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Referentie: 211126       26 november 2012 

Aan de leden van de Vaste Kamer Commissie voor Infrastructuur en Milieu 

Betreft:  WAB A28/ Afsluiting afrit Hoevelaken A1/ Agenda uw bespreking dd. 

3/12/2012 

Geachte leden van de Commissie, 

Over het (O)WAB A28 is veel te doen geweest, met name over de voorgenomen afsluiting 

van de afrit A1 Hoevelaken. Het OWAB is uitgebracht in maart 2011. Nadat aldus duidelijk 

was geworden dat de afrit A1 Hoevelaken dreigde te worden afgesloten is er vanuit de 

provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Leusden, Amersfoort en Nijkerk 

(Hoevelaken, met bijna 10.000 inwoners ligt in de gemeente Nijkerk) intensief overleg 

geweest met het doel de opheffing van de afrit te voorkomen vanwege het grote belang van 

deze afrit voor Hoevelaken, Nijkerk, Amersfoort Vathorst en industriewijk Amersfoort Wieken- 

Vinkenhoef. Daarnaast zijn 118 zienswijzen ingediend door bedrijven en personen uit de 

gemeente en de regio tegen de voorgenomen afsluiting. 

Dit alles mocht niet baten: de minister heeft het WAB besloten, inclusief de afsluiting 

van afrit Hoevelaken. Wij verzoeken u met klem de minister te vragen om op dit deel 

van het besluit terug te komen of dit althans niet uit te voeren. In het onderstaande 

sommen wij onze argumenten op en geven aan welk compromis volgens ons 

acceptabel moet zijn. 

Inleiding: 

Wij beginnen met te constateren dat meer dan 1,5 jaar nodig was om alle zienswijzen te 

bestuderen,  aanvullende onderzoeken uit te voeren en intensief overleg met de regio te 

voeren. Voorwaar een zeer lange periode. Ondertussen werd er wel gebouwd, omdat de 

verbreding van de A28  zeer pragmatisch werd uitgevoerd onder de titel groot onderhoud. 

Onze Stichting was daar echter niet op tegen, ook wij zijn ervan doordrongen dat de 

doorstroming op het wegennet van groot belang is. 

Zoals bekend is de verbreding van de A28 onderdeel van een groter geheel: de verbetering 

van het verkeer op de driehoek Utrecht, Amersfoort, Hilversum (dwz. de A28, A27 en A1, 

inclusief de knooppunten tussen deze wegen): De Draaischijf Midden Nederland. Het 

knooppunt Hoevelaken maakt daarvan deel uit. Voor dit knooppunt loopt de Tracébesluit 

procedure, uitvoering is voorzien van 2016-2020. Het zou natuurlijk beter zijn geweest eerst 

de knooppunten te verbeteren en dan pas de wegen: zoals bekend leidt dit tot een snellere 

dé-congestie dan andersom, maar zo wordt er helaas niet gewerkt. 
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Ook bij het knooppunt speelde de problematiek van de op- en afritten van Hoevelaken. Voor 

dit project dreigde aanvankelijk de complete verdwijning van de oostelijke en westelijke op- 

en afritten van Hoevelaken op de A1. Aangezien de doorstroming op zowel het HWN als het 

OWN gebaat is bij het openhouden van de Hoevelaken aansluitingen was de minister bereid 

om te accepteren dat de op- en afritten behouden konden blijven mits de regio deze 

betaalde. Daarna is nog toegegeven dat het Rijk in ieder geval de verplichting had de 

oostelijke op- en afrit (A1 richting Apeldoorn) te behouden en te bekostigen. Inmiddels is ook 

het behoud van de westelijke op- en afrit (richting Amsterdam) bijna zeker, door de 

toezeggingen van bijdragen van Amersfoort, provincie Utrecht, Nijkerk en Gelderland (Als 

laatste: Voorstel van GS van Gelderland aan de Staten ter grootte van E 5 mio is gedaan). 

De technische oplossing voor het behoud van de op- en afritten is mede tot stand gekomen 

door voorstellen van onze stichting. U ziet dat er samenhang is van de afsluiting van de afrit 

A1 Hoevelaken vanwege WAB A28  met het knooppunt Hoevelaken project. 

Wat nu dreigt is dus een tijdelijke afsluiting van de afrit Hoevelaken A1 (uit richting 

Amsterdam), maar wel een afsluiting die 7 jaar gaat duren (van 2013 tot 2020, wanneer 

de reconstructie van  het knooppunt gereed is). 

In onze zienswijze hadden wij betoogd dat het niet aangaat een zo structurele wijziging van 

de ontsluiting van de regio, in het kader van een wegverbredingsproject te regelen op een 

wijze die tegengesteld is aan de lange termijn ontwikkeling. De minister is niet op dit punt 

ingegaan. 

In concreto: 

Verkeer:  

In diverse documenten van RWS wordt ingegaan op 3 alternatieven voor een afsluiting van 

de A1 Hoevelaken uit richting Amsterdam en deze worden vergeleken met het WAB 

Voorkeursalternatief (VKA). Daarbij worden verkeerscijfers uit model onderzoek gebruikt. Er 

wordt geconstateerd dat de  verkeersafwikkeling in 2012 voldoende heeft aan een enkele 

verbindingsboog A28 Zuid- A1 Oost: de max. avondspits bedraagt dan 1480 mvt/u, bijna 

gelijk aan de capaciteit , die door RWS wordt gesteld op 1500mvt/u (een gebruikelijke, maar 

voorzichtige waarde). Dit klopt ook met waarnemingen: er is thans wel congestie op de A28 

vanuit richting Utrecht, maar die doet zich vooral voor nabij de afritten Leusden en Leusden 

Zuid tgv. Weefbewegingen. Er is geen congestie op de verbindingsboog naar de A1. 

Volgens RWS/Bureau Arcadis neemt het verkeer echter, na openstelling van de verbrede 

A28, vrijwel onmiddellijk zeer sterk toe met 67% ( van 48.000mvt/dg tot 80.000,voor 2020), 

wat in de avondspits een toename van 1750 tot 2750 mvt/u (57%) zou betekenen voor 2020. 

Voor de beoordeling van de situatie is dit de belangrijkste input. Input bepaalt output. Wij 

vinden dit verkeerscijfer onbegrijpelijk hoog en hebben daarover vragen aan RWS gesteld. 

Daarop is nog geen antwoord ontvangen.  

De autonome toename van het verkeer is 1-2%/ jaar en deze toename zal eerder kleiner 

worden dan groter. De sprongsgewijze toename van het verkeer is het gevolg van de betere 

doorstroming ( die ook beoogd wordt, daarover is geen misverstand). Is zij echter zo groot 

als voorspeld? Onze verkeersdeskundige kwalificeert de uitkomsten van modelonderzoek als 

“een uitkomst die mogelijk is, maar niet zeker”. In het verleden heeft RWS zeer verschillende 

meet- en modelgegevens getoond, waarover wij al vragen hebben gesteld, maar waarop wij 
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geen antwoord hebben gekregen. De sprongsgewijze verkeerstoename kan alleen maar 

komen van verkeer dat daarvoor reed op het onderliggende wegennet  (OWN) en/of  de A27/ 

A1. Beide alternatieve routes hebben ook nu al behoorlijk last van congestie. Het is dus zeer 

de vraag of  er thans wel een zo groot deel ( 57 %) van de verkeersdeelnemers tussen 

Utrecht en Amersfoort voor deze alternatieve routes hebben gekozen. Zoals bekend werken 

de verkeersmodellen vwb. de routekeuze vooral op basis van rijtijdverwachting. Indien deze 

ook maar enigszins fout worden ingeschat/ ingesteld kan er aanzienlijke afwijking ontstaan 

tussen werkelijkheid en model waarden. Er is dus veel kans dat het toch anders wordt dan 

voorspeld. 

Verder: 

- Ook de A27 wordt verbreed en dit project zal al voor 2020 gereed zijn. Het verhuizen 

van verkeer van A27, naar A28, zo het al plaats vindt, zal dan weer ophouden. 

- Bij een 2 strooks verbindingsboog A28 Zuid-A1 Oost kan het verkeer weliswaar op de 

boog met twee stroken worden afgewikkeld en ook nog met twee stroken doorrijden 

op het korte stukje parallelbaan, echter binnen 300 m komen die twee stroken op de 

A1 (die daar 2 stroken + spitsstrook is). Dwz. dat de linker verkeersstroom dan dus 

toch moet weven met het verkeer van de A1. Op veel knooppunten, waar 2 strooks 

verbindingsbogen bestaan, wordt in zo’n geval toch de linkerbaan afgekruist (zie bv. 

de verbinding A1- A10 Noordwaarts bij Amsterdam bijvoorbeeld. Weliswaar is die 

afkruising dynamisch, maar, een stichtingsbestuurlid die daar vaak moet zijn, heeft 

nog nooit gezien dat die afkruising niet in werking was). Kortom, de vernauwing, die 

dreigde congestie te veroorzaken op de verbindingsboog, in het voorstel van onze 

stichting, ontstaat onvermijdelijk even later toch bij de samenkomst met de A1!  

Eenzelfde geleiding naar één baan is er thans  op het knooppunt Hoevelaken, voor 

verkeer dat afslaat van de A1 vanuit Amsterdam naar de A28 naar Utrecht). 

 

 Wij hebben nu het volgende voorstel: 

De stichting stelt voor dat het WAB besluit blijft zoals het is, maar dat er een 

Bestuursovereenkomst wordt gesloten waarbij: 

- Partijen overeenkomen de linkerrijstrook van de verbindingsboog niet in 

gebruik te nemen, tenzij blijkt dat er toch onaanvaardbare congestie ontstaat  

op de verbindingsboog die tot filevorming leidt boven een overeen te komen 

waarde (voorstel: file op meer dan 65 dagen, gedurende meer dan een uur over 

een lengte van 2 km) 

- Er gestreefd wordt dat geen beroep bij de RvSt zal worden ingediend door 

personen of bedrijven indien het bovenstaande wordt overeengekomen (De 

stichting verklaart hierbij zijn bereidheid af te zien van Beroep bij de RvSt). 

- Een eventuele afsluiting niet plaats zal vinden voordat de Energieweg tussen 

Amersfoort/ Hogeweg en Hoevelaken/ Westerdorpstraat is gerealiseerd 

(voorzien in 2014).  

- (NB In 2000 is het zgn. Vathorst convenant gesloten tussen Rijk en Regio, waarbij 

het Rijk het recht heeft verkregen de op- en afritten van Hoevelaken te sluiten. De 

looptijd van het convenant is 10 jaar, het liep af in 2010 en is niet verlengd. De regio 

is nu terug gekomen op die afsluiting, omdat het belang van die op- en afritten voor 
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de regionale verkeersafwikkeling, vanwege de groei van Amersfoort en ongeving, 

intussen weer zeer relevant was. 

-  In het Vathorst convenant was oa. bepaald dat opheffing van de op- en afritten 

Hoevelaken pas zou geschieden nadat alternatieven waren gerealiseerd voor het 

regio verkeer, de Energieweg is daarvan de belangrijkste. Het  belang van de op- en 

afritten is ook aangetoond in een rapport van RWS uit 2010 (Ref 1). 

Indien ons voorstel wordt geaccepteerd is er geen gevaar voor vertraging in de procedures 

en staat de Minister veel sterker indien er toch nog een Beroep bij de RvSt binnenkomt. 

Mogelijk kan de rijsnelheid op de verbindingsboog worden verlaagd tot 80km/u, daardoor 

stijgt de capaciteit (lagere snelheid geeft lagere veilige tijdsintervallen tussen voertuigen) en 

wordt eventuele congestie minder. 

In geval alsnog tot afsluiting wordt overgegaan is het daaraan verbonden werk in enkele 

dagen (nachten) geklaard. 

Andere zaken: 

De Minister heeft nog een aantal andere argumenten naar voren gebracht. Wij gaan daar 

kort op in. 

Veiligheid: 

De twee strooks verbindingsboog geeft een onveilige weefbeweging voor verkeer uit 

Amsterdam. Dat is juist. Vandaar ons voorstel  om de verbinding 1 strooks te houden. Hij 

voldoet dan nog niet aan de nieuwe ontwerpnormen van RWS, maar dat is op veel plaatsen 

in Nederland het geval. Wij wijzen erop dat, tot dit jaar ook op de parallelbaan 120 km/u 

gereden mocht worden, pas sinds 2012 is dat op een deel van die baan 100km/u geworden. 

Die lagere snelheid kan ook over de gehele strook worden aangehouden (zelfs in Duitsland 

doet men dat). In ieder geval is het duidelijk dat er in de huidige situatie geen constatering 

was dat dit onveilig was. In ons voorstel blijft de situatie zoals hij was, er is dus ook geen 

verschil in veiligheid. 

Ontlasting/ belasting onderliggend wegennet: 

Het VKA scoort hoger volgens RWS. Wij tekenen aan dat de afsluiting van de afrit A1 in de 

regio Amersfoort Oost, Hoevelaken, Leusden Noord juist tot meer verkeer op het 

onderliggende wegennet leidt. Natuurlijk is het zo dat op de andere delen van de A28 het 

onderliggende wegennet wordt ontlast, maar daarom ging het niet bij de beoordeling van de 

vraag of de afrit Hoevelaken A1 al of niet moet worden afgesloten. Een beetje verwarrende 

voorstelling van zaken dus (appels en peren?). 

Rijtijdverlenging: 

RWS komt tot rijtijdverlenging van ongeveer 5 minuten tussen VKA en huidige situatie. Dit is 

een foute vergelijking. Men had de rijtijdverlenging voor voertuigen, die gebruik willen maken 

van de afrit Hoevelaken, moeten vergelijken met de verbrede A28, mèt en zonder afrit. Het 

rijtijdverlies is dan minstens het dubbele. In concreto: Een voertuig uit richting Amsterdam 

moet bij afrit Amersfoort Noord kiezen tussen twee alternatieven: Afslaan en door Vathorst 

rijden (ringbaan, 5 rotondes, Hanzetunnel, Nijkerkerstraat) naar Hoevelalen, òf doorrijden 

naar het knooppunt, A28 zuid nemen tot afrit Amersfoort Hogeweg, dan Energieweg (die er 
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pas in 2014 is), Hogeweg dan maar, wachten bij spooroverweg Amersfoort – Apeldoorn (16 

treinen/ u), kruispunt en stoplicht Westerdorpstraat- Nijkerkerstraat. 

Juridisch: 

De minister heeft verwezen naar het Vathorst convenant (2000) om aan te geven dat zij het 

recht heeft om de afrit te sluiten. De looptijd van het Convenant was 10 jaar en is inmiddels 

dus verlopen. Daardoor ontstaat de vraag wat de rechtsgeldigheid van het convenant is. 

Belangrijker is echter het feit dat de regio inmiddels unaniem is in zijn mening dat de op- en 

afritten behouden moeten blijven. Het belang daarvan is door de bereidheid tot financiering 

door de regio en uit eigen onderzoek van RWS in het kader van het knooppunt project 

inmiddels voldoende gebleken. Het is ongelukkig te zien dat er in twee verschillende 

projecten van het ministerie totaal verschillend wordt gehandeld ten aanzien van eenzelfde 

zaak. 

Wij hopen dat bovenstaande samenvatting en ons compromisvoorstel  u en de minister kan 

helpen bij de definitieve besluitvorming. Wij zijn gaarne bereid tot nader overleg met het 

ministerie en RWS om onze vragen en voorstellen nader te bespreken. 

Hoogachtend 

Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar 

 

Rob Wesselingh     Jan Lobeek 

Voorzitter      Secretaris 

06 53540833      06 50263875 
Van Dedemlaan 51 
3871TD Hoevelaken 
www.hoevelakenbereikbaar.nl 
 

 

Referenties: 

1 Brief/Rapport Grontmij DHV dd 16 dec 2010, ref T&M 1028709-EV, kenmerk 303736 
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