Ideeën van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar voor Project Knooppunt
Hoevelaken
Op 10 september aanstaande zal de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar, op
uitnodiging van RWS, 10 voorstellen voor het verbeteren van het Knooppunt Hoevelaken
Project aan drie verschillende aannemers presenteren.
Deze vorm van participatie is vrij uniek. Het gebeurt niet vaak dat de omgeving direct ideeën
kan presenteren aan de marktpartijen. De Stichting heeft 10 voorstellen ingebracht. Er
waren 4 andere ideeën ingebracht.
Alle ideeën van de Stichting zijn al op de website van de Stichting te zien, inclusief een
combinatie van alle separate ideeën en de voordelen daarvan. Zo laten we zien dat al onze
ideeën samen resulteren in:
• Verlaging van de kosten, zodat zo veel mogelijk wensen van

BestuursOvereenKomst (BOK2) kunnen worden uitgevoerd
o In totaal zijn 8 viaducten minder mogelijk in vergelijking met het Referentie Ontwerp
o Meer gebruik wordt gemaakt van bestaande wegen en asfalt
o Minder ruimte in beslag, en dus minder kosten voor grond onteigening
• Voordelen voor de aannemer
o Minder hinder tijdens de bouw
o Lagere kosten
• Verbeterde leefbaarheid voor omwonenden (minder geluidsoverlast en beter

luchtkwaliteit)
o Minder hinder voor omwonenden tijdens en na de bouw
o Aaneengesloten scherm langs A28 N oostkant biedt meer geluidsreductie en
verbeterde luchkwaliteit
o Grotere afstand tussen wegen en woningen
• Meer veiligheid voor de weggebruiker
o Verbeterde oprit Hoevelaken naar A1 W (richting Amsterdam)
o Verbeterde op- en afrit Hoevelaken A1 O vanuit Amsterdam en Zwolle en naar

Apeldoorn.
o Ruim verbindingsbogen
• Betere duurzaamheid
o Gebruik van zonnepanelen op geluidschermen om energie op te wekken zonder CO2

uitstoot
Alle details van de ideeën van de Stichting zijn te vinden op hun website, met tekeningen,
doelstellingen, voordelen voor de aannemer, voor de omwonenden, voor de weggebruiker,
voor gemeentes Amersfoort en Nijkerk en ook voor RWS.

