
 
 
PERSBERICHT 
 
Nijkerk: Terug naar de onderhandelingstafel! 
 
De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar stelt alles in het werk om de Gemeente 
Nijkerk weer terug aan de onderhandelingstafel met Rijkswaterstaat te krijgen om een beter 
resultaat te realiseren voor de gewenste geluidsvoorziening langs de A28 bij Nijkerk als 
onderdeel van de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken. 
 
Voorzitter Rob Wesselingh: “Wij zijn natuurlijk heel blij dat de Hoevelaken aansluitingen op 
de A1 met zowel naar Oost als West Nederland behouden blijven. Maar wij vinden dat 
Nijkerk onvoldoende compensatie krijgt voor de geplande eenzijdige verbreding van de A28 
aan de Nijkerkse zijde van de A28”. 
 
In het verleden zijn met Rijkswaterstaat duidelijke afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in 
een overeenkomst voor een symmetrische verbreding van de A28 bij toekomstige 
uitbreiding, waarbij de kosten van het verplaatsen van de geluidsschermen bij Vathorst en de 
verbindingsweg naar de A28 Corlaer aansluiting voor rekening van het Rijk komen.  
 
Ook in alle bestemmingsplannen van Amersfoort en de daarop verleende vergunningen is de 
tijdelijkheid van aangelegde voorzieningen zoals geluidsschermen en de verbindingsweg 
Vathorst naar de A28 Corlaer aansluiting vastgelegd. Wij zijn daarom van mening dat als 
deze voorzieningen niet worden verplaatst, een goede tegemoetkoming van het Rijk aan 
Nijkerk op zijn plaats is. Daarmee kan dan de aanleg van de gewenste geluidsbescherming 
langs de A28 kan worden gerealiseerd en kan op een goede manier de in de jaren 
scheefgegroeide overlast situatie langs de A28 - dat door hiaten in de wetgeving, ook met de 
nieuwe SWUNG 1 aanvullingen - worden rechtgezet”. 
 
Alle lasten, maar geen lusten 
Joyce Ramsbotham van de Stichting: “Ook wij zijn tegen onnodige geldverspilling en kunnen 
leven met de eenzijdige verplaatsing mits er iets goeds tegenoverstaat voor de extra lasten 
dat Nijkerk krijgt. Wij zijn er van overtuigd dat de kosten van een scherm aan Nijkerkse kant 
van de A28 minder zullen zijn dan de kosten voor deze verplaatsingen. Dat is dan ten 
voordele van het Rijk. Amersfoort heeft daarbij het voordeel dat er geen verplaatsing nodig is 
wat ook weer een hoop ongemak en kosten met zich mee zal brengen”. 
 
De Stichting heeft bij herhaling Nijkerk gewezen op het feit dat de symmetrische verplaatsing 
is overeengekomen en dat het een waardevol onderhandelingsobject is om voor een goede 
voorziening voor haar burgers te realiseren.  
 
Hoevelaken, 17 april 2013. 
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