beperken door cofinanciering te leveren
Er zijn mogelijk situaties waarbij met relatief simpele en/of goedkope maatregelen de geluidhinder
kan worden beperkt. Deze situaties willen wij in beeld brengen en met u bespreken of door het
inzetten van cofinanciering verbeteringen mogelijk zijn. Willekeur of ongelijke behandeling willen we
voorkomen.

3.1 De luchtkwaliteit voldoet aan de normen, daarom wordt geen cofinanciering ingezet voor
de verbetering van de luchtkwaliteit
Voldoen aan de wetgeving is voldoende. De luchtkwaliteit binnen het plangebied voldoet, met de
kennis van nu, aan de wettelijke normen. Wel willen we de mogelijkheden benutten van de
marktconsultatie/concurrentiegerichte dialoog om marktpartijen uit te dagen met slimme oplossingen
te komen waardoor de luchtkwaliteit verder wordt verbeterd.

4.1 Behoud van aansluiting Hoevelaken in westelijke richting (Amsterdam) is belangrijker
dan het behoud van de andere richtingen
Behoud van de aansluiting in westelijke richting (Amsterdam) is voor Amersfoort belangrijker dan
behoud van de aansluiting in noordelijke (Zwolle) en zuidelijke richting (Utrecht), omdat daarmee het
gemeentelijke wegennet (Vathorst) het meest wordt ontzien. Voor de zuidelijke richting wordt met de
aanleg van de Energieweg in 2x2 profiel een goed alternatief geboden en is de extra verkeersbelasting
op het Amersfoortse wegennet vanuit de noordelijke richting acceptabel.
De mogelijkheden van regionale cofinanciering en de geraamde kosten voor behoud van de
aansluiting in westelijke richting liggen vrij dicht bij elkaar. Ons college zal zich ervoor inzetten om
het behoud van aansluiting Hoevelaken in westelijke richting op te nemen in het basispakket en wil
hiervoor cofinanciering leveren. De hoogte van de cofinanciering is onderdeel van de
onderhandelingen met de regio.
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5.1 Het realiseren van een verbinding bij de Heiligenbergerbeek is belangrijker dan
verbeteren of realiseren van andere verbindingen
Het Heiligenbergerbeekdal zal van nog grotere waarde zijn als er een ecologische verbindingszone en
een recreatieve route voor wandelaars wordt gecreëerd tussen het Lokhorsterbos in Leusden en het
Park Randenbroek in Amersfoort. De mogelijkheid die het project biedt om het beekdal aan
weerszijden van de A28 met elkaar te verbinden willen we graag gerealiseerd krijgen. Ons college wil
een wezenlijk bedrag cofinanciering bijdragen aan de wens om een verbinding onder de A28 te
realiseren. Door het leveren van cofinanciering wordt het aantrekkelijker voor marktpartijen om de
wens op te nemen in de aanbieding. Een terugvaloptie is een voetgangersbrug over de A28. Een
dergelijke verbinding heeft minder kwaliteit, maar ons college is bereid om hiervoor (een geringer
bedrag) aan cofinanciering te leveren.

7.1 Een verbinding voor langzaamverkeer onder de A28 bij de Barneveldsebeek is goed voor
het recreatieve en woon/werkverkeer
Het realiseren van een fietstunnel onder de A28 bij de Barneveldsebeek is gunstig voor het recreatieve
verkeer, maar ook gunstig voor het woon/werkverkeer. Fietsers kunnen dan de kruisingen van de toeen afritten van de A28 met de Hogeweg vermijden. De fietsverbinding tussen Amersfoort Zuid en het
bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef wordt daarmee sneller, verkeersveiliger en comfortabeler.
Ons college is bereid hiervoor cofinanciering te leveren om zo het realiseren van deze wens
aantrekkelijker te maken.

7.1 Verbeteringen aan langzaamverkeerverbindingen zijn gewenst
Over en onder de A1 en A28 liggen diverse langzaamverkeer-verbindingen. In het basispakket zijn
geen verbeteringen opgenomen maar wordt uitgegaan van de bestaande kwaliteit van de verbinding.
Toch zijn er wel verbeteringen gewenst, zoals het verder scheiden van het autoverkeer en de fietsers
onder het viaduct van de Brenninkmeijerlaan en het verbreden van de voetgangersbrug over de A28
tussen Nimmerdor en Den Treek. Wij willen ons inzetten om deze verbeteringen op te nemen in het
wensenpakket, maar koppelen hier geen cofinanciering aan.

KANTTEKENINGEN
1.1 De effecten van de gewijzigde geluidwetgeving voor planstudie Knooppunt Hoevelaken
zijn nog niet bekend
Op 1 juli 2012 is er nieuwe geluidwetgeving van kracht onder de naam SWUNG en zijn zogenaamde
Geluidproductieplafonds (GPP) vastgesteld. Op dit moment is nog niet bekend wat de consequenties
van de vastgestelde GPP’s voor planstudie Knooppunt Hoevelaken zijn. Eind september verwacht
Rijkswaterstaat ons hierin meer inzicht te kunnen geven. Vanaf dat moment kan worden bepaald waar
eventueel extra maatregelen worden gewenst. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft zich op
het standpunt gesteld dat wat haar betreft alleen wordt voldaan aan de wet. Partijen die
bovenwettelijke maatregelen wensen moeten ook zorgen voor de financiering van die maatregelen.

RISICO’S
Overeenstemming tussen Rijk en Regio over het basispakket moet nog worden bereikt
Onderdeel van onze inzet is dat een aantal van de Amersfoortse wensen onderdeel gaat uitmaken van
het basispakket van planstudie Knooppunt Hoevelaken en daarmee wordt gefinancierd uit het
Rijksbudget. Hierover is nog geen overeenstemming bereikt. Mocht tijdens de onderhandelingen
blijken dat het Rijk niet bereid is om deze inzet volledig over te nemen dan kan dit betekenen dat deze
Amersfoortse wensen alsnog aan het Regionale Programma van Wensen moet worden toegevoegd.
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Overeenstemming in de Regio over het Regionale Programma van Wensen moet nog worden
bereikt
Het Regionale Programma van Wensen wordt besproken door de diverse raden en staten van de
betrokken overheden. Ook daar wordt gesproken over mogelijkheden van cofinanciering en de
prioritering van wensen. Dit kan effect hebben op de samenstelling of volgorde van het regionale
wensenpakket.

FINANCIËN
In motie 4.6 is aangegeven dat bij ondertekening van BOK2 een dekkingsvoorstel moet worden
voorgelegd voor de € 10 miljoen cofinanciering die Amersfoort maximaal wil bijdragen na 2020. Het
koppelen van Amersfoortse bijdragen aan Amersfoortse wensen moet uit deze € 10 miljoen worden
gedekt. Eind oktober, begin november verwachten wij u het Regionale Programma van Wensen
inclusief Geluid voor te kunnen leggen. Conform het raadsbesluit over de tussenbalans wordt bij de
besluitvorming over de Amersfoortse cofinanciering van Knooppunt Hoevelaken en BOK2 een
financiële strategie gevoegd die richtinggevend is hoe wordt toegewerkt naar een concrete dekking
van de investering in 2020.
Door meerdere fracties in uw raad is tijdens eerdere besprekingen van de raad aangegeven dat
Amersfoortse cofinanciering alleen moet worden ingezet voor Amersfoortse wensen. Als deze wensen
niet worden gerealiseerd verstrekt Amersfoort ook geen cofinanciering. Voor ons college is dit het
uitgangspunt bij het bepalen van het Regionale Programma van Eisen en BOK2.

VERVOLG
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft 2020 als beoogd jaar van ingebruikname van het
gereconstrueerde Knooppunt Hoevelaken voorzien. Het werk moet plaatsvinden in de periode 20162020. Tussen 2012 en 2016 wordt het aanbestedingsdossier opgesteld, wordt een marktpartij voor de
realisatie geselecteerd en vindt de gunning plaats. In deze periode moet de marktpartij aan wie het
werk wordt gegund het Ontwerptracébesluit maken en de procedure van de Tracéwet doorlopen
(Milieueffect rapportages, inspraak, Raad van State e.d.).
In het voorjaar van 2013 wil de minister van I&M de Definitieve Bestuursovereenkomst (BOK2)
ondertekenen met de regionale partners zodat ingebruikname in 2020 wordt gehaald. Onderstaand is
aangegeven wanneer en op welke wijze uw raad wordt betrokken bij het Regionale Programma van
Wensen en BOK2.

De Ronde
Informatiebijeenkomst
Raden en Staten
De Ronde

Datum
2 oktober 2012

De Ronde

oktober/november
2012
oktober/november
2012
februari 2013

Het Besluit

februari 2013

BO-MIRT

voorjaar 2013
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Onderwerp
Regionale Wensenpakket zonder weging
Exclusief Geluid
Regionale Wensenpakket zonder weging
Procesafspraken met Rijk en Regio
Regionale Wensenpakket met weging en
inclusief Geluid
BOK2 incl. Amersfoortse wensen en
cofinanciering
BOK2 incl. Amersfoortse wensen en
cofinanciering
Ondertekenen BOK2

Status
Ter peiling
Ter informatie
Ter peiling
Ter bespreking
Ter besluitvorming
Aangaan overeenkomst

BETROKKEN PARTIJEN
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, provincie Utrecht, provincie Gelderland,
gemeente Barneveld, gemeente Bunschoten, gemeente Leusden, gemeente Nijkerk, Waterschap Vallei
en Veluwe, bedrijfsleven, Kamer van Koophandel, stichtingen en belangengroeperingen die belangen
hebben bij een goede bereikbaarheid van de regio Amersfoort en/of belangen hebben op het gebied
van leefbaarheid, landschap, natuur en ecologie.

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

de secretaris,

Bijlagen

- 1: Beperken geluidoverlast
- 2: Verbeteren luchtkwaliteit
- 3: Behoud van aansluiting Hoevelaken
- 4: Ecologie, landschap, recreatie en langzaam verkeer

9

de burgemeester,

Bijlage 1: Beperken geluidoverlast
De Wet geluidhinder (Wgh) is het juridische kader voor het Nederlandse geluidhinderbeleid. De Wgh
biedt geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, bescherming tegen geluidhinder van
wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en industrielawaai door middel van zonering. Per 1 juli 2012 is er
nieuwe geluidwetgeving (SWUNG2) van kracht en is de Whg niet meer van toepassing bij de aanleg
of wijzigingen van hoofd (spoor)wegen. In plaats daarvan zijn zogenaamde geluidproductieplafonds
(GGP) ingesteld. Op dit moment is SWUNG alleen van toepassing op rijks- en spoorwegen.
Onder de Wgh was het mogelijk dat door de autonome groei van het verkeer op rijkswegen er een
toename is van verkeerslawaai zonder dat daar wettelijk gezien wat aan gedaan moest worden. Pas als
een rijksweg wordt verbreed, en er daardoor sprake was van een situatie met een aanmerkelijke
geluidtoename, moest Rijkswaterstaat geluidwerende maatregelen nemen. De situatie bij Schuilenburg
is daar een treffend voorbeeld van. Door de invoering van GPP moet Rijkswaterstaat maatregelen
treffen zodra er plafondoverschrijding dreigt, en niet alleen bij aanleg of reconstructie van rijkswegen.
Een sluipende groei van geluid, zoals onder de Wgh, is dus niet meer mogelijk zonder compenserende
geluidmaatregelen.
De GPP zijn vastgesteld op basis van het geluid dat in 2008 is geproduceerd + 1,5 dB. De 1,5 dB is
bedoeld om de eerste toename van het geluid op te kunnen vangen omdat er anders nu al op veel
locaties maatregelen genomen moeten worden. Voor de Amersfoortse situatie zijn de GPP’s in eerste
instantie vastgesteld zonder rekening te houden met de wegverbreding en maatregelen die in het kader
van de Spoedwet A28 worden genomen. Zodra de minister van Infrastructuur en Milieu het
Wegaanpassingsbesluit (WAB) voor de Spoedweg A28 heeft genomen worden de GPP’s hierop
aangepast (naar beneden bijgesteld). In grote lijnen betekent het vaststellen van geluidproductie
plafonds dat de akoestische situatie rond de rijkswegen in Amersfoort, inclusief de maatregelen die
worden genomen bij de Spoedwet A28, wordt bevroren.
De minister van I&M heeft zich op het standpunt gesteld dat het voldoende is als wordt voldaan aan de
wet en dat er geen bovenwettelijke maatregelen worden opgenomen in de basisscope. Voldoen aan de
wet betekent dat waar de voorkeurswaarde van 50 dB niet is bereikt het geluid mag toenemen tot 50
dB zonder dat er maatregelen genomen worden. In de gebieden waar nu GGP’s zijn vastgesteld tussen
de 50 en 65dB mag het geluid toenemen zolang het GPP niet wordt overschreden. Waar de grens van
65 dB wordt overschreden moeten er maatregelen worden genomen, maar hierbij worden altijd
doelmatigheidscriteria gehanteerd.
RWS heeft tot medio september 2012 nodig om de 1 juli 2012 landelijk vastgestelde GPP’s en de
maatregelen die worden genomen bij de Spoedwet A28 te verwerken in de rekenmodellen van
planstudie Knooppunt Hoevelaken. Dan is ook bekend welke geluidmaatregelen minimaal getroffen
moeten worden en daarmee in de basisscoop van de planstudie zijn opgenomen. Vanaf dat moment
kan gedetailleerd worden gekeken naar de aanvullende wensen van regionale partijen.
Vooruitlopend op de uitwerking van de geluidberekeningen worden onderstaand globaal enkele
stellingen beschreven om de geluidoverlast te beperken. Wij bespreken graag met u, hoe het aspect
‘beperken geluidoverlast’ in het Regionaal Programma van Wensen moet worden ondergebracht.
Zodra bekend is welke geluidmaatregelen in de basisscoop zitten, najaar 2012, komen we bij u terug
om een definitieve mening te vormen over ‘beperken geluidoverlast’.

2

SWUNG = Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid
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Optie 1:
Voldoen aan de Wgh en SWUNG is voldoende
Voldoen aan de Wgh en SWUNG betekent in grote lijnen dat het geluidniveau van 2008, met een
maximale toename van 1,5 dB, het resultaat is als alle werkzaamheden op en rond knooppunt
Hoevelaken zijn afgerond. Bij de A28, ter hoogte van de wijken Schuilenburg en Dorrestein, wordt
rekening gehouden met de geluidwerende maatregelen die in het kader van de Spoedwet A28 worden
aangebracht.
Voldoen aan de wet is voor de minister van I&M het uitgangspunt. Voldoen aan de wet is uitlegbaar
en schept geen precedenten. Als op initiatief van de gemeente Amersfoort infrastructurele werken
worden uitgevoerd wordt ook de wet als uitgangspunt genomen en worden in beginsel geen
bovenwettelijke maatregelen getroffen.
Voldoen aan de wet vraagt niet om bovenwettelijke maatregelen en dus ook niet om cofinanciering.
Optie 2: ·Overal moet worden voldaan aan de voorkeurswaarde van 50 dB
De voorkeursgrenswaarde voor geluid is 50 dB. In nieuwe situaties, zoals Vathorst, moet worden
voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Dat is ook de reden bij Vathorst geluidwerende voorzieningen
zijn getroffen. Deze voorzieningen zijn bekostigd uit de grondexploitatie.
Voor bestaande woningen, zoals de Nijkerkerstraat, mag de geluidbelasting hoger zijn en kan deze
soms oplopen tot 65 dB of meer. In principe moeten ernstige overschrijdingen van > 65dB voor 2020
zijn gesaneerd.
Overwogen kan worden om overal een voorkeursgrenswaarde na te streven van 50 dB. In dat geval
worden woningen waar de geluidsbelasting door de autonome groei van de automobiliteit door de
jaren heen is toegenomen ook voorzien van geluidwerende maatregelen. Uitaard moeten hierbij ook
doelmatigheidscriteria worden gehanteerd.
Een eerste voorlopige schatting is dat voldoen aan de voorkeurswaarde van 50dB, zo dit al technisch
mogelijk is, een extra investering vraagt van meer dan € 300 miljoen.

Optie 3:
Verlagen van de GPP’s met 3 of meer dB
Algemeen wordt aangenomen dat een toename of afname van 2 dB voor omwonenden bijna niet
merkbaar is. Pas bij een afname van de geluidsbelasting van 3 dB of meer is het duidelijk merkbaar.
Overwogen kan worden om bij de aanbesteding en de beoordeling van de aanbieding criteria op te
nemen waarbij punten worden toegekend als GPP’s met 3 dB of meer worden aangescherpt. Op deze
manier worden aanbieders uitgedaagd om moet goede oplossingen te komen.
Om de aanbieders te verleiden tot het doen van betere aanbiedingen, kan worden overwogen vanuit de
cofinanciering budget toe te kennen aan het verlagen van GPP’s. Vooraf moet duidelijk zijn of
bepaalde gebieden voorrang hebben bij het verlagen van de GPP’s of dat het voor het gehele
plangebied geldt. Ook moet vooraf worden bepaald of er een maximum budget beschikbaar is of dat
naderhand op basis van ‘werkelijke scores’ budget is te verdienen.
Optie 4:
De Quick Wins aanpakken
Voldoen aan de Wgh en Swung kan betekenen dat soms relatief makkelijke verbeteringen niet worden
uitgevoerd. Bij voorbeeld het doortrekken van een scherm met 50 meter zodat net die ene woning ook
nog onder de 50 dB komt. Of het plaatsen van een relatief laag scherm (1 of 2 meter) op bij woningen
waar niets zou komen. Er wordt dan misschien niet voldaan aan de voorkeurswaarde, maar er wordt
wel een verbetering van de woon- en leefkwaliteit bereikt.
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Optie 5:
De pieken wegnemen
Er zijn woningen waarbij de huidige geluidbelasting zeer hoog is. RWS pakt in principe alle
saneringsgevallen van 65 dB of meer aan. Toch blijven er woningen over waar geen aanvullende
maatregelen worden genomen omdat de geluidsbelasting niet, of met niet meer dan 1,5 dB toeneemt.
Het is mogelijk om als wens op te nemen dat de geluidbelasting overal moet worden beperkt tot
bijvoorbeeld 60 dB. Hiermee worden de meest schrijnende gevallen aangepakt.
Optie 6:
Niet focussen op woningen, maar stiltegebieden creëren
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. Buiten de door het Rijk toegewezen ‘stilte gebieden’ is er geen wettelijke verplichting om
dergelijke gebieden te creëren of te beschermen. Overwogen kan worden om delen van de
recreatiegebieden te voorzien van geluidwerende voorzieningen om stille plekken te creëren. Een stap
verder is het realiseren van stilte plekken of stilte iconen in de recreatie gebieden zelf. Te denken valt
bijvoorbeeld aan een openluchttheater dat ook als miniamfitheater kan worden gebruikt.
Optie 7:
Concentreren op een bepaald gebied
Bepaalde gebieden en woningen vallen bij alle ontwikkeling steeds net buiten de boot zoals enkele
woningen aan de Nijkerkerstraat. Ook in de toekomst is het niet waarschijnlijk dat hier maatregelen
worden genomen. Overwogen kan worden om vooral in te zetten op deze woningen en hier een
significante geluidreductie te bewerkstelligen.
Optie 8:
Niet berekenen maar waar feitelijk overlast wordt ondervonden aanpakken
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 Hoevelaken is daar een voorbeeld van.
Met de huidige rekenmethodieken wordt dergelijke subjectieve informatie niet meegenomen. Op basis
van enquêtes, eventueel aangevuld met geluidmetingen in de wijken en het vaststellen van objectieve
criteria, die verder gaan dan de Wet geluidhinder, zouden dan gebieden moeten worden vastgesteld
waar bovenwettelijke maatregelen genomen worden.
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Bijlage 2: Verbeteren van luchtkwaliteit
(Vracht)verkeer, landbouw, industrie en consumenten veroorzaken luchtvervuiling.
Luchtverontreiniging is schadelijk voor de gezondheid en de natuur. Luchtverontreiniging is een
internationaal probleem. De Rijksoverheid wil de schadelijke stoffen in de lucht beperken. Zij doet dat
onder meer door normen te stellen voor schone lucht en door aan eisen te stellen aan de gassen die
worden uitgestoten. Nederland richt zich op dit moment vooral op de normen voor stikstofdioxide en
fijn stof. Momenteel is roet een aandachtstof en wordt voor het eerst opgenomen in het rekenmodel
2012, met beperkingen voor gebruik van de rekenuitkomsten.
In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit staan verschillende maatregelen om te
voldoen aan de normen. Het grootste deel van Nederland voldoet inmiddels aan de Europese
grenswaarden voor fijn stof. Het Rijk, provincies en gemeenten werken samen om uiterlijk in 2013
overal de grenswaarden voor fijn stof te halen. Naar verwachting voldoet Nederland in 2015 aan de
Europese normen voor stikstof. Naar verwachting voldoet Nederland in 2015 aan de Europese normen
voor stikstofdioxide.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt jaarlijks de gegevens bekend voor de berekening
van concentraties luchtverontreinigende stoffen. Hierbij worden ook de achtergrondconcentraties
meegenomen. Dat is de verontreiniging die zonder de directe bijdrage van de te onderzoeken wegen al
in de lucht voorkomt.
Het plangebied van Knooppunt Hoevelaken voldoet aan de normen die worden gesteld aan schone
lucht. Ook in de toekomst, zelfs bij toename van automobiliteit, is de aanname dat –voor zover de
optredende concentraties kunnen worden berekend- wordt voldaan aan de nu geldende normen voor
luchtverontreiniging. Dat betekent dat er op dit moment geen aanleiding is om geen aanvullende
maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 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. De schermen werken als een soort schoorsteen. Op de top van de
schermen verwaaien de uitlaatgassen. Uitlaatgassen worden op grotere hoogte boven het wegdek
effectief verdund tot lagere concentraties. Indirect verbetert hiermee de luchtkwaliteit in de directe
woon- en leefomgeving van de Rijkswegen.
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Bijlage 3: Behoud van aansluiting Hoevelaken
In de Verkeerovereenkomst Vathorst is in 2001 met het Rijk, de provincies Utrecht en Gelderland, en
gemeente Nijkerk overeengekomen dat aansluiting A1-Hoevelaken komt te vervallen in ruil voor
aansluiting A28-Vathorst/Corlaer. Een deel van het verkeer dat nu aansluiting Hoevelaken neemt zou
na afsluiting via het Onderliggende Wegennet (OWN) afgewikkeld worden.
De huidige aansluiting Hoevelaken bedient de vier windrichtingen:
- Noord (van en naar Zwolle)
- Oost (van en naar Apeldoorn)
- Zuid (van en naar Utrecht)
- West (van en naar Amsterdam
Noord (Zwolle)
Het aantal verkeersbewegingen van een naar Zwolle is vrij gering. Een deel van het verkeer zal via de
aansluiting Vathorst-Corlaer en de Boerderijenboulevard en de Hanzetunnel naar Hoevelaken rijden.
Een ander deel zal via het wegennet van de gemeente Nijkerk rijden of doorrijden tot aan afslag
Hogeweg en dan via de Energieweg naar De Wieken-Vinkenhoef. Bij voorkeur zouden we de richting
van en naar Zwolle willen behouden. Globaal kost dat € 5 miljoen. Eventuele grondverwerving is
hierbij niet inbegrepen.
Oost (Apeldoorn)
In onze Raadsinformatiebrief 2012-59 reg.nr. 4086046 van mei 2012 hebben wij u geïnformeerd dat
de oostelijke aansluiting wordt opgenomen in het basispakket. Om de oostelijke aansluiting mogelijk
te maken wordt de Energieweg in 2x2 profiel aangelegd.
Zuid (Utrecht)
De richting van een naar Utrecht is met de richting Amsterdam de belangrijkste richting. Door de
verdubbeling van de Energieweg wordt een goed alternatief geboden voor aansluiting Hoevelaken,
met voldoende capaciteit. Ook op dit moment wordt de Hogeweg al als alternatief voor aansluiting
Hoevelaken gebruikt.
De richting van en naar Utrecht is de meest kostbare richting van aansluiting Hoevelaken. Om deze
richting te behouden moeten in het knooppunt veel kunstwerken worden gebouwd, kosten tussen de
€20 en € 25 miljoen euro.
West (Amsterdam)
Het vervallen van de richting Amsterdam heeft van alle richtingen de grootste negatieve
bereikbaarheidseffecten voor Amersfoort. Het verkeer zal voor een groot deel via het onderliggend
wegennet worden afgewikkeld. Hierbij wordt het wegennet van Vathorst het zwaarst wordt belast. In
stand houden van de westelijke richting heeft daarmee de hoogste prioriteit. Het behoud van
aansluiting Hoevelaken in westelijke richting kost circa € 10 tot 15 miljoen.
Cofinanciering Behoud Aansluiting Hoevelaken
Provincie Utrecht wil aan planstudie Knooppunt Hoevelaken een bijdrage leveren gelijk aan de
gemeentelijke bijdrage tot een maximum van € 10 miljoen. Provincie Gelderland wil maximaal € 5
miljoen cofinanciering om aansluiting Hoevelaken te behouden en gemeente Nijkerk wil hiervoor
maximaal € 1 miljoen leveren.
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Bijlage 4: Ecologie, landschap, recreatie, langzaam verkeer
Globale uitwerking en motivatie van de Amersfoortse wensen
Kruising Heiligenbergerbeek
Basisontwerp:
Het basisontwerp van Rijkswaterstaat houdt de hoogteligging van de rijksweg boven de beek gelijk aan de bestaande situatie;
de brug over de beek zal moeten worden vergroot ten behoeve van de wegverbreding. Dat betekent dat de ruimte in de
onderdoorgang ten behoeve van ecologie (waterbreedte en begeleidende oeverstroken) niet groter wordt dan de huidige, vrij
minimale maat. De toenemende lengte betekent daarom een zekere verslechtering van de ecologische verbindingsfunctie.
Het integreren van een onderdoorgang voor mensen is met de bestaande hoogteligging van de rijksweg uitgesloten, tenzij een
afzonderlijke tunnel wordt gemaakt ( vergelijkbaar met de Schammertunnel) , of een viaduct over de rijksweg, die geheel los
van de beek liggen.
Waarden die hier in het geding zijn
De beek is de drager van de ecologie van het beekdalgebied. Het is voor Amersfoort zeer gewenst dat daaraan gekoppeld de
recreatieve betekenis van het beekdal binnen de stad wordt versterkt. In het ideale model sluit de recreatieve beleving van
het beekdal binnen de stad naadloos aan op het aantrekkelijke gebied van de landgoederen De Heiligenberg en Lockhorst.
De beek is een kano-route. De ruimte onder de brug zal door vergroting aanzienlijk aan kwaliteit en veiligheid kunnen
winnen.

De Amersfoortse wens
De ecologische verbindingsfunctie van de beek met zijn oevers wordt geoptimaliseerd ter plaatse van de onderdoorgang. Dit
betekent dat er ruime oeverstroken naast de beek onder de brug liggen. Verhoging van het brugdek helpt om de ecologische
functie te versterken, en tevens om de aantrekkelijkheid als kanoroute te verbeteren. Een onderbreking van het brugdek ter
plaatse van de middenberm van de rijksweg is wenselijk, zodat halverwege licht invalt.
Naast de aldus ecologisch geoptimaliseerde onderdoorgang is het denkbaar en zeer gewenst om een langzaamverkeersroute
onder de weg door te halen. Dat kan, als het brugdek ( dat dan de vorm van een viaduct krijgt ) voldoende verhoogd wordt.
Gegeven de breedte van de rijksweg, en het feit dat er halverwege slechts een beperkte mogelijkheid is voor
daglichttoetreding, vraagt een goede onderdoorgang een minimale vrije hoogte van circa 3,5 meter boven maaiveld. Dit
betekent dat de rijksweg substantieel verhoogd moet worden.
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Dwarsprofiel Heiligenbergerbeek en recreatieve route onder de rijksweg.
Rijksweg daartoe ca. 4 meter verhoogd.

Wat betreft de recreatieve verbinding gaat het nadrukkelijk om uitsluitend een wandelpad in een natuurlijke setting. Het park
Randenbroek e.o. heeft aan weerszijden een goede fietsverbinding met het gebied aan de overzijde van de rijksweg (
Heiligenbergerweg en langs de Ponlijn); de route langs de beek zal primair gericht zijn op natuur- en landschapsbeleving.
De breedte van 40 meter kan als een maximum worden gezien, 25 meter is het minimum voor een betekenisvolle
ecologische en landschappelijke verbinding.
Het gebied onder het viaduct, waar plantengroei nagenoeg onmogelijk is, zal een specifieke inrichting moeten krijgen, die
dekking geeft aan kleine dieren, en die een aantrekkelijke sfeer heeft voor de wandelaars. Dit is een belangrijke
ontwerpopgave.

Beeld uit een eerdere inpassingstudie(Bureau MUST): de rijksweg verhoogd, de beek met een begeleidende route er
onderdoor.
NB In deze impressie zijn de geluidschermen lager getekend dan waarschijnlijk noodzakelijk zal zijn.
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Als de wens voor een ecologische en recreatieve verbinding bij de Heiligenbergerbeek op bovenbedoelde wijze wordt
gerealiseerd, dan betekent dit tegelijkertijd, dat het viaduct Heiligenbergerweg vervangen zal worden door een
onderdoorgang. Verhoging van de rijksweg ter plaatse van de beek, betekent namelijk ook een verhoging ter plaatse van de
Heiligenbergerweg, omdat de rijksweg op die korte afstand niet kan dalen naar maaiveldniveau. . Dan is het niet meer
mogelijk om het locale verkeer met een viaduct de rijksweg te laten kruisen; een onderdoorgang wordt wel goed mogelijk,
waarbij de fietsers op het maaiveldniveau kunnen blijven, en voor auto’s een halfverdiepte bak gemaakt zal moeten worden.
Hoewel op zich geen benoemde wens, betekent deze omkering wel een aantrekkelijke verbetering van de verbinding met
Leusden, met name voor langzaam verkeer.
Dwarsprofiel Heiligenbergerweg onder de rijksweg
Rijksweg daartoe ca. 4 meter verhoogd.

Als de wens van een verhoogde ligging van de rijksweg niet wordt gerealiseerd, is er een “second-best” optie om de
langzaamverkeersroute als een zelfstandige route met een viaduct over de rijksweg heen te halen. In dat geval is het juist
gunstig dat de rijksweg zo laag mogelijk wordt aangelegd (waardoor echter de doorvaarbaarheid voor kano’s op een
noodzakelijk minimum wordt gehandhaafd). Wat betreft beleving is een dergelijk viaduct over de rijksweg met zijn lange
hellingen minder aantrekkelijk. Als recreatieve wandelaar verlies je het contact met het water en oevermilieu van de beek. En
juist de continuïteit van deze beleving is de reden om een route te willen.
Bovendien moet voorkomen worden dat de hellingen naar het viaduct een te groot ruimtebeslag vragen en als een scheidend
grondlichaam worden aangelegd. Dit is een belangrijke ontwerpopgave.

Globaal ruimtebeslag van een viaduct met wandelpad
langs de Heiligenbergerbeek
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Kruising Barneveldse beek
Basisontwerp:
Ter hoogte van de kruising met de Barneveldsebeek is een complex stelsel van elkaar kruisende bypasses noodzakelijk. Dit
betekent dat hier de recent gemaakte landschappelijke inrichting weer grotendeels moet worden herzien. De Omgelegde
Driftakkerweg wordt dan afgesneden van het bestaande routenetwerk, voor de Barneveldse Beek moet een goede kruising
worden gemaakt, waarbij voor de ecologische verbindingsfunctie voldoende ruimte wordt ingebouwd.

Waarden die hier in het geding zijn
De beek is de drager van de ecologie van het landschap. De kruising met de rijksweg dient een goede ecologische verbinding
te bieden, zodat de natuurwaarden van de beekomgeving in de stad en van het aansluitende Waterwingebied vanuit het
landelijk gebied versterkt worden.. In het ideale model sluit de recreatieve beleving van het beekdal c.q. het Waterwingebied
binnen de stad naadloos aan op het aantrekkelijke gebied van de Schammer en Bloeidaal.
De Amersfoortse wens:
Het zal een aantrekkelijke toevoeging aan de recreatieve stad-landverbindingen zijn wanneer er bij de Barneveldsebeek ook
een langzaamverkeersverbinding onder de rijksweg door zal zijn . Op stadsniveau is dan het Waterwingebied verbonden met
de natuur- en recreatiegebieden aan de oostzijde van de stad.
Aan de wens naar een langzaamverkeersverbinding kan voldaan worden door het maken van een nieuwe ruime doorgang
voor de Barneveldsebeek met parallel daaraan een route.
De Verlegde Driftakkerweg kan onder de rijksweg door verbonden worden met Schuilenburg (SchuilenburgerpleinSchuilenburgerweg).
Deze route is niet alleen recreatief maar ook voor woon-werk en schoolverkeer aantrekkelijk. Fietsers van en naar richting
Hoevelaken kunnen de Hogewegaansluiting vermijden. Daarmee wordt dan ook de verkeersafwikkeling op deze aansluiting
enigszins ontlast en wordt het langzaam verkeer tussen Amersfoort en Hoevelaken een verkeersveiligere, comfortabele en
snelle route aangeboden.

Mogelijke omlegging van de Barneveldsebeek (1). Kruising met de rijksweg (2) in combinatie met een
langzaamverkeersroute die de Verlegde Driftakkerweg (3) verbindt met de Schuilenburgerweg (4).
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Fietsbrug Buurtweg-Paradijsweg

Situatie in het basisontwerp:
De verbreding van de Rijksweg maakt een gedeeltelijke vervanging van het bestaande fietsviaduct noodzakelijk.
Waarden die hier in het geding zijn
Het viaduct is een zeer belangrijke route voor recreatief fietsen vanuit de stad naar het bosgebied van Den Treek en verder.
Het bestaande viaduct is niet prettig door de steile opritten en de te beperkte breedte, waardoor op mooie dagen wandelaars
en fietsers elkaar hinderen..
In ecologisch opzicht is het gebied Nimmerdor door de rijksweg sterk gescheiden van het belangrijke natuurgebied Den
Treek. Een verbindende corridor voor kleine dieren zou een zeer welkome versterking kunnen zijn.
De Amersfoortse wens:
Het is gewenst om het hele viaduct te vervangen door een bredere versie. Ook de opritten zouden aangepast moeten worden.
Het is denkbaar, deze verbinding zelfs uit te bouwen tot een ecoduct/recreaduct, waarbij het bos- en natuurlandschap over de
rijksweg heen wordt verbonden.

1.
2.
3.
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De route kan uitgebouwd worden tot een ecologische verbinding met recreatief medegebruik
Verbinding van Nimmerdor….
…..naar Den Treek- Het Hazewater
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Groenzone Schuilenburg
Basisontwerp
Het programma van eisen gaat er van uit, dat het geluidscherm dat in het kader van de Spoedwet wordt gerealiseerd langs
Schuilenburg de grens blijft tussen de weg en het woongebied.
Het bouwen van dit scherm echter heeft de kap van een aanzienlijke hoeveelheid bomen gevraagd op zowel rijksgrond als op
gemeentegrond, waardoor de groenzone tussen de flats van Schuilenburg en de rijksweg fysiek enigszins is verkleind, maar in
visueel opzicht aanzienlijk is verkleind.
Op dit moment is nog niet zeker of het Spoedwet-scherm nog voldoende zal zijn na de reconstructie van de weg in het kader van
het project Knooppunt Hoevelaken.
Het nieuwe scherm is zodanig van opzet, dat demontage en verplaatsing in beginsel mogelijk is.
Waarden die hier in het geding zijn
Zowel vanuit de ruimtelijke beleving van de groenzone, als vanuit de eventuele opties om de geluidproblematiek op te lossen is het
wenselijk om de groenzone Schuilenburg te verbreden door de rijksweg met de bijbehorende geluidwering te verschuiven naar het
oosten.
De Amersfoortse wens
Verschuiving van het scherm en de rijksweg in oostelijke richting. Te denken valt daarbij aan een effectieve ruimtewinst van
minimaal 10 meter.

Fietstunnels bij de aansluitingen Hoevelaken en Hogeweg
Uitgangssituatie
Waar de op- en afritten van de rijksweg aansluiten op het onderliggende wegennet wordt het verkeer geregeld met verkeerslichten.
In de afwikkeling van het verkeer op deze kruispunten is het tijd en ruimte geven aan fietsers een factor die de doorstroming op
piekmomenten belemmert. Bovendien is er sprake van oponthoud en een zekere mate van onveiligheid voor fietsers.
De Amersfoortse wens
Aan deze bezwaren kan tegemoet gekomen worden door het fietsverkeer de kruispunten ongelijkvloers te laten kruisen.
Met name bij de aansluiting Hoevelaken-A1 (Westerdorpsstraat-Amersfoortsestraat) is veel comfort en reistijdwinst te behalen.
Daarnaast zijn ongelijkvloerse kruisingen van langzaamverkeer met het overige verkeer veiliger.
Overigens moet wel in ogenschouw worden genomen dat de inpassing van dergelijke tunnels in de omgeving lastig kan zijn en
extra aandacht vraagt.

Eventuele fietstunnels onder de aansluitingen op de Hogeweg
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Andere kruisingen voor langzaam verkeer
Basisplan
De tunnels en viaducten die voor het langzaam verkeer van belang zijn blijven in de basisopzet ongewijzigd.
Waarden die in het geding zijn:
Tunnels in fietsroutes worden dikwijls ervaren als onaangename en soms zelfs onveilige onderdelen van de route. Door middel van
vormgeving kan dit bezwaar enigszins ondervangen worden: ruime tunnelprofielen en een zo open mogelijk zicht van en aar de
tunnel.
De Amersfoortse wens
Een aantal langzaamverkeerkruisingen optimaliseren door vervanging met een betere vormgeving.

Viaduct Zevenhuizerstraat
Dit is vooral voor langzaamverkeer een belangrijke verbinding, zowel als
utilitaire route richting Bunschoten, als ook om de recreatieve ontsluiting
van het open landschap.
Wanneer Vathorst-West ontwikkeld wordt zal dit viaduct een nog
belangrijker betekenis krijgen.
De breedte zou vergroot moeten worden om meer ruimte voor de fiets te
bieden.
Er is nu ongeveer 6,5 meter beschikbaar voor auto-, fiets- en lopend
verkeer samen. Het nieuwe viaduct zou bij voorkeur een rijweg van ca 6
meter moeten hebben met fiets-/loopstroken aan weerszijden van circa 3
meter.

Reinierstunnel

De tunnel kan aanzienlijk verbeterd worden door de hele tunnelconstructie te
vervangen. Een grotere breedte, en schuine wanden veraangenamen de passage.
De toeleidende helling moet blijven voldoen aan criteria voor comfort. Zonodig
moet de tunnel ondieper gelegd worden, en daarvoor dan de A1 iets verhoogd.
De recent gemaakte Schammertunnel onder de A28 heeft de kwaliteiten die hier
ook gerealiseerd kunnen worden.

Oude Lageweg
De Lageweg heeft een vrij nauwe tunnel; wenselijk is deze geheel te vervangen door een nieuwe constructie met meer breedte en
schuine wanden, maatvoering minimaal gelijk aan de bestaande Schammertunnel.
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Fietstunnel De Schammer

Brenninkmeijerlaan

Parallel aan het spoor is een fietspad dat op stadsniveau van grote
betekenis is als verbinding van en naar Vathorst. Bovendien is er
een krappe ruimte voor auto’s. Het is wenselijk om de breedte van
de onderdoorgang te vergroten, zodat elke functie de ruimte krijgt
die passend is. Waarschijnlijk is het mogelijk het talud te
vervangen door een vrije doorgang, maar een betere oplossing zou
zijn een nieuw viaduct met een bredere overspanning

Dorresteinseweg/Ponlijn
Het viaduct biedt voor fietsers een stad-land verbinding, die
recreatief van belang is, maar ook voor schoolverkeer en
woon-werkverkeer een belangrijke functie heeft.. De
belevingskwaliteit onder het viaduct is onvoldoende. Dit is te
wijten aan de nagenoeg geheel gesloten
ondersteuningswanden (bekleed met graffiti), waardoor
taluds, spoor en fietsroute van elkaar gescheiden worden en
er een situatie is, die als sociaal onveilig kan worden
aangemerkt.
Wenselijk is om een constructie van het viaduct te krijgen
die meer zijdelingse openheid biedt door reductie van de
ondersteuningen.( kolommen in plaats van wanden)
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Verbinding De Hoef - Vathorst

Een nieuwe tunnel, zoals de Hanzetunnel, tussen De Hoef en Vathorst ter hoogte van de Danzigweg is
verkeerskundig erg interessant. De relatie tussen Vathorst en de rest van de stad wordt versterkt. Samen
met de Hanzetunnel, de kortsluiting Outputweg/Energieweg en de Amersfoortsestraat onstaat dan een soort
ring rond Knooppunt Hoevelaken voor het regionale verkeer. Mogelijk dat een dergelijke verbinding in de
plaats kan komen van maatregel 115 (Aansluiten Heideweg op Rondweg Oost) uit het VERDER-pakket als
hiermee dezelfde reistijdwinst kan worden behaald.
In VERDER is voor deze maatregel € 6 miljoen opgenomen. Het realiseren van een nieuwe verbinding is
kostbaarder, ook omdat de infrastructuur van Vathorst en De Hoef moet worden aangepast. Het nut en de
consequenties van een tunnel moet nog goed in beeld worden gebracht.
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