
Page 1 of 4 

 
  
  

  
  
  

Februari 2011 Nieuwbrief 
  
 

Geachte lezer, 
 
  
Een forse tegenvaller! 
 
Vorige week heeft u er in de pers al over gelezen: Rijkswaterstaat (RWS) heeft 
aangegeven dat de geplande reconstructie van Knooppunt Hoevelaken, waarvoor E 
800 miljoen was gebudgetteerd, minimaal 150 à 300 miljoen (middelwaarde dus 225 
miljoen, dat is dus bijna 30%!) meer zal kosten. Daarbij is nog geen rekening 
gehouden met de op- en afritten bij Hoevelaken (die volgens RWS dus zullen 
verdwijnen) en de bouw van tenminste één dive- under op het knooppunt (om 
geluidsoverlast en fijnstof zoveel mogelijk te beperken). Omdat er toch al te weinig 
geld beschikbaar was heeft RWS van de nood een deugd gemaakt door te stellen 
dat het daarom niet zinvol meer was de additionele eisen en wensen van de 
gemeenten (waaronder ook de voorstellen van de Stichting), verder uit te werken en 
de kosten daarvan te ramen. Sterker nog, de gemeenten wordt gevraagd om mee te 
werken aan bezuinigingen om binnen budget te blijven!  
In een gezamenlijke persconferentie van de gemeenten Amersfoort, Leusden en 
Nijkerk gaven de wethouders vorige week aan dat zij zich hiermee niet kunnen 
verenigen. Dit, omdat de verbeteringen van de doorstroming op het hoofdwegennet 
(A1 en A28) dan geheel ten koste gaan van de leefbaarheid van aangrenzende 
woon- en leefgebieden. Verder zal het wegvallen van de A1 aansluiting van 
Hoevelaken ook een aanzienlijke verslechtering veroorzaken van de lokale 
verkeersafwikkeling en bereikbaarheid van Hoevelaken, Industriegebied Wieken- 
Vinkenhoef en Vathorst. 
 
  
Beoordeling van de situatie door de Stichting 
 
Ook wij zijn zeer ontstemd over de nu ontstane situatie en over de wijze waarop door 
RWS informatie is verschaft : niets van deze problematiek staat nl. op schrift, er zijn 
geen ontwerpen getoond , de kostenraming is niet ter inzage gegeven, ook niet aan 
de gemeenten en er is dus al hemaal niets gedaan aan het uitwerken van zaken die 
de regio (en de Stichting)  belangrijk vinden. Daarnaast had de MER commissie al in 
2010 gesteld dat RWS het voorstel van de Stichting als een gelijkwaardige variant 
diende uit te werken maar ook dat is dus niet gebeurd. 
Wij zijn van mening dat een budgetteringsfout van bijna 30 % door de overheid zelf 
gerepareerd moet worden, het gaat niet aan om dat probleem bij de gemeenten te 
leggen,op wiens grondgebied die wegen en dat knooppunt toevallig zijn gelegen. 
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Helaas is het zo dat bij grote infrastructuurprojecten vaak ontoereikend 
gebudgetteerd wordt, echter in dit geval is het gat wel heel groot. 
Het bestaande knooppunt ligt er al meer dan 40 jaar, ook het nieuwe knooppunt zal 
wel zo lang mee moeten. Het is dus uiterst belangrijk dat er een goed knooppunt 
wordt gebouwd, onze kinderen moeten er ook mee leven! 
De Gemeenten  hebben gesteld de huidige plannen van RWS categorisch van de 
hand te wijzen.  De Stichting heeft gevraagd of dat betekent dat, wanneer RWS 
doorgaat op deze weg, de gemeenten zullen weigeren mee te werken aan het 
Ontwerp Tracé Besluit (OTB), dat dit voorjaar zou worden uitgebracht. De 
wethouders hebben dat bevestigd. De Stichting heeft ook voorgesteld dat de 
gemeenten van RWS eisen, dat alsnog ontwerpen en kostenramingen worden 
gemaakt voor de varianten die door de gemeenten en de Stichting zijn voorgesteld. 
Besluitvorming kan pas plaatsvinden als dat werk gereed is en “alle kaarten op tafel” 
liggen. Ook dit is door de wethouders bevestigd. 
 
   
Gesprek met wethouder Lambooij 

 
Op 3 februari jl. had de Stichting een gesprek met wethouder Lambooij om te 
evalueren wat de gemeente en de Stichting kunnen en moeten doen. De 
wethouder stelde dat de drie gemeenten hebben besloten gezamenlijk 
schriftelijk uiting te geven aan hun ongenoegen en om aan te geven dat ze op 
deze manier niet mee kunnen werken aan het uitbrengen en steunen van het 
Ontwerp Tracé Besluit. Er wordt ook steun gezocht bij de regio Eemland, de 
Provinciale Besturen en de betrokken kamerleden. De Stichting drong er in 
het gesprek op aan dat de gemeenten ook schriftelijk verklaren het Vathorst 
Convenant van 2000 (waarin de opheffing van de aansluiting Hoevelaken op 
de A1 is afgesproken) als achterhaald wordt gekwalificeerd. Een recente 
studie van RWS zelf toonde immers aan dat die aansluiting erg nodig is voor 
een goede verkeersafwikkeling. 
  
 
Stichting schrijft brief aan Minister van Infrastructuur en Milieu. 
 
Juist voordat de budgettaire problemen bekend waren , heeft de Stichting een brief 
geschreven aan de Minister van Infrastructuur en Milieu met een kopie aan de vaste 
Kamer Commissie voor I en M met het verzoek om:  

1. ervoor te zorgen dat RWS het voorstel van de SHB&L in detail uitwerkt en 
begroot, 

2. rekening te houden met de voordelen op lange termijn van het plan van de 
Stichting voor het verkeer, het bedrijfsleven, de inwoners en het milieu van de 
regio   

3. zo nodig RWS opdracht te geven voor een gefaseerde uitvoering van het 
voorkeursalternatief, zodat een acceptabele oplossing wordt gevonden voor 
de lange termijn waarmee onze kinderen ook kunnen leven 

 
De volledige brief kunt u lezen op: 
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Interne%20Zaken/Brieven%20-
%20emails/110125%20Brief%20aan%20Minister%20van%20Infrastructuur%20en%
20Milieu.pdf  
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Een oplossing voor de budget problemen in zicht? 
 
Uiteindelijk worden de definitieve 
budgetten door de Minister 
vastgesteld na overleg met de vaste 
Kamercommissie in het kader van 
het meerjarenprogramma 
infrastructuur (MIRT). Ieder jaar – in 
mei- wordt de budgettering voor de 
komende 5 jaar bijgesteld op basis 
van de nieuwste stand van kennis 
van de projecten en kosten daarvan. 
De gemeenten en de Stichting 
proberen dus de besluitvormers te 
informeren over haar standpunten in 
deze zaak. We zijn daarbij natuurlijk 
niet de enige partij die lobbyt voor 
een gunstig resultaat. 
Een lobby opzetten is niet het enige 
wat de Stichting doet. We hebben 
ook nagedacht of er forse 
kostenbesparingen mogelijk zijn, die 
het toch mogelijk maken de 
milieuvriendelijke en goede 
bereikbaarheid die in het 
oorspronkelijke voorstel van de 

Stichting zaten besloten te behouden. Dat kan naar onze mening door een fasering 
van het project zoals aangegeven in bijgaande tekening.  
Het is namelijk zo dat de belangrijkste bottleneck op het knooppunt ontstaat in de 
ochtendspits, als het verkeer, dat van de A1 Oost naar de A28 West (Utrecht) moet, 
vastloopt. Die verkeersstroom is ongeveer 40 % groter dan alle andere. Als deze 
stroom vastloopt blokkeert ook het verkeer op de andere takken. Wij hebben 
derhalve voorgesteld dat RWS in detail uitzoekt of en hoeveel de congestie op het 
gehele knooppunt wordt opgeheven bij de bouw in eerste fase van deze verbinding 
als een lus net ten zuiden van het Knooppunt en we hebben goede hoop dat dat voor 
een eerste fase voldoende zal zijn. Dan komt er budgettaire ruimte voor het behoud 
van de op- en afritten op de A1 (die ook in fase 1 gebouwd zullen worden) en voor 
de realisatie van tenminste één onderdoorgang in fase 2, zodat we straks niet een 
knooppunt krijgen waar liefst 3 niveaus fly-overs nodig zijn, met alle gevolgen voor 
geluid en fijnstof die daarmee samenhangen. Zie ook: 
http://http://www.hoevelakenbereikbaar.nl/voorstel-van-shbl  
 
  
Afsluiting op korte termijn van de afrit A1 (komende vanaf richting Amsterdam) 
 
Zoals bekend wordt er thans gewerkt aan de aanleg van spitsstroken op de A28. 
Deze spitsstrook wordt doorgetrokken over het knooppunt en sluit dan aan op de 
bestaande spitsstrook A1 richting Apeldoorn. RWS wil daarom op korte termijn 
(2012) de afslag Hoevelaken afsluiten. Ook daarover was weer niets officieel bekend 
gemaakt. Het is alleen bekend geworden doordat de Stichting daarover gerichte 
vragen stelde aan RWS. In antwoord op de vraag van de Stichting stelde wethouder 
Lambooij dat de gemeente Nijkerk zich tegen de voorgenomen afsluiting verzet en dit 
inmiddels aan RWS heeft meegedeeld. Desnoods zullen zij dit voor de rechter 
bestrijden, indien RWS niet wil wijken. 
  



Page 4 of 4 

Draagvlak 
 
Om invloed te hebben op de gang van zaken is een breed draagvlak nodig. In het 
verleden hebben we daarvoor verschillende acties gevoerd. We hebben thans bijna 
400 Vrienden, die de Stichting steunen en 58 sponsors. Maar we hebben er nog 
meer nodig. Daarom zullen we doorgaan met acties ter vergroting van onze 
achterban. Bent U nu al van plan Vriend te worden. Meld U aan via onze website 
http://www.hoevelakenbereikbaar.nl/contact/donateur-worden. Voor meer informatie 
over de Stichting en haar aktiviteiten raadpleeg onze website op: 
www.hoevelakenbereikbaar.nl.  
 
  
Met vriendelijke groet, 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 
  
E info@hoevelakenbereikbaar.nl 
W www.hoevelakenbereikbaar.nl 
  
  
 


