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Reconstructie Knooppunt Hoevelaken
 
SHB&L heeft kennis genomen van de laatste versie van Bestuursovereenkomst 2 (BOK2) van het
Knooppunt Hoevelaken project dat door het College van Burgemeester en Wethouders van Nijkerk ter
beoordeling en goedkeuring is toegezonden aan de raad. Daarover zal in de Mening van 12 april worden
gesproken en het is de bedoeling dat het definitieve product op 26 april in stemming wordt gebracht.
Hoewel de besluiten voor het project in de komende maanden dienen te zijn afgerond zal pas omstreeks
2018 met de werkzaamheden worden aanvangen.
 
In het BOK2 document hebben de lokale overheden (Provincies Utrecht en Gelderland en de Gemeentes
Amersfoort, Leusden en Nijkerk) de prioriteiten van hun wensen vastgelegd voor maatregelen en
voorzieningen voor het Knooppunt project die niet door het Rijk worden gefinancierd. De hoop is echter dat
het project ruim binnen het beschikbare budget kan worden gerealiseerd. De eventueel vrijkomende gelden
kunnen dan worden ingezet voor dergelijke wensen. Eigen bijdragen voor de wensen kunnen van grote
invloed zijn op de uiteindelijke keuze en voor een bijdrage uit het overschot.
 
Behoud van de Hoevelaken A1 West aansluiting
Een van de punten waarvoor wij ons sterk hebben gemaakt is het behoud van de Hoevelaken A1
aansluitingen. Oostwaarts heeft het Rijk deze als verplichting opgenomen, maar voor de West aansluitingen
(richtingen Amsterdam) was dat nog niet zeker. Deze aansluiting is niet alleen in het belang van
Hoevelaken, maar ook voor Amersfoort en omgeving. Daarvoor is inmiddels door de betrokken partijen
zoveel geld toegezegd dat de West aansluitingen nu als vast element in de aanbesteding wordt
meegenomen. Daar zijn wij als Stichting natuurlijk uitermate blij mee want dit is een van de elementen
waarvoor wij ons al jaren inzetten!
 
A28 geluidoverlast
Het terugdringen van milieuoverlast vormt ook een zeer belangrijk onderdeel van onze inspanningen.
Hoogstwaarschijnlijk zullen straks langs de A1 bij Hoevelaken op kosten van het Rijk geluidsschermen
worden geplaatst om te voldoen aan de wettelijke normen. Dat zal voor de zuidkant van Hoevelaken een
aanzienlijke verbetering betekenen.
 
Voor de A28 is dat helaas niet het geval, vooral als gevolg van slechte wetgeving, waarover de Stichting
een petitie en voorstellen voor verbetering heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het is duidelijk dat de
overlast van de A28 voor Hoevelaken en omgeving het beste bestreden kan worden door het plaatsen van
een doorlopend geluidsscherm vanaf het Knooppunt tot aan de A28 afslag Corlaer dat de overlast met
tenminste 5 dB zal terugdringen. Daarmee worden veel doelen gediend: De woonhuizen die dicht bij de A28
liggen en het recreatiepark Overbos krijgen een uitstekende bescherming en de overlast voor inwoners van
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Hoevelaken en Holkerveen en voor recreanten in het Hoevelakense Bos wordt aanzienlijk ingeperkt.

Ondanks de grote inzet van onze Stichting en de politiek om ook deze wens als een vast element in de
aanbesteding opgenomen te krijgen, is dat nog niet gelukt omdat er tot op heden onvoldoende geld
beschikbaar is gesteld. Kosten worden geraamd op ongeveer € 10 miljoen en er is tot op heden slechts een
dekking beschikbaar van € 2 miljoen van bijdrages van Nijkerk en Gelderland (ieder € 1 miljoen). Daarnaast
stelt het Rijk een klein bedrag beschikbaar voor saneringsmaatregelen dat kan vrijvallen ten behoeve van
het scherm.

 
De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft de gemeente Nijkerk en de andere betrokken partijen
herhaaldelijk geattendeerd op het feit dat de geluidsschermen die  Vathorst beschermen een tijdelijk
karakter hebben. Volgens eerdere gemaakt afspraken tussen Gemeente Amersfoort en het Rijk, had de
Gemeente Amersfoort rekening moeten houden met de symmetrische verbreding van de A28 en dienen de
schermen te worden verplaatst om de symmetrische verbreding van de A28 mogelijk te maken.
 
Aangezien de kosten voor het verplaatsen van de huidige schermen en het verleggen van de
verbindingsweg Corlaer erg hoog zijn wordt nu noodgewongen de verbreding toch aan Nijkerkse zijde
gepland. Dit betekend grondverlies voor Nijkerk, het wegsaneren van huizen, de berm van de weg gaat
door de achtertuin en door schuren van bewoners en een deel van Het Hoevelakense Bos wordt gekapt.
Daar moet echter wel wat tegenover staan. Daarom stelt de Stichting alles in het werk om te bereiken dat
het Rijk de nog niet gedekte kosten van het A28 scherm voor haar rekening neemt om deze voorziening te
realiseren als tegenprestatie voor de nu geplande asymmetrische verbreding op Nijkerk’s grondgebied.
 
Hoevelaken, 8 april 2013.
 
Voor de redactie:
Voor een verdere toelichting kunt ut terecht bij de Heer Rob Wesselingh, T 033 253 5172, M 0653 540 883
E rob.wesselingh@planet.nl 
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