
A2-Maastricht, diverse Spoedwettra-
jecten en de N302 bij Harderwijk.
Het uitstellen van de procedure voor
het wegontwerp heeft als risico dat 
de Raad van State nog in een relatief 
laat stadium vlak voor de uitvoering
roet in het eten kan gooien. Het 
grote voordeel is dat de markt veel 
meer ontwerpvrijheid heeft en er 
ruimte is voor alternatieven, 
simpelweg omdat het tracé nog niet 
is dichtgetimmerd. 
De bedoeling is in 2019 te beginnen 
met de uitvoering en deze af te 
ronden in ongeveer 2022. De aanpak 
van knooppunt Hoevelaken – de 
verbreding van de A1 tussen Bun-
schoten en Barneveld, de A28 tussen 
Nijkerk en Leusden en het aanpassen 
van het knooppunt zelf – staat

gepland tussen 2019 en 2022.
Minister Schultz bij de onderteke-
ning van de bestuursovereenkomst:
“Het idee is om de creativiteit en 
innovatiekracht van de markt te 
gebruiken, zodat straks ook wensen
kunnen worden gerealiseerd die nu 
niet in het basisontwerp zijn 
opgenomen. Dit is een mooi 
voorbeeld van innovatief aanbeste-
den.”
Het is nu aan de potentiële op-
drachtnemers uit de markt om te 
bepalen welke wensen ze naast het 
pakket van eisen binnen het budget
kunnen realiseren. Al dit jaar komt 
de opdracht daadwerkelijk op de 
markt, bevestigt Rijkswaterstaat. De
marktpartij die de meeste wensen 
kan vervullen, de hinder tijdens de 
werkzaamheden weet te minimali-
seren, goed scoort op duurzaam-
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Amersfoort - De markt krijgt
alle ruimte voor innovatieve
oplossingen bij knooppunt
Hoevelaken. Het versoberde
rijksbudget van 676 miljoen
euro en het basisontwerp
vormen het uitgangspunt bij
de aanbesteding die inzet op
een zo breed mogelijk
pakket.

Wie het best inspeelt op de wensen, 
krijgt de opdracht, beloofde 
minister Schultz vorig jaar bij de 
ondertekening van de bestuursover-
eenkomst. De afwikkeling van het 
verkeer in de driehoek A27/A1/A28 in 
combinatie met het onderliggende 
wegennet is een steeds groter 
probleem. Betere doorstroming zal 
effect hebben op maar liefst zes 
knooppunten uit de top 50 van files.
Het wensenpakket is gebaseerd op 
een combinatie van het alternatief 
verbreden aangevuld met elemen-
ten uit het alternatief sorteren. 
Verbreden gaat uit van meer 
rijstroken, terwijl (voor)sorteren 
inspeelt op het splitsen van de 
verkeersstromen voor doorgaand en
lokaal verkeer.

Basis
De gedachte van opdrachtgever 
Rijkswaterstaat is de wegenbouwer 
die binnen het budget alle eisen en 
de meeste wensen uitvoert, het werk
te gunnen. De winnende aanbieding
van het planfase-design & construct-
contract (pd&c) vormt dan de basis 
voor de voorkeursvariant in het 
(ontwerp)tracébesluit. Door de 
vervlechting van de aanbesteding 
en de bezuiniging van het Rijk 
wordt het definitieve tracé pas in 
2018 vastgesteld. Dit gebeurde 
eerder bijvoorbeeld ook bij de 

heid en een goed plan heeft om de 
planstudie te doorlopen, mag de 
opdracht uitvoeren. Deze partij mag
dan zowel de planstudie als de 
realisatie van het knooppunt voor 
zijn rekening nemen. Volgend jaar 
wordt bekend welke marktpartij 
daadwerkelijk aan de slag mag, het 
duurt dan nog tot 2019 voordat 
daadwerkelijk de schop de grond 
ingaat. 

Files
Het budget van rond de 735 miljoen 
euro is flink ingeperkt en ook de 
geplande uitvoering schoof al 
diverse malen naar achteren. 
Eerdere indicatieve budgetten 
werden geraamd op tussen 800 en 
1400 miljoen euro. Nu heeft het Rijk 
689 miljoen beschikbaar, aangevuld
met zo’n 45 miljoen euro uit de 
regio. Daarvoor heeft het wel een 
berg wensen op tafel gelegd.
Knooppunt Hoevelaken maakt al 
jaren deel uit van de filetop. Betere 
doorstroming, bereikbaarheid, 
leefbaarheid en een goede inpas-
sing staan boven aan het verlang-
lijstje.
De op- en afritten bij Hoevelaken op 
de A1 richting Amsterdam en 
Apeldoorn zijn opgenomen in het 
basisontwerp. Andere wensen 
vanuit de regio betreffen extra 
geluidsschermen, een fietsverbin-
ding en een stad-landverbinding bij 
de Heiligenbergerbeek.

Markt krijgt ruim 
baan bij Hoevelaken
Tracé pas na vergunning vastgesteld

Knooppunt Hoevelaken prijkt al jaren hoog in de top 50 van files. Foto: Hollandse Hoogte

“ Wie de meeste 
wensen vervult mag
opdracht uitvoeren


