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Minister grijpt terug op Vathorstconvenant

HOEVELAKEN/NIJKERK - Na de verbijstering over het achterwege blijven van maatregelen
om de leefbaarheid in Hoevelaken en Holkerveen te verbeteren, kwam er nog meer slecht
nieuws voor Hoevelaken. Ook de afrit van de A1 vanuit de richting Amsterdam wordt
afgesloten. De pas herbenoemde minister van Infrastructuur, Melanie Schultz van Haegen,
heeft dat vorige week bekendgemaakt.

door Henk Brinkman

In eerste instantie grijpt de minister terug op het Vathorstconvenant uit 2000, dat aangaf dat
de op- en afritten bij Hoevelaken zouden worden gesloten als er een aansluiting bij
Vathorst/Corlaer zou komen. Toenmalig minister Camiel Eurlings gaf echter bij de opening
van die afslag te kennen dat de op- en afritten bij Hoevelaken toch open zouden blijven. Nu
wordt besloten deze afrit toch te sluiten, omdat de verbindingsboog tussen de A28 vanuit
Utrecht naar de A1 richting Apeldoorn twee rijstroken krijgt. Daardoor wordt de
verkeerssituatie met op korte afstand de afrit naar Hoevelaken te gevaarlijk. Wel kan in de
toekomst bij de reconstructie van het knooppunt weer ruimte ontstaan waardoor de afrit
weer zou kunnen worden geopend. 
Het college van Nijkerk reageerde zeer teleurgesteld. Maar omdat de Crisis- en Herstelwet
van toepassing is kunnen lagere overheden niet tegen het besluit in beroep gaan. Die weg
staat wel open voor andere belanghebbenden zoals de Stichting Hoevelaken Bereikbaar &
Leefbaar, maar ook voor belangenorganisaties als VNO-NCW en de Kamer van
Koophandel. Ook voor inwoners van Hoevelaken staat die weg open. 
Het college kondigt aan al het mogelijke te doen om de afrit weer open te krijgen bij de
reconstructie van knooppunt Hoevelaken. 
Informatie avond
Op maandag 3 december zal Rijkswaterstaat op een informatiebijeenkomst een nadere
toelichting geven op het voorgenomen besluit van de minister. 
Rob Wesselingh van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar liet weten dat zijn
analyse tot nu toe was dat er geen noodzaak was om de verbindingsboog te verbreden tot
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een tweestrooksrijbaan. ,,Maar ik heb de onderbouwing van de minister voor het nieuwe
besluit nog niet gezien. De minister is bevreesd voor een file van 2 tot 8 kilometer in de
avondspits als er één rijstrook overblijft. Waarop dat is gebaseerd, weet ik niet.'' 
In politieke kringen in Nijkerk komt de slag, na het nieuws van vorige week over het niet
plaatsen van een geluidsscherm, hard aan. Maar volgens CDA-raadslid Alex de Weerd
hoort het rijk de afslag gewoon open te houden, omdat er anders een te grote druk op het
onderliggende wegennet komt te liggen. Volgens De Weerd moet het rijk dat ook gewoon
betalen. Volgens Aart Klompenhouwer (LB) is dat een bekend verhaal van het CDA. ,,Dat
liedje kennen we wel van het CDA, maar er wordt door het Rijk niets aan gedaan. Het CDA
schuift het af.'' Jan Duijnhouwer wees erop dat de minister Nijkerk aanspreekt op de
afspraak in het Vathorstconvenant. ,,We zullen een zware dobber krijgen om de afrit open te
houden. Als nu de afrit dichtgaat, is het heel moeilijk die later weer open te krijgen.'' 
Verder stelde Duijnhouwer dat wat de leefbaarheid betreft de provinciale staten het
uitganspunt hebben gekozen om het Rijk te volgen en geen extra maatregelen te willen
nemen zoals een geluidsscherm bij Hoevelaken/Holkerveen.'' 
De provincie neemt op 28 november een besluit over eventuele aanvullende steun. 

<Terug naar het overzicht
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Hoevelaker op 20-11-2012 14:25

Die twee rijstroken op de verbindingsboog zijn geen oplossing om eventuele files te
voorkomen. Want een paar honderd meter verderop wordt het toch weer één rijstrook en
moet iedereen invoegen op de A1.
Ook wordt bij twee rijstroken de situatie ter plekke gevaarlijker als je vanaf richting A'dam de
afslag Hoevelaken wilt nemen, want je moet dan twee banen naar rechts opschuiven.
Dat zijn dus twee goede redenen om de verbreding naar 2 rijstroken van de
verbindingsboog niet door te voeren, en dan kan de afrit Hoevelaken gewoon open blijven.

 Reageren   |   Toevoegen
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