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HOEVELAKEN/NIJKERK - In diverse media circuleren berichten dat de reconstructie van het
knooppunt Hoevelaken op de lange baan zou worden geschoven als gevolg van
bezuinigingstaakstellingen van het kabinet. Een woordvoerder van het ministerie van
Infrastructuur wil deze berichten niet bevestigen, maar ook niet ontkennen. 
Verwezen wordt naar een brief van het ministerie aan de Tweede Kamer van 4 december
vorig jaar, dat er gesproken wordt met regionale overheden over allerlei mogelijke
bezuinigingen. Volgens de woordvoerder heeft het eerste overleg onlangs plaatsgevonden.
Daarbij zouden individuele projecten aan de orde kunnen zijn geweest, maar het ministerie
wil nog geen uitspraken doen over de verschillende projecten. In het overleg werd een
eerste voorstel besproken. Over 14 dagen volgt een nieuw overleg met de regio's.
Het ministerie wil in maart een voorstel naar de kamer sturen waarin de taakstelling in de
programmering van het infrastructuurfonds is ingevuld. Dat voorstel zou dan moeten zijn
afgestemd met de regio's.
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De basis beredenering achter een Knooppunt reconstructie is dat een stagnatie in het
verkeer gaat ten kosten van het Nederlands economie. Dus, alles gewoon botweg
langzamer aan te gaan pakken vanwege de aanhoudende crisis is ook geen echte oplossing
voor alles. Nu is er meer dan ooit reden om goed te kijken waar de echte
verkeersknelpunten op de Knooppunt zijn en dat zijn ze al lang bekend ( zeker door
reizigers in de ochtend/avond spits) . Trouwens, A28 richting Utrecht en zelfs afslag vanaf
A28 richting Apeldoorn zijn wel (bijna) gereed. Dus, pak nu afslag A1 vanuit Apeldoorn
richting Utrecht aan  in een soort "faseerde" Knooppunt reconstructie om te zien in hoeverre
het verminderen van files hier werkt ook gunstig door het reduceren van stilstaande auto's
op overige stukken van de knooppunt die anders betrekkelijk "vrij" zouden zijn.
Los van een knooppunt reconstructie , het oplossen van het geluidsprobleem langs de A28 (
knooppunt t/m Corlaer) vooral tegenover de Moloch van Vathorst  blijft uiterst belangrijk.  
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