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Aanwezig:     
  
Bewoners groepen: 
 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar ( Jan en Joyce) 
Stichting Dorrenstein 
Stichting Rustenberg 
Stichting Zeist - milieu 
Stichting Leefbaar Amersfoort 
Stichting of Werkgroep Leusden 
Groep Groen Beekdal 
Platform Soest 
 
Andere aanwezigen - RWS en gemeentes 
RWS - S. Lahaye, R. Schoofs, ? Goes, Technical man, 
Gem Nijkerk - Carola Prins 
Gem. Leusden ? 
Gem Amersfoort - Richters 

Samenvatting 

• Lahaye heeft de zelfde presentatie gegeven als vorige week bij Gem Nijkerk. 

• Er was veel discussie over de bouwvergunning die afgegeven is voor de Hogeweg - 
Amersfoort gaat door met kort termijn plannen zonder rekening te houden met lange 
termijn planning van RWS. 

• De uitgangspunt voor wel of niet behouden van de op- en afrit van Hoevelaken is nog 
steeds het Vathorst Covenant. Jan heeft opgemerkt dat de Vathorst Covenant is 
verlopen en dus niet meer geldig en dat Gem Nijkerk heeft een raadsbeslissing 
genomen over het behouden van de af- en opritten. Zowel Carola Prins als RWS wist 
niet dat de Vathorst Covenant is afgelopen (Actie: Formele brief aan RWS en 
Lambooij over de Vathorst Covenant en Raadsbeslissing) 

• Er was veel discussie over de A28 zuid - asymmetrisch of symmetrisch, verhoogd of 
verlaagd of op huidige niveau. 

• Ik heb gevraagd of er ook discussie was over de A28 noord - asymmetrisch of 
symmetrisch - RWS zegt dat de Vathorst muur blijft en dat is de uitgangspunt voor 
waar de A28 noord verbreding komt. RWS weet niet dat de Vathorst scherm is 
tijdelijk volgens bestemmingsplannen van Amersfoort en weet ook niet dat Lambooij 
heeft gezegd dat de fundering extra sterk zodat zij als fundering voor de snelweg kan 
zijn. (Actie brief aan RWS en Lambooij hier over) 

• Alle stichtingen en werkgroepen hebben het zelfde probleem - te veel geluid. Iemand 
van Leusden heeft een pleidooi gehouden dat RWS praat alleen over de verkeers 
technische aspecten en nooit over de mogelijke maatregelen om de geluidsoverlast 
te verminderen. (Actie - contact opnemen met alle andere stichting om gezamenlijk 
actie te voeren over de geluid kwestie - gezamenlijk zijn wie sterker dan veel 
onafhankelijk acties) Lahaye zegt dat de wet zegt dat RWS moet maatregelen nemen 
om niet minder en ook niet meer te doen dan de wet eist. (Iedereen protesteert dat de 
wet zegt niet dat ze mogen niet meer doen. Lahaye corrigeert zich en zegt dat de 
politiek zegt dat zie moet niet meer doen!!!!) 

• Planning:  
o voorjaar 2011 - keuze voorkeursalternatief 
o 2012 - ontwerp trace 
o 2013 - Trace besluit 
o 2016 - 2020 uitvoering 

• Onze nieuwe voorstellen -  
o R. Schoofs heeft het "voorbij zien gaan"!!! maar het niet bekijken. 



o R. Schoofs en S. Lahaye hebben belooft dat het bestudeerd zal worden en 
een afspraak met onze maken om het te bespreken (en om aan te geven wat 
er niet mogelijk is!) half November. 

Voorlopige plannen van RWS 

• Voorlopige plannen van RWS waren gepresenteerd - maar er is nog niets besloten. 

• Verbreding A28 zuid wordt voor een deel asymmetrisch uitgevoerd 

• Verbreding A28 noord wordt bepaald door Vathorst scherm 

• Boog A1west naar A28 noord is een flyover om dat de Hanze tunnel beperkt de 
mogelijkheid voor een fly-under (weer en plan van Amersfoort wat in de weg staat) 

• Boog A1west naar A28 zuid wordt een grote boog en flyover rondom de 
knooppunt over de A28 bijna op zijn hoogst punt. 

• Op en afritten bij Hoevelaken blijven in alle richtingen - wat de plan bijzonder 
gecompliceerd maakt.  

• De afrit van A1 oost naar Hoevelaken en de opritten naar A28 noord en A28 zuid zijn 
veel langer en komen veel dichter bij de woonkern van Hoevelaken 

• Er komen 5 bruggen over de Westerdorpstraat en Hogeweg - als je ziet wat een 
puinhoop er is bij de Hogeweg met het onderhoud van een brug, hoe wordt het 4 jaar 
lang met het bouwen van 4 nieuwe bruggen en verbreden van 1 brug. 

• De afslag A1 oost naar A28 noord en de flyover A1 oost naar A28 zuid komen veel 
dichter bij de woonkern van Hoevelaken 

• Conclusie - Hoevelaken krijgt zwaar last van veel meer geluid door de hoog ligging 
van de weggen en ook van de op en afritten en wegen die veel dichter bij de 
woonkern van Hoevelaken komen te liggen. 

• Outputweg blijft - er komt veel oppositie van Rustenberg als de A28 + afritten dichter 
bij hun huizen komt. 

 

Joyce’s visie over het ontwerp van RWS  

• Er wordt niet over nagedacht op dit moment om geluid te verminder. 

• Ons voorstel wordt niet serieus genomen 

• Nijkerk, Amersfoort, Leusden hebben een sterk lobby uitgevoerd voor het open 
houden van de op- en af-ritten bij Hoevelaken. 

• Het open houden van de volledig op en afritten bij Hoevelaken maakt de ontwerp 
onnodig complex, misschien ten kosten van veel meer geluid voor de kern van 
Hoevelaken 

• De op en afritten komen veel dichter bij de kern van Hoevelaken 

• Mijn inziens wie willen niet dat alle op- en afritten open gehouden worden (b.v. voor 
de minder gebuikt routes kan men rijden naar de Hogeweg of Corlaer) als dat ten 
kosten gaat van veel meer geluid voor de kern van Hoevelaken. Geluid (en 
gezondheid) zijn voor 100% van de tijd voor de inwoners, terwijl een of twee keer per 
dag een kilometer verder rijden is weinig belastend. - Besprek punt in de Stichting en 
ook met Gem. Nijkerk en RWS. Bovendien in de voorstel van RWS krijgt men zelfs 
een extra afslag (A28zuid naar Utrecht - momenteel rijdt men over de Hogeweg 
vanuit Utrecht naar Hoevelaken) 

• Vergelijking tussen SHB&L voorstel en RWS voorlopige voorstel 

  

  RWS    SHB&L    
Bruggen die verbreed moet 
worden 

3 3 

Nieuwe bruggen 6 3 
Flyovers 3 1 
Flyonders 0 1 
       



• Bijgesloten zijn foto's van de huidige plan van RWS - aub NIET verspreiden - RWS 
was niet blij dat ik een foto maakt en wil ons geen kopie geven omdat zij zijn nog 
voorlopige plannen en er is nog niets besloten. Omdat de foto's slecht te zien zijn heb 
ik een nieuwe schets gemaakt, ter verduidelijking. 

• Wij moeten ook oppassen dat veel geld wordt uitgegeven voor nieuwe bruggen en 
kunstwerken en mischien verlaging van de A28zuid dat er weinig in de pot overblijft 
voor het beschermen van de inwoners van Hoevelaken van extra geluid. 

 


