
          
 

            
 

    

Motie behoud afslag Hoevelaken en goede inpassing knooppunt Hoevelaken 

 

De raad van de gemeente Nijkerk, in vergadering bijeen op 17 februari 2011; 

 

Overwegende dat 

 

1. de colleges van de gemeenten Amersfoort, Leusden en Nijkerk op dinsdag 1 februari bekend 

hebben gemaakt dat het door de Minister van I&M beschikbaar gestelde budget voor een 

goed werkend verkeerssysteem een tekort voorziet tussen de € 150-300 miljoen. Dit bedrag 

is exclusief de wensen/eisen uit de regio ten aanzien van de aansluitingen bij Hoevelaken op 

de A1 en bovenwettelijke maatregelen voor een goede inpassing van het knooppunt, de A1 

en de A28 en het onderliggende wegennet en ook exclusief de middelen voor de 

bovenwettelijke maatregelen die de mogelijke milieuoverlast (geluid en fijnstof) tegen gaan; 

2. destijds met Rijkswaterstaat in het Vathorst convenant overeen is gekomen dat de 

aansluitingen bij Hoevelaken op de A1 zullen verdwijnen. Maar nu duidelijk is dat de 

verkeerstoename zo groot is dat sluiting  tot grote verkeersdruk in o.a. Vathorst, rond de 

Hogeweg, in Hoevelaken en in Leusden zal leiden, dit niet gehandhaafd kan worden; 

3. Rijkswaterstaat de gedachte heeft om de afslag Hoevelaken vanuit de richting Amsterdam op 

de A1 op korte termijn af te sluiten in verband met de aankomende werkzaamheden op de 

A28 en de aansluiting met de A1, en niet het plan heeft deze afslag weer te open te stellen 

na afloop van de werkzaamheden, waardoor deze afslag zal verdwijnen;  

4. er veel geld nodig zal zijn om de nadelige gevolgen van de door de afsluiting toenemende 

verkeersdruk op het onderliggend wegennet te compenseren; 

5. het gevolg is dat de verkeersdruk onder andere  

- in de wijken Hogewegzone en Vathorst, 

- rond de afslag Amersfoort van de A1 en de afslag Vathorst-Corlaer van de A28, 

- en in Hoevelaken  

onaanvaardbaar hoog zal worden, terwijl de aanpassingen van de rijkswegen A1 en A28 en 

van het knooppunt Hoevelaken de verkeersdruk juist moet doen afnemen en de 

doorstroming dient te verbeteren; 

6.  deze afsluiting grote gevolgen heeft voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Amersfoort 

en Hoevelaken, waardoor de ochtend- en avondspitsen drastisch in tijd worden verlengd, 

met als gevolg dat het regelmatig stilstaande verkeer leidt tot een enorme verhoging van de 

uitstoot van uitlaatgassen;  

7. een goede inpassing van de A28-aansluiting op de A1 nodig is voor leefbaarheid en milieu; 

 

 

Is van oordeel dat 

het college in samenwerking met de colleges van Amersfoort en Leusden zich tot het uiterste 

moet inspannen bij de Minister van I&M, de Tweede Kamer, de provincie Utrecht en 



provincie Gelderland om een goede doorstroming te bevorderen op het knooppunt 

Hoevelaken, waarbij de op- en afritten van aansluiting Hoevelaken op de A1 worden 

behouden en zorg te dragen voor een goede inpassing (met oog op ecologie, duurzaamheid 

en de vitaliteit van het bedrijfsleven) van knooppunt Hoevelaken, de A1 en de A28 en het 

onderliggende wegennet; 

 

Spreekt uit  dat 

1. de raadsfracties gezamenlijk een brandbrief sturen naar de Minister van I&M, de Tweede 

Kamerfracties, het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Provinciale 

Statenfracties in Gelderland;  

2. de raadsfracties een lobby starten richting de provinciale- en landelijk politieke partijen; 

 

En verzoekt  

het college in samenwerking met de colleges van de gemeenten Amersfoort en Leusden  

1. in gesprek te gaan met de Minister van I&M, de Tweede Kamer, de provincie Utrecht en 

provincie Gelderland om te komen tot een oplossing voor een goede doorstroming op het 

knooppunt Hoevelaken waarbij de op- en afritten van aansluiting Hoevelaken op de A1 

worden behouden en zorg te dragen voor een goede inpassing (met oog op ecologie en 

duurzaamheid en de vitaliteit van het bedrijfsleven) van knooppunt Hoevelaken, de A1 en de 

A28 en het onderliggende wegennet 

2. de noodzakelijkheid en bereidheid te tonen om samen met Rijkswaterstaat creatief te 

denken over oplossingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden tot fasering te 

onderzoeken of innovatieve oplossingen uit te markt toe te passen 

3. optimale samenwerking te zoeken met  Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht om 

de gestelde doelen te bereiken; 

4. de raden regelmatig te informeren over de voortgang van een en ander. 

 

 

Namens 

 

PROgressief 21 

J.S. Duijnhouwer 

 

 

CDA 

H. Doornhof 

 

 

ChristenUnie-SGP 

H. Rozema 

 

 

Lokaal Belang 

M. van Elteren 

 

 

VVD 

B. van der Woerd 

 

 

PPP 

P.M.V. van der Hurk van Loozen 


