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Geluidsscherm en benzinestation langs A28 bij knooppunt Hoevelaken
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Televisie programma

Voor het project knooppunt Hoevelaken zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Nijkerk
overeengekomen dat er een geluidsscherm komt van 2200 meter langs de A28, aan de Nijkerkse kant vanaf
de Van Tuyllstraat tot aan het bedrijventerrein de Flier. Daarnaast zijn beide partijen het eens geworden over
het realiseren van een benzinestation met parkeerplaatsen bij de aansluiting Corlaer op de A28. Een mooi
resultaat van de samenwerking tussen Rijk en regio binnen dit project. Samenwerking Rijk en gemeente. De
foto toont de mogelijke nieuwe situatie bij de afslag Corlaer / Amersfoort vathorst, waar het benzinestation kan
worden ingepast. (gele vlak).
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Na een motie van de gemeenteraad in Nijkerk om de wens van een geluidsscherm langs de A28 om te zetten
in een eis, zijn Rijk en de gemeente om de tafel gaan zitten. De gemeente wil een geluidsscherm plaatsen om
het geluid voor de achterliggende woningen en boerderijen te reduceren. Het Rijk wil een benzinestation op
de A28 bij de aansluiting Corlaer om voldoende tankstations en parkeerplaatsen te realiseren voor de
weggebruiker. Door de verbreding van de A28 moet het bestaande benzinestation Hooglanderven wijken.
Samen zijn zij nu overeengekomen dat beide wensen meegenomen worden als eis. De wens van de
gemeenteraad om ook een geluidsscherm (van nog eens 2100 meter) tussen het knooppunt Hoevelaken en
de Van Tuyllstraat te realiseren, blijft als een niet gefinancierde wens staan.
Programma van eisen
Rijkswaterstaat en de overheden uit de regio hebben in een eerder stadium gezamenlijk het programma van
eisen opgesteld voor dit project én daarnaast ook wensen aangegeven. Om ervoor te zorgen dat er – naast
gestelde eisen waaraan het project moet voldoen – ook aanvullende wensen van de omgeving worden
gerealiseerd, wordt naar een marktpartij gezocht die binnen het budget alle eisen en zoveel mogelijk wensen
uitvoert. Deze zoektocht (aanbesteding) is op dit moment in volle gang.
Aanpak knooppunt Hoevelaken
Bij knooppunt Hoevelaken staan veel files. Rijkswaterstaat gaat daarom het knooppunt Hoevelaken
aanpakken in samenwerking met de overheden uit de regio. De A1 tussen Bunschoten en Barneveld en de
A28 tussen Leusden en Nijkerk worden verbreed en het knooppunt wordt aangepast. De aanbesteding voor
dit project loopt op dit moment. De keuze voor de wegenbouwer volgt in 2015. De werkzaamheden starten
naar verwachting in 2019.
Regiopartijen
In het project knooppunt Hoevelaken werken de provincies Utrecht en Gelderland, de gemeenten Amersfoort,
Nijkerk, Leusden, Bunschoten, Barneveld en het Waterschap Vallei en Veluwe io samen met het ministerie
voor Infrastructuur en Milieu.
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