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Concept 

Nijkerk, 21 november 2012 
 
Aan:  de leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu 
 
Onderwerp: 
 Afsluiting afrit Hoevelaken op de A1 vanuit Amsterdam- Zwolle  

(WAB A28) 
 
 
Geachte leden van de VKC Infrastructuur en Milieu, 
 
 
14 november jl. heeft de minister van Infrastructuur en Milieu, mevr. Schultz van Haegen de Tweede 
Kamer meegedeeld binnenkort een beslissing te nemen over het Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht 
Amersfoort (WAB A28).  
 In dit besluit is opgenomen dat de afrit bij Hoevelaken vanuit de richtingen Zwolle en Amsterdam zal 
worden afgesloten. Dat heeft forse consequenties voor het wegverkeer naar Hoevelaken, Amersfoort 
De Wieken en Amersfoort Vathorst Oost en voor het onderliggende wegennet. 
 
De fractievoorzitter van alle partijen binnen de raad van Nijkerk roepen u als Kamer daarom 
dringend op bij motie deze afsluiting af te wijzen.  
 
Navolgend geven we aan waarom.  
Voor de raad staat helaas alleen deze mogelijkheid nog open omdat de beroepsgang voor haar is 
afgesloten in de spoedaanpak van het Rijk voor de korte en middellange termijn.  Juist daarom is het 
voor ons des te dringender serieus met onze bezwaren om te gaan. 
 
In de brief van de minster wordt als argumentatie voor deze afsluiting verwezen naar het 
zogenaamde Vathorst  convenant waarin afgesproken is dat de aansluiting bij Hoevelaken zou 
verdwijnen en een nieuwe aansluiting Vathorst (en Nijkerk Zuid) zou worden aangelegd.  
In de inspraakreacties is op de consequenties van het convenant Vathorst  door diverse groeperingen 
nadrukkelijk ingegaan.   

NB: Helaas hebben de betrokken  insprekers tot nu toe geen reactie gekregen op hun 
inspraakreactie. Zo is in de inspraakreactie van de fractievoorzitters in de raad van Nijkerk 
een onderbouwing gevraagd van de bewering dat de verkeersveiligheid en het gedrang zou 
komen.  Ook dat het gezien de verkeers- en wegensituatie  bij de aansluiting van de A28 op de 
A1 bij Hoevelaken er geen aanleiding zou zijn om nu al van twee rijstroken gebruik gemaakt 
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zou hoeven worden. Een argumentatie waarom dat afgewezen wordt is niet gegeven, of deze 
zou uit de argumentatie uit  de brief van de minister   aan de Tweede Kamer afgeleid moeten 
worden. 

 
In de brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan de mogelijkheden onderzocht te hebben om 
de ontsluiting van Hoevelaken vanuit het westen via de bestaande afrit toch te behouden.  
De minister schrijft dat onderzoek hiernaar heeft opgeleverd dat  

1. Om een veilige situatie te bewerkstelligen bij een volledig open afrit dat dan slechts één 
rijstrook aan de orde kan zijn, terwijl in het WAB A28 2 rijstroken zijn opgenomen als 
verbindingsboog; 

2. Het ontwerp van de weg zou dan in de WAB gewijzigd dienen te worden als hiertoe 
overgegaan zou worden; 

3. Dit zou leiden tot een vertraging van de vaststelling van het WAB met 0,5 tot 1 jaar; 
4. Dit aanpassen leidt tot vertraging in de uitvoering en leidt tot hogere kosten; 
5. Dit aanleiding zou geven tot enorme filevorming in de avondspits, met een negatieve 

terugslag op het onderliggende wegennet. 
 
De bevindingen van de minster geven aanleiding tot een aantal vragen. 
Ad.1: Met de eerste bevinding zijn we het eens. Deze correspondeert met de opmerkingen van 
insprekers dat bij een verbindingsboog van één  rijstrook er geen veiligheidsproblemen (extra) zullen 
ontstaan.   
Ad 2 en Ad 3: Wat de tweede bevinding betreft: daarbij hebben we de vraag waarom het WAB 
aangepast zou moeten worden. Aanleg van de rijstroken is, gezien de toekomstige ontwikkelingen bij 
de reconstructie van het verkeersplein zeker noodzakelijk. Maar het reëel in gebruik nemen van die 
twee stroken kan toch uitgesteld worden tot het moment van realisering van de reconstructie van 
knooppunt Hoevelaken en de omliggende rijkswegen ?  Verder verwijzen we hier ook naar Ad 4. Op 
deze manier is een aanpassing van het WAB toch niet noodzakelijk? Naar onze mening zal dat dan 
net zo min leiden tot vertraging in de besluitvorming. 
Ad 4: Voor de planontwikkeling met betrekking tot het knooppunt Hoevelaken is er op dit moment 
een discussie gaande wat binnen die planstudie tot het basiseisenpakket behoort en welke wensen 
vanuit de regio ook als eisen in het basispakker toegevoegd zullen/kunnen worden.  
De aansluiting bij Hoevelaken op de A1 voor de richtingen Amsterdam en Apeldoorn horen daar 
nadrukkelijk bij. Dus ook de afrit Hoevelaken vanuit Amsterdam. Wij vinden het een slechte zaak dat 
hierop vooruit gelopen wordt. 
In die planontwikkeling is het de bedoeling dat de A1 (los van voorzieningen om in en uit te voegen) 
in het betreffende wegvak tot 2 X 4 rijstroken uitgebreid gaan worden. Op het wegvak knooppunt 
Hoevelaken tot aan Barneveld (aansluiting van de A30 op de A1)zijn er op dit moment 2 rijstroken 
richting Amsterdam en 2 rijstroken +een spitsstrook richting Barneveld. Voor de avondspits is de 
spitstrook broodnodig om de verkeersdoorstroming richting Barneveld op peil te houden. Een forse 
verdichting in de verkeersstromen is daarmee echter niet te voorkomen.  
Door in de huidige situatie dan twee verbindingsstroken te gebruiken voor de aansluiting van de A28 
op de A1 bij Hoevelaken zal het niet de afrit vanuit Amsterdam zijn dat tot filevorming aanleiding zal 
geven, maar vooral het verkeersaanbod zowel vanuit de A1 als de A28, omdat de wegenstructuur 
niet is ingericht op het samenvoegen van die verschillende stromen. 
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Dat zal pas opgelost kunnen worden als de reconstructie van knooppunt Hoevelaken en de 
omliggende rijkswegen gerealiseerd is. Dan kunnen  die twee rijstroken ook werkelijk bijdragen aan 
het verminderen van files. 
 
Uit voorgaande moge blijken dat het voor de raad van de gemeente Nijkerk een bijna onverteerbare 
zaak is dat de afrit Hoevelaken vanuit Amsterdam- Zwolle afgesloten gaat worden. 
Nogmaals. We roepen u  als Kamer op dit af te wijzen. 
 
Met vriendelijke groet , 
namens onze fracties, 
 
 
 
 
 
H. Doornhof   H. Rozema   J.S. Duijnhouwer   
Fractievoorzitter CDA  Fractievoorzitter CU/SGP Fractievoorzitter PROgressief 21 
 
 
 
 
 
 
A.Klompenhouwer  B. van der Woerd  P. van de Hurk- van Loozen 
Fractievoorzitter Lokaal Belang Fractievoorzitter VVD  Fractievoorzitter PPP 
 

NB: Handtekening dhr. Manten (fractie lijst Manten, 1 lid) ontbreekt i.v.m. ziekte. 
 
 
 
 
 

 


