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Bedrijven in protest tegen snelle afsluiting Afslag Hoevelaken 
 

 

NIJKERK – Vandaag werd bekend dat de afslag Hoevelaken op de A1 
definitief dicht gaat. Minister Melanie Schultz van Haegen heeft dat 
geantwoord op de vragen, die Kamerlid Arie Slob stelde na zijn 
bezoek aan Barneveld. Ze geeft toe, dat knooppunt Hoevelaken veel 
teveel geld gaat kosten. 

Over afslag Hoevelaken zei ze: “Deze aansluiting ligt echter op heel 
korte afstand van het knooppunt Hoevelaken. Na de noodzakelijke 
aanpassingen aan het knooppunt is er voor de gebruikers van een 

aansluiting Hoevelaken op de huidige locatie te weinig weglengte (200 meter) om meerdere 
rijstroken op te kunnen schuiven om zodoende de gewenste rijrichting op te gaan. Dat levert een 
verkeersonveilige situatie op, die bovendien gevoelig is voor congestie.” 

Om dit probleem op de huidige plek op te lossen zouden meerdere kunstwerken nodig zijn. 
“Daardoor wordt handhaving van de aansluiting op de huidige locatie erg kostbaar. Dit wordt 
momenteel geraamd op 70 miljoen (een ‘normale’ aansluiting kost 20-25 miljoen).” In het ontwerp 
is daarom geen aansluiting Hoevelaken opgenomen. 

 

Bedrijven protesteren tegen sluiting 

Desgevraagd deelt verkeerswethouder Lambooij mee, dat het bericht klopt: “(Helaas!). De 
gemeente gaat zienswijzen indienen met betrekking tot dit voornemen. Overigens is het zo dat de 
gemeente geen verregaande bezwaar,- of beroepsmogelijkheden heeft, omdat deze maatregel is 
genomen in het kader van de Crisis en Herstelwet. Voor niet-overheden geldt die beperking niet." 

De wethouder bezocht woensdagmiddag een bijeenkomst van de bedrijvenkring Hoevelaken-
Nijkerk en daar is hem de verzekering gegeven dat een aantal bedrijven zal protesteren tegen de 
sluiting van de afslag A1.  

Afslag te gevaarlijk 
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De minister wil de definitieve reconstructieplannen van knooppunt Hoevelaken namelijk niet 
afwachten en de afslag zo vlug mogelijk dichtdoen. Ze heeft van Rijkswaterstaat te horen 
gekregen, dat de afslag vanuit de richting Amsterdam onveilig is. Auto's die vanaf Amsterdam 
komen moeten namelijk twee keer weven voor ze rechts af kunnen. En dat wordt gevaarlijk 
gevonden. 

 

foto: Google maps 

Utrecht heeft geld voor knooppunt over 

De provincie Utrecht heeft intussen geld opzij gelegd voor de reconstructie van het knooppunt. 
Bekend is, dat er zelfs voor de "goedkoopste" variant onvoldoende geld is. Utrecht wilt 10 miljoen 
euro bijpassen. Voorwaarde is wel dat de gemeenten Leusden, Amersfoort en Nijkerk een gelijk 
deel inleggen. Daarmee is het gat nog niet gedicht. Die 10 miljoen staan in het coalitieakkoord van 
de provincie Utrecht. Het akkoord van Gelderland wordt vrijdag bekend gemaakt. 
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