
  

Nieuwsbrief  november 2013 

Geachte lezer, 

Belangrijke informatie over verkeersontwikkelingen in en om Hoevelaken en een toelichting 
op de Gouden Decibel Award die onze Stichting recentelijk kreeg uitgereikt. 

Groot onderhoud Koninginneweg-Westerdorpsstraat-Zuiderinslag 

Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt zijn de werkzaamheden voor het groot onderhoud aan de 
Koninginneweg, het begin van de Westerdorpstraat tot aan de rotonde, en de Zuiderinslag in 
volle gang.  

Voorlopig zal er nog veel ongemak zijn en wij proberen u hieronder op basis van informatie 
van de gemeente Nijkerk duidelijk inzicht te geven over wat er al gereed is en wat nog 
komen gaat. 

Naast het opnieuw asfalteren van het wegdek en de aangrenzende fietspaden worden ook 
de rotondes rigoureus aangepakt om aan alle nieuwe eisen voor een goede doorstroming en 
veiligheid van fietsers en voetgangers te voldoen. Ook worden de fietspaden langs de 
Westerdorpstraat verbreed. 

Enkele gedeeltes van de Koninginneweg en de rotonde naar de Van Dedemlaan 
/Zuiderinslag (Zwembad) zijn al klaar. 

Voorlopig wordt het verkeer via verwijsborden door het centrum van Hoevelaken geleid.  

Rotonde Westerdorpstraat/Koninginneweg 

Deze rotonde wordt binnenkort onder handen genomen. Daar zal het verkeer nog meer 
hinder van ondervinden. De werkzaamheden moeten, als alles goed gaat, binnen één week 
na aanvang zijn afgerond.  

Alle data's die worden genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen dus verschuiven door 
ondermeer weersomstandigheden. Blijf dus de lokale nieuwsvoorzieningen of informatie op 
de website van de Gemeente Nijkerk goed volgen voor eventuele aanpassingen. 

• Vanaf donderdag 21 november tot donderdag 28 november zal men vanaf het 
stoplicht bij de kruising met de Nijkerkerstraat Hoevelaken via de Westerdorpstraat 
alleen maar binnen kunnen rijden. Men kan het dorp dus niet verlaten langs deze 
route  

• Verkeer dat Hoevelaken uit wil rijden wordt via bebording omgeleid naar de A1 
aansluiting bij Terschuur  

• Op dinsdag 26 november zal de rotonde helemaal worden afgesloten voor 
asfaltering werkzaamheden op de rotonde zelf en op de Westerdorpstraat richting 
kruispunt Nijkerkerstraat. Dus ook verkeer dat Hoevelaken in wil zal die dag via de 
A1 afrit bij de A30 afslag en via Terschuur naar Hoevelaken worden geleid.  



• Voor fietsers blijft de verbinding richting Amersfoort open.  

Buiten de routes die via de bebording zijn aangegeven zijn er natuurlijk ook alternatieven 
beschikbaar. Te noemen valt de Stoutenburgerlaan naar richtingen Amersfoort, 
Amsterdam en Utrecht. Let hier wel op de tijd beperkingen die gelden! Ook de 
Koedijkerweg biedt hier mogelijkheden. 

Richting A28 Noord (Harderwijk/Zwolle) kan het beste via Nijkerk worden gereden. Er zijn 
diverse binnenwegen die daar naar toe leiden.  

Wees zeer oplettend, ook al omdat veel fietsers van deze routes gebruik kunnen maken. 

Rotonde Stoutenburgerlaan/Koninginneweg 

Deze staat voor week 49 op het programma (begin december).  

Voor eventuele vragen over de geplande werkzaamheden is er wekelijks een inloopochtend 
ingepland op de dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur  in de uitvoerderskeet aan de 
Koninginneweg naast het Gulf tankstation (Beekmaten 2). Voor vragen kunt u ook de 
aannemer Dusseldorp bellen op telefoonnummer 0900-0955 of de gemeente Nijkerk via 
telefoonnummer 14 033. 

Onze Stichting wint de Gouden Decibel Award 

Op het op 5 november gehouden congres van de Stichting Geluidshinder zijn awards 
uitgereikt aan instanties en bedrijven die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de 
bestrijding van geluidshinder. Onze voorzitter Rob Wesselingh  ontving de Gouden Decibel 
Award voor Actiegroepen uit handen van dagvoorzitter Ed Nijpels. De stichting had ook 
meegedongen naar de publieksprijs en eindigde daar als derde. 

      

 Uitreiking van de Gouden Decibel Awards door Ed Nijpels. Links aan onze Stichting (met 
bestuurslid Jan Lobeek en voorzitter Rob Wesselingh) en rechts alle winnaars bijeen (Foto's 
Geluidnieuws). 

Aan de award is door sponsor Sensornet een prijs verbonden die bestaat uit het uitvoeren 
van een geluidmeetprogramma in de gemeente Nijkerk. Dat komt ons zeer goed van pas en 



wij zullen binnenkort besprekingen voeren met de Nijkerk wethouders van Infrastructuur en 
Milieu  en het sponsorbureau over hoe dit programma het best kan worden ingericht. 

Het winnende voorstel is van de hand van ons bestuurslid Joyce Ramsbotham en behelst 
aanpassingen op de wet Geluidshinder SWUNG voor een meer eerlijke verdeling van de 
bescherming tegen geluidsoverlast bij reconstructies van wegen.  Nu krijgen woningen die al 
bescherming genieten vaak extra voorzieningen terwijl woningen met een veel hogere 
overlast soms niet voor bescherming in aanmerking komen!  Het voorstel is bovendien 
kostenneutraal!  Aangezien hoge geluidsbelastingen tot ernstige gezondheidsklachten 
leiden dient dat zoveel mogelijk te worden voorkomen. 

Wij hebben de tweede kamer in het voorjaar al een voorstel tot wetaanpassing aangeboden 
en hopen dat het toekennen van deze award een extra impuls mag geven tot het 
implementeren daarvan.  En wij hopen natuurlijk ook dat het de Gemeente Nijkerk en de 
Provincie Gelderland mag prikkelen tot nog  meer inspanningen op dit vlak ter bescherming 
van haar inwoners zodat het uiteindelijk zal leiden tot de realisatie van de gewenste 
geluidsbescherming langs de A28 in de gemeente Nijkerk als Knooppunt Hoevelaken in de 
komende jaren op de schop gaat. 

Hoevelaken, 11 november 2013 

Het Bestuur 

 


