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Extra geld voor Knooppunt? 
Partijen dealen over motie van 1 miljoen euro  
NIJKERK/HOEVELAKEN - Terwijl in de vergadering de Utrechtse gedeputeerde 
Van Lunteren uitgebreid antwoord gaf op alle vragen, legde op de tribune de 
Amersfoortse wethouder Hans Buijtelaar kort en bondig uit waar het om ging 
bij het Knooppunt Hoevelaken.  

door Henk Brinkman 

De commissie Grondgebied boog zich over de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken. 
Inspreker Rob Wesseling van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar toonde zich blij met 
de standpunten college, maar vroeg extra aandacht voor het leefmilieu en de geluidsoverlast 
in Hoevelaken die kunnen worden verergerd door de reconstructie van het knooppunt. Hij 
pleitte ervoor maatregelen te nemen die de geluidsoverlast beperken tot 50 decibel zoals in 
een nieuwe wet wordt opgenomen. ,,Dat moet gelden voor heel Hoevelaken en Holkerveen. 
Er moet niet met onze gezondheid worden gespeeld.” Hij wees erop dat het knooppunt weer 
tientallen jaren mee moet. ,,Daarom zijn maatregelen nu nodig en daarom kosteneffectief.” 
ook de andere insprekers vroegen om ingrijpende maatregelen. 

Jan Duijnhouwer van PRO21 was blij over de inbreng van het college, maar zag ook 
minpunten. ,,Het is een globaal verhaal. Amersfoort heeft een concrete notitie opgesteld en 
daar kosten aangehangen.” Duijnhouwer kondigde aan dat hij samen met andere partijen 
een motie voorbereidt waarin het college zal worden gevraagd minimaal 1 miljoen euro extra 
uit trekken voor milieumaatregelen. Dat bedrag moet dan worden ingebracht in de 
Bestuursovereenkomst die de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Amersfoort 
en Nijkerk willen sluiten met Rijkswaterstaat. Daarin moeten regionale wensen worden 
ingebracht in de aanbestedingsprocedure voor de reconstructie.Wegenbouwbedrijven moeten 
dan slimme en goedkope oplossingen bedenken om die wensen financieel mogelijk te maken. 

Boudewijn van der Woerd (VVD) sloot zich bij Duijnhouwer aan. Hij noemde de kwestie 
ingewikkeld, maar wel zei hij dat er glasheldere prioriteiten zijn, de leefbaarheid van 
Hoevelaken en het openhouden van de opritten bij Hoevelaken. 

Alex de Weerd (CDA) leek vooralsnog niet bereid om 1 miljoen Nijkerks geld uit te trekken 
voor het knooppunt. ,,We moeten het rijk aan de normen voor geluidsbelasting houden. Die 
50 decibel moet een keiharde eis zijn. Als je nu geld toezegt, hoeft RWS niets meer te doen.”  

Dat leverde een felle discussie op met andere partijen in de raad. Van der Woerd vroeg De 
weerd of de landelijke lobby van het CDA al iets concreets had opgeleverd, maar daar moest 
De Weerd het antwoord op schuldig blijven. 

de discussie wordt voortgezet in de gemeenteraadsvergadering van 26 april.  

 


