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NIJKERK/HOEVELAKEN - ,,Wij bieden met onze voorstellen ruimte om kosten te besparen,
waardoor er meer ruimte is om onze doelen - een betere bereikbaarheid en bescherming
tegen geluidsoverlast in Hoevelaken - te realiseren". Rob Wesselingh van de Stichting
Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar is blij dat zijn organisatie de gelegenheid krijgt om die
voorstellen aan de aannemers te presenteren. ,,Wij zijn geen protestpartij. We willen een
positieve bijdrage leveren en oplossingen bieden". 

door Henk Brinkman

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L) presenteerde gisteren een tiental
voorstellen voor het verbeteren van de reconstructie van knooppunt Hoevelaken aan een
drietal aannemers die door Rijkswaterstaat zijn uitgekozen om een offerte voor het werk uit
te brengen. Voor het hele project heeft Rijkswaterstaat ca. 450 miljoen euro uitgetrokken.
Het traject van de aanbesteding is van start gegaan en dat heeft nu geresulteerd in de
keuze van drie aannemers die zijn uitgenodigd een offerte uit te brengen. De aannemers
mogen in hun plannen de wensen van allerlei partijen, zoals de gemeenten Amersfoort en
Nijkerk, maar ook van milieu- en bewonersorganisaties, meenemen. De gedachte is dat bij
deze wijze van aanbesteden de aannemers mogelijkheden kunnen zoeken om kosten te
besparen. Daardoor blijft er dan mogelijk ruimte over om wensen van de genoemde partijen
te realiseren. Het is een vrij nieuwe manier van aanbesteden. Rijkswaterstaat heeft deze
methode alleen nog maar toegepast bij het project van de ondertunneling van de A2 bij
Maastricht. Rob Wesselingh: ,,Wij willen met onze voorstellen aantonen dat miljoenen
kunnen worden bespaard, die dan gebruikt kunnen worden om onze wensen te realiseren."

Afrit naar Hoevelaken verleggen 
Volgens SHB&L is het mogelijk om acht viaducten minder te bouwen dan in de plannen van
Rijkswaterstaat zijn opgenomen. Ook kan er meer gebruik worden gemaakt van bestaande
wegen en asfalt. Wesselingh noemt als voorbeeld een andere wijze van de aanleg van de
afrit naar Hoevelaken vanuit Amsterdam. ,,Wij hebben al eerder voorgesteld om die afrit 300
meter te verleggen in de richting van Barneveld. De grond daar is al eigendom van
Rijkswaterstaat, dus zijn er geen kosten voor de onteigening van grond. In het plan van
RWS zou er een viaduct moeten komen voor deze afrit, waardoor het verkeer gescheiden
blijft van de afrit uit Utrecht richting Apeldoorn. Dat viaduct is in onze voorstellen niet meer
nodig. Ook het viaduct over de Hogeweg hoeft niet te worden verbreed. Als de afrit wordt
verlegd zijn die maatregelen niet meer nodig en daarmee bespaar je miljoenen. Wat ons
betreft moeten die werkzaamheden als eerste worden uitgevoerd, zodat de bereikbaarheid
van Hoevelaken als eerste wordt teruggebracht naar het oude niveau".

Een ander voorstel betreft de afrit vanuit Apeldoorn naar Utrecht. Wesselingh:
,,Rijkswaterstaat wil een viaduct over het hele knooppunt heen aanleggen. Daardoor
ontstaat extra geluidsoverlast. Wij stellen voor om die afrit op een verhoogd talud te leggen.
Dat werkt dan direct als een soort geluidswal en bespaart op de aanleg van een viaduct".

Geluidsschermen 
Volgens Wesselingh kunnen die besparingen worden gebruikt om een andere wens van
SHB&L te vervullen: een geluidsscherm langs de A28 vanaf het knooppunt naar de afslag
Corlaer/Vathorst. De gemeente Nijkerk en de provincie Gelderland hebben al 2 miljoen op
tafel gelegd om een scherm te kopen vanaf de tunnel bij de Van Tuyllstraat naar de
genoemde afrit. Amersfoort heeft geld beschikbaar voor een geluidsscherm bij de
Westerdorpsstraat. Wesselingh: ,,Daardoor hoeft er maar over een paar honderd meter een
aaneengesloten scherm te worden gebouwd. Een aaneengesloten scherm biedt een veel
betere bescherming dan de kleine schermen die Rijkswaterstaat toch moet bouwen om aan
wettelijke plichten te voldoen. Bovendien is op het door ons voorgestelde verhoogde talud
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een kleiner scherm nodig." 
Verder wil SHB&L zonnepanelen in plaats van windmolens, die extra geluidsoverlast
veroorzaken.
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