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NIEUWS UIT NIJKERK

Alternatieven voor de afrit op de A1

HOEVELAKEN – De A1-afrit bij
Hoevelaken (richting Apeldoorn) gaat
dicht als het aan de minister ligt. Dat
zou dan tijdelijk zijn, want in de
reconstructie van het knooppunt
Hoevelaken is die afrit wel weer
opgenomen. Het nieuwe knooppunt is
over zeven jaar klaar. Iedereen in
Hoevelaken en Nijkerk wil die tijdelijke
afsluiting voorkomen. Morgen komt
Rijkswaterstaat uitleggen, waarom die

afsluiting noodzakelijk is. Hij zou te onveilig zijn. Daar is de secretaris
van de stichting Jan Lobeek nog eens ingedoken en hij heeft twee
mogelijkheden bedacht om de afrit open te houden. 

Kosten: nul euro

De verkeerscijfers, waarop de onveiligheid van de afrit zijn
gebaseerd, zijn aan veranderingen onderhevig. De stichting stelt
daarom voor om eerst af te wachten wat er werkelijk gebeurt en dus
voorlopig niet af te sluiten. Het besluit tot afsluiting is weliswaar door
de minister genomen, maar hoeft niet gebruikt te worden. Totdat
blijkt dat het echt niet anders kan.

Kosten: 1 miljoen euro

Jan Lobeek heeft in de documenten van RWS ontdekt, dat er nog een
ander alternatief was dat volgens RWS wel voldoet bij de hoge
verkeersbelasting die zij aangeven. Maak 200 meter verderop een
nieuwe afrit. De kosten daarvan zijn 1 miljoen euro, exclusief
grondaankoop. Dit alternatief lijkt op het ontwerp van diezelfde afrit
in het knooppunt project, de grondaankoop zou dus al nuttig zijn
voor de toekomst en mogelijk worden de kosten van die toekomstige
op en afrit A1 (in het knooppunt project) ook nog weer iets lager. 

D stichting zegt: “Als die kosten zo betrekkelijk laag zijn (de hele
aanpassing van de A28 kost tussen de 150 en 200 miljoen) en als
RWS wel overtuigd is dat die oplossing wel werkt, dan moet RWS die
oplossing maar bouwen. Die mag dan best iets later klaar zijn dan
medio 2013, omdat sowieso men moet wachten totdat de Energieweg
in 2014 klaar is, op grond van de bepalingen van het Vathorst
convenant.” 

zie ook dossier
- Knooppunt Hoevelaken

0

MEEST GELEZEN
11-01 Huis poosje onbewoonbaar
11-01 Daan krijgt fles van burgemeester
11-01 Wie wordt de vrijwilliger van het jaar?
11-01 JCN-bestuurder blijft in voorarrest
11-01 Protesteer tegen afsluiting A1 afrit Hoevelaken

RECENTE BERICHTEN
11-01 Protesteer tegen afsluiting A1 afrit Hoevelaken
11-01 Huis poosje onbewoonbaar
11-01 Wie wordt de vrijwilliger van het jaar?
11-01 JCN-bestuurder blijft in voorarrest
11-01 Daan krijgt fles van burgemeester
11-01 Cursussen en workshops bij de Brink weer van start
10-01 144 tanden vernieuwen
10-01 Waardering voor darmkankerspreekuur 
09-01 Amivedi

Vr 11 jan 2013  

UITGELICHT

nijkerk.nieuws.nl: GRATIS
nieuwsbrief en foto's

EN VERDER

Donkere Bezuinigingswolken
Nijkerk 600
Nijkerk 2030
De Oosterpoort revival show
Expeditie Corlaer
Knooppunt Hoevelaken
Uitbreiding Lelystad Airport

Weersverwachting
Nijkerk

vr 11 jan

-2Â° / 3Â°

Meer weer in Nijkerk

0 km Stel gemeente in | Aanmelden nieuwsbrief | Tip de redactie | Instellen als startpagina |      iPhone    contact | log in

NIEUWS SPORT ZAKENNIEUWS AGENDA GEMEENTEPAGINA FOTO'S GIDS NIJKERK 600 AGENDA CONTACT

ZOEK  

http://www.nieuws.nl/
http://nijkerk.nieuws.nl/index/103818
http://www.bibliotheeknijkerk.nl/
http://www.oldniekark.nl/
http://www.vandepolcatering.nl/
http://nieuws-2.nl/lokaal/2/org/stock_image_1275.jpg
http://nijkerk.nieuws.nl/dossiers/257
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103647/huis_poosje_onbewoonbaar
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103630/daan_krijgt_fles_van_burgemeester
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103646/wie_wordt_de_vrijwilliger_van_het_jaar
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103642/jcn-bestuurder_blijft_in_voorarrest
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103690/protesteer_tegen_afsluiting_a1_afrit_hoevelaken
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103690/protesteer_tegen_afsluiting_a1_afrit_hoevelaken
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103647/huis_poosje_onbewoonbaar
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103646/wie_wordt_de_vrijwilliger_van_het_jaar
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103642/jcn-bestuurder_blijft_in_voorarrest
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103630/daan_krijgt_fles_van_burgemeester
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103605/cursussen_en_workshops_bij_de_brink_weer_van_start
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103402/144_tanden_vernieuwen
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103401/waardering_voor_darmkankerspreekuur
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103300/amivedi
http://nijkerk.nieuws.nl/78855
http://nijkerk.nieuws.nl/78855
http://nijkerk.nieuws.nl/78855
http://www.poorterslaapcomfort.nl/
http://nijkerk.nieuws.nl/dossiers/102
http://nijkerk.nieuws.nl/dossiers/55
http://nijkerk.nieuws.nl/dossiers/58
http://nijkerk.nieuws.nl/dossiers/82
http://nijkerk.nieuws.nl/dossiers/109
http://nijkerk.nieuws.nl/dossiers/257
http://nijkerk.nieuws.nl/dossiers/275
http://www.stockfotonijkerk.nl/
http://www.boekhandelroodbeen.nl/
http://nijkerk.nieuws.nl/index/60868
http://www.weeronline.nl/
http://www.weeronline.nl/Europa/Nederland/Nijkerk/4057639
http://www.weeronline.nl/Europa/Nederland/Nijkerk/4057639
http://www.weeronline.nl/Europa/Nederland/Nijkerk/4057639
http://www.weeronline.nl/Europa/Nederland/Nijkerk/4057639
http://www.weeronline.nl/Europa/Nederland/Nijkerk/4057639
http://www.weeronline.nl/Europa/Nederland/Nijkerk/4057639
http://www.weeronline.nl/
http://www.cnt.nl/nieuwsnl
http://www.cnt.nl/nieuwsnl
http://verkeer.nieuws.nl/
http://verkeer.nieuws.nl/
http://lokaal.nieuws.nl/
http://nijkerk.nieuws.nl/account
mailto:nijkerk@nieuws.nl
javascript:ashomepage('http://nijkerk.nieuws.nl')
http://www.facebook.com/nijkerk.nieuwsnl
http://twitter.com/nijkerknieuwsNL
http://iphone.nieuws.nl/
http://iphone.nieuws.nl/
http://www.nieuws.nl/rss/nijkerk
http://nijkerk.nieuws.nl/contact
http://account.nieuws.nl/login
http://nijkerk.nieuws.nl/
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws
http://nijkerk.nieuws.nl/sport
http://nijkerk.nieuws.nl/zakennieuws
http://nijkerk.nieuws.nl/agenda
http://nijkerk.nieuws.nl/gemeentepagina
http://nijkerk.nieuws.nl/fotos
http://nijkerk.nieuws.nl/gids
http://nijkerk.nieuws.nl/info/69223
http://nijkerk.nieuws.nl/contact
javascript:print_lokaal_bericht(97164, 'nijkerk')
javascript:mail_to_friend(97164);


Alternatieven voor de afrit op de A1 - Nieuws in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken

http://nijkerk.nieuws.nl/97164/alternatieven_voor_de_afrit_op_de_a1[11/01/2013 21:07:55]

09-01 Buurt boos op politie en gemeente
09-01 Altijd al in een Rockband willen spelen?
09-01 8653,85 voor Serious Request
08-01 VIDEO: BHNvoorzitter over 2013: we krijgen het lastig
08-01 Gogyoshi vormt basis voor kunstwerken
08-01 Inbraken aan de Kyftenbeltlaan

Uitgegeven op Zondag 02 december 2012 om 15:20:25
© Nieuws.nl Alle rechten voorbehouden.

© 2002 - 2013 Nieuws.nl | disclaimer | tips

NIEUWS VAN NIJKERK OOK OP UW SITE ?

klik dan hier voor de widget

http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103210/buurt_boos_op_politie_en_gemeente
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103209/altijd_al_in_een_rockband_willen_spelen
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103189/8653,85_voor_serious_request
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/103031/video__bhnvoorzitter_over_2013__we_krijgen_het_lastig
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/102934/gogyoshi_vormt_basis_voor_kunstwerken
http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/102932/inbraken_aan_de_kyftenbeltlaan
http://www.nieuws.nl/
http://disclaimer.nieuws.nl/
mailto:nijkerk@nieuws.nl?subject=Tip%20voor%20Nieuws.nl&body=Schrijf%20hier%20uw%20tip%20voor%20Nieuws.nl.
http://www.bouwmarktnijkerk.nl/
http://hyves.nl/spot/2096856/Bar_Obbes/
http://www.nieuws.nl/widget/widget.php?city_code=nijkerk

	nijkerk.nieuws.nl
	Alternatieven voor de afrit op de A1 - Nieuws in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken


	9vcl9kZV9hZnJpdF9vcF9kZV9hMQA=: 
	search_form: 
	s: 




