
 
 
Persbericht 
 
Stichting gaat in beroep tegen afsluiting Hoevelaken A1 afrit uit Amsterdam/Zwolle 
 
De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar gaat in beroep bij de Raad van State tegen 
het besluit van de Minister Infrastructuur en Milieu om de Hoevelaken A1 afrit voor verkeer 
uit de richtingen Amsterdam en Zwolle af te sluiten als onderdeel van het Weg Aanpassing 
Besluit A28 (WAB A28) waaronder de verbreding van de A28 tussen Utrecht en Amersfoort 
valt. Opzet van het WAB A28 is om de verkeersdoorstroming op de A28 te verbeteren. 
 
Goed alternatief 
De Stichting baseert haar besluit tot beroep op het feit dat er volgens Rijkswaterstaat een 
goed alternatief is dat verkeerstechnisch haast even goed scoort als het huidige voorstel 
door het oostwaarts verplaatsen van de Hoevelaken afrit, waardoor de afrit voor verkeer uit 
Amsterdam en Zwolle behouden kan blijven. Volgens de informatie verschaft door 
Rijkswaterstaat zal een dergelijke verplaatsing ongeveer € 1 miljoen kosten, een haast te 
verwaarlozen bedrag op de totale kosten van het WAB A28 project van ongeveer € 220 
miljoen. 
 
Incorrecte informatie 
Bovendien blijkt de informatie door RWS verschaft op de informatie avond in Hoevelaken 
voor inwoners en belangenverenigingen begin december onjuist: Het argument dat deze 
variant tot vertraging van het project zou leiden omdat het betreffende stuk grond nog zou 
moeten worden aangekocht blijkt niet te kloppen: Het betreffend gebied is als in bezit van 
RWS. Een ander argument dat is voorgedragen dat voor deze oplossing ook een aanpassing 
op de aansluiting op het onderliggend wegennet nodig zal zijn is ook onjuist: De huidige 
aansluiting bij de Amersfoortsestraat (Hogeweg) kan gewoon behouden blijven! 
 
Waarde vermindering 
Een verdere argument van de Stichting in het bezwaar is dat er nauwelijks rekening is 
gehouden met de economische factoren die het afsluiten tot gevolg zullen hebben. Alleen al 
het afwaarderen van bedrijfspanden in Hoevelaken beloopt naar de inschatting van taxateurs 
vele miljoenen. En ook de waardedaling van huizen die door taxateurs wordt geschat op 
tussen de 5-10% van de koopsom met de daaraan gekoppelde vermindering van b.v. 
onroerend goed belasting is in het geheel niet meegewogen.  
 
Daarnaast is ook niet berekend wat de extra kosten zullen zijn voor de langere reistijden die 
men zal moeten maken. RWS geeft aan dat men inschat dat de extra reistijd via de A28 
Hogeweg afrit minder dan 5 minuten zal bedragen. De inschatting van de Stichting is dat het 
tenminste 10 minuten zal bedragen want het verkeer krijgt naast de langere afstand te 
maken met 5 kruispunten met verkeerslichten en een druk bereden spoorovergang 
(Amersfoort/Apeldoorn). En dat terwijl de Hogeweg ook nu al vaak overbelast is! Niet voor 



niets wordt er gewerkt aan de nieuwe Energieweg die een groot deel van deze problemen 
zal gaan ondervangen, maar deze zal pas in de loop van 2014, en mogelijk zelf later, in 
gebruik genomen kunnen worden. 
 
Hoevelaken, 7 januari 2013. 
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