
 
 
Nieuwsbrief  
Februari 2015 
 
Geachte lezer, 
 
Hieronder informatie over verkeersontwikkelingen die in de komende jaren van invloed zullen 
zijn op de bereikbaarheid van Hoevelaken en omgeving. 
 
Verbreding A1 tussen Amersfoort/Knooppunt Hoevelaken 
 
Om op korte termijn voor een betere doorstroming te zorgen van A1 verkeer tussen 
Amersfoort en Knooppunt Hoevelaken wordt de A1 aan de zuidzijde verbreed naar drie 
rijstroken vanaf de aansluiting Amersfoort/Bunschoten-Spakenburg tot Knooppunt 
Hoevelaken (verkeer richting Apeldoorn). Deze werkzaamheden zullen al in februari 
aanvangen en in de komende tijd voor extra overlast/oponthoud kunnen zorgen. Vanaf begin 
maart zijn er al drie versmalde rijstroken beschikbaar voor het traject Amersfoort 
Noord/Knooppunt Hoevelaken met een snelheidsbeperking van 90 km/uur. Zie voor meer 
detail de informatie van RWS. Voor informatie over de avond en nachtafsluiting oprit 
Amersfoort Noord vanaf 17 februari tot en met 22 februari, klik HIER 
 
Wegaanpassingen A27 Utrecht/Knooppunt Eemnes en A1 Knooppunt 
Eemnes/Knoppunt Hoevelaken 
 
Om de doorstroming van verkeer rond Utrecht en midden Nederland te verbeteren zijn in de 
komende periode onder meer de volgende aanpassingen voorzien:  
 
Verbreding A27 Utrecht Noord tot Knooppunt Eemnes vv. en aansluiting op de A1 
 

• De A27 tussen aansluiting Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes wordt in beide 
richtingen verbreed van 2 naar 3 rijstroken 

• Op de rijbaan van de A27 van aansluiting Utrecht-Noord tot aansluiting Bilthoven  
komt ook nog een spitsstrook 

• Op knooppunt Eemnes wordt de verbindingsboog van de A27 uit de richting Utrecht 
naar de A1 richting Amersfoort verbreed van 1 naar 2 rijstroken en voegt dan samen 
tot 4 rijstroken met de 2 A1 rijstroken uit Amsterdam 

Verbreding A1 tussen Knooppunt Eemnes en Knooppunt Hoevelaken  vv. 

• A1 vanaf Knooppunt Eemnes tot afrit Amersfoort/Bunschoten-Spakenburg wordt 4 
rijstroken breed, bij tankstation/rustplaats de Slaag versmallend naar 3 rijstroken  

• A1 Amersfoort/Knooppunt Eemnes wordt vanaf afrit Amersfoort/Bunschoten-
Spakenburg verbreed tot 3 rijstroken en vanaf de oprit naar 4 rijstroken.  

 
Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tussen 2016 en 2018. Klik hier voor meer 
informatie 
 
 

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a1/A1BunschotenHoevelaken/nieuws/nieuwsbrief/februari_2015/start_werkzaamheden_in_februari.aspx
http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a1/A1BunschotenHoevelaken/nieuws/nieuwsbrief/februari_2015/start_werkzaamheden_in_februari.aspx
http://rws.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2015/februari2015/avond_en_nachtafsluiting_oprit_amersfoort_noord.aspx
http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a27/a27_a1_planstudie_utrecht/
http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a27/a27_a1_planstudie_utrecht/


NB: Bij de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken zal de A1 tussen aansluiting 
Amersfoort/Bunschoten-Spakenburg en Knooppunt Hoevelaken en tussen Knooppunt 
Hoevelaken tot aan de aansluiting met de A30 aan beide zijden worden verbreed tot 4 
rijstroken. Deze reconstructie is gepland tussen 2019 en 2024.  

Opening Energieweg (vervanging Hogeweg) 

Wij hebben u al geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Energieweg in onze 
nieuwsbrief van september 2014. Uitgebreide informatie is te vinden HIER.  

Er is enige vertraging opgetreden in de uitvoering en oplevering en de opening wordt nu 
verwacht in het najaar 2015. 

Eis voor geluidsoverlast reductie van circa 5dB langs de A28 (Nijkerk zijde) 

Zoals u weet (zie nieuwsflits van november 2014) is er overeenstemming bereikt tussen 
RWS en Gemeente Nijkerk over de eis voor circa 5dB reductie langs de Nijkerkse kant van 
de A28, zoals goedgekeurd in de unaniem door de raad aangenomen motie van de VVD in 
juni jl.  

Wij hebben zowel RWS en Gemeente Nijkerk op 30 december jl. en weer op 21 januari 
gevraagd om duidelijk op papier te zetten precies wat is afgesproken om misverstanden in 
de toekomst te voorkomen. Tot nu toe hebben wij daarop geen antwoord ontvangen en dat 
baart ons zorgen. Wij blijven de vinger aan de pols houden! 

Fondswerving 

Wij zijn heel blij met de ondersteuning die wij de afgelopen weken hebben ontvangen van 
Vrienden en Sponsoren van onze Stichting en danken alle gevers hierbij nogmaals voor hun 
bijdrage.  

Aangezien de reconstructie aanzienlijk langer zal duren dan oorspronkelijk voorzien zullen 
wij onze activiteiten langer moeten voortzetten en onder meer de website langer moeten 
aan- en bijhouden waarvoor additionele fondsen noodzakelijk zijn.  

Mocht u nog een bijdrage willen verschaffen dan verwelkomen wij dat zeer! U kunt de 
bijdrage storten op onze bankrekening Nr. IBAN NL76 RABO 0109238923 ten name van 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. Misschien goed om er hier nogmaals op te 
wijzen dat alle activiteiten van onze Stichting door vrijwilligers worden verzorgd. 

Website 

Voor meer informatie en om op de hoogte te blijven van verdere ontwikkelingen bezoek onze 
website www.hoevelakenbereikbaar.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 

http://www.amersfoort.nl/4/dewieken/Gebiedsontwikkeling-De-Wieken-Vinkenhoef-De-projecten/Energieweg.html
http://www.hoevelakenbereikbaar.nl/shl-communiceerd/nieuwsbrief
http://www2.hoevelakenbereikbaar.nl/Knooppunt%20Hoevelaken/eisen%20en%20wensen%20pakket/Eisen%20en%20Wensen%20gem%20Nijkerk/150121%20Re_%20wijziging%20BOK2%20-%20geluidsreductie%20circa%205dB%20langs%20A28.pdf
http://www.hoevelakenbereikbaar.nl/

