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Nieuwe situatie aansluiting Hoevelaken (A1)
Geplaatst op 28 mei 2013

Rijkswaterstaat past de situatie rond aansluiting Hoevelaken op de A1 aan. Afrit Hoevelaken is vanaf eind mei 2013
niet meer rechtstreeks bereikbaar voor verkeer vanuit de richtingen Amsterdam en Zwolle. Weggebruikers rijden
voortaan via afrit Amersfoort (8) op de A28 en de Hogeweg naar Hoevelaken en Nijkerk. Verkeer vanuit de richting
A28 Utrecht kan wel gebruik blijven maken van de afrit.

Werkzaamheden en afsluitingen
Om deze nieuwe aansluiting te realiseren vinden diverse werkzaamheden plaats in het weekend van vrijdag 31 mei
tot en met maandag 3 juni.

Van vrijdag 31 mei 21.00 uur tot en met maandag 3 juni 05.00 uur wordt intensief gewerkt ter hoogte van

knooppunt Hoevelaken. Tijdens dit weekend zijn diverse afsluitingen op knooppunt Hoevela

Ook op de A28 zijn er rond dit weekend diverse werkzaamheden die leiden tot afsluitingen van op- en afritten of

een beperkt aantal rijstroken.

Verkeer wordt omgeleid met borden langs de weg.

Veiligheid en doorstroming
Rijkswaterstaat past de aansluiting aan vanwege de veiligheid en doorstroming. De rijksweg A28 tussen Utrecht en
Amersfoort wordt verbreed van 2×2 naar 2×3 rijstroken. Door deze verbreding vindt er een grote verbetering plaats
van de doorstroming rondom Utrecht en Amersfoort en op het onderliggend wegennet.

Om het verkeer van de A28 naar de A1 richting Apeldoorn ook goed te laten doorstromen, wordt de verbindingsboog
naar de A1 verbreed van 1 naar 2 rijstroken. De afrit Hoevelaken rechtstreeks bereikbaar houden voor alle richtingen
zou te veel gevaarlijke situaties opleveren. Op een kort stuk weg komt dan namelijk te veel in- en uitvoegend
verkeer samen vlak voor een afrit. Daarom heeft Rijkswaterstaat voor deze oplossing gekozen.

Meer informatie
Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Kijk voor
actuele informatie over de werkzaamheden op de website vanAnaarBeteren volg de A28 Utrecht op Twitterof neem
contact op via de gratis informatielijn 0800 – 8002 (ma t/m zo 06.00 – 22.30 uur). De ReisWijzer informeert u vooraf
over de werkzaamheden. Meldt u aan via de webpagina. Meer informatie over de wegaanpassing is te vinden op de
pagina over de A28 of via de gratis informatielijn 0800 – 8002 (ma t/m zo 06.00 – 22.30 uur).
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Er is een oplossing, een veel beter oplossing en een veilig oplossing, maar RWS wil gewoon niet luisteren, is niet

geinteresserd in de ongemak van de veel omwondende en het negatief effect op het bedrijfsleven. Tijdens het

spits komen er 300 – 400 meer voertuigen op de Hogeweg – dus zeer lange files, veel langere reistijden en veel

meer milieu overlast voor de omgeving. Is dit de doel van RWS?
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