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Onderwerp Zienswijzen gemeente Leusden op het Ontwerp 
Tracébesluit Reconstructie Knooppunt Hoevelaken

Voorstel
Het college stelt u voor richting Rijkswaterstaat:

 onze waardering uit te spreken over het gepresenteerde Ontwerp Tracébesluit 
Reconstructie Knooppunt Hoevelaken (OTB); 

 ons vertrouwen uit te spreken over de nadere uitwerking van de plannen en kenbaar 
te maken dat wij met belangstelling uitkijken naar het uiteindelijke resultaat;

 aan te dringen op het treffen van aanvullende geluidwerende voorzieningen nabij de 
oprit naar de A28 richting Zwolle (bij de Hertekop);

 te vragen de kansen op het treffen van (innovatieve) duurzaamheidsmaatregelen 
optimaal te benutten en

 te eisen dat door de aannemerscombinatie uiterste zorgvuldigheid wordt betracht om 
verdere verspreiding van de Japanse Duizendknoop te voorkomen. Wij vinden het 
onacceptabel dat de grond waarin deze woekerplant is aangetroffen in of buiten het 
plangebied wordt hergebruikt. Wij eisen dan ook dat deze grond als vervuilde grond 
wordt gekwalificeerd en om die reden wordt gereinigd/ verbrand om verdere 
verspreiding te voorkomen. 

Inleiding
Na een jarenlang voorbereidingstraject zijn de plannen voor de reconstructie van Knooppunt 
Hoevelaken inmiddels dusdanig concreet dat deze in de vorm van een Ontwerp Tracébesluit 
naar buiten gebracht kunnen worden. Gedurende een periode van zes weken kunnen 
zienswijzen worden ingediend. Dit geldt niet alleen voor particulieren of bedrijven maar ook 
voor de gemeenten in en rond dit knooppunt.

Onlangs heeft u van Rijkswaterstaat Utrecht een brief over dit onderwerp ontvangen. 
Daarin kunt u lezen waar en hoe de plannen kunnen worden ingezien. Rijkswaterstaat heeft 
zijn uiterste best gedaan om inzichtelijk te maken wat de plannen concreet inhouden en wat 
de effecten hiervan zijn op de omgeving in ruime zin. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de 
inhoud van deze brief die ook aan de Staten van Utrecht en Gelderland en de raden van de 
gemeenten Amersfoort en Nijkerk gericht is.

Aanleiding
Vanwege de oplopende filedruk hebben de gemeenten vertegenwoordigd in de regio 
Amersfoort al kort na de eeuwwisseling aangedrongen op een capaciteitsuitbreiding van dit 
bekende of misschien wel beruchte knooppunt. In de filemeldingen heeft dit klaverblad 
jarenlang hoog in de top 10 gestaan. Hoevelaken was een van de bekendste plaatsen van 
ons land. 

L194541 1



Op enig moment hebben de herhaalde verzoeken om dit knelpunt op de schop te nemen 
geleid tot een besluit van de Minister om een zogenaamde Verkenning uit te voeren. 
De uitkomsten daarvan waren van dien aard dat kort daarna werd doorgeschakeld naar de 
Planfase. Dit hield in dat werd ingestemd met het voorbereiden van een herinrichtingsplan. 
Het nu voorliggend OTB is daar het resultaat van. 
Het reconstructieplan gaat uit van een compleet nieuwe opzet en inrichting van het 
knooppunt. Een uitbreiding van de bestaande infrastructuur was ontoereikend om de 
toekomstige verkeersvraag te kunnen faciliteren. 

Standpunt gemeente Leusden
Ook vanuit Leusden is herhaaldelijk aangedrongen op verbetering van de doorstroming op 
het hoofdwegennet rond Leusden. Daarbij wisten wij ons gesteund door het lokale 
bedrijfsleven dat de afnemende bereikbaarheid als een grote bedreiging voor haar 
concurrentiepositie zag en ziet.  

Een gebrekkige doorstroming op het hoofdwegennet leidt ook bijna altijd tot verzwaring van 
de verkeersdruk op het zogenaamde onderliggend wegennet. Filevorming op de A1 tussen 
Barneveld en het knooppunt is al vrij snel merkbaar op de Hessenweg doordat het daar dan 
gelijk een stuk drukker wordt. Dat heeft weer nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid 
en de leefbaarheid met name in Achterveld. Ook de Asschatterweg krijgt daar een aardig 
staart(je) van mee.

Toen de plannen voor de reconstructie concretere vormen begonnen aan te nemen en ook 
Leusden moest bepalen hoe zij hier nu precies in stond, hebben wij uw raad hierin op 
meerdere momenten meegenomen. Dit speelde met name in de jaren 2011 en 2012. 
In deze periode bent u via raadsbrieven en memo’s geïnformeerd. Nadien bent u, onder 
andere door presentaties van medewerkers van Rijkswaterstaat, periodiek op de hoogte 
gehouden over de voortgang van dit project. 

Wat was en is de inzet van Leusden?

 Behoud volledige aansluiting Hoevelaken op de A1

In de beginfase van het planproces was er nog sprake van dat de aansluiting Hoevelaken op 
de A1 volledig zou verdwijnen. Ook in Leusden hadden wij de effecten hiervan (zij het in 
beperkte mate) kunnen ervaren. De regionale partners, waaronder Leusden, zijn een 
gezamenlijke lobby gestart gericht op behoud c.q. de terugkeer van een volledige aansluiting 
Hoevelaken. Deze lobby richting de 2e kamer heeft uiteindelijk tot het beoogde resultaat 
geleid. N.B. Deze wens kon overigens alleen worden gerealiseerd als de Energieweg als 
een ontsluitingsweg met 2 x 2 rijstroken zou worden uitgevoerd. En dat is inmiddels gebeurd. 

 De reconstructie mag in Leusden niet leiden tot een toename van het 
wegverkeerslawaai 

Ondanks het feit dat het verkeersaanbod op het Leusdense deel van de A28 de komende 
jaren nog een aanzienlijke groei te zien zal geven, leidt dit volgens de gehanteerde 
rekenmethodiek niet tot een verslechtering van de geluidbelasting in Leusden. 
Er is zelfs sprake van een lichte verbetering. Dit komt voornamelijk door toepassing van een 
speciaal relatief nieuw asfaltmengsel (dubbellaags ZOAB, type fijn). Dit zorgt voor een 
substantiële geluidreductie. 
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Wat eveneens een pluspunt is, is dat Rijkswaterstaat zich ook op langere termijn moet 
houden aan geluidproductieplafonds. Dit houdt in dat de geluidniveaus die op basis van het 
OTB/TB worden ‘vergund, ook op langere termijn gerespecteerd moeten worden. 

Mochten deze niveaus, bijvoorbeeld door een significante groei van het autoverkeer, worden 
overschreden dan is Rijkswaterstaat wettelijk verplicht aanvullende maatregelen te treffen 
om weer onder het vergunde geluidsniveau te komen. Onder het oude regiem bestond deze 
verplichting niet.

Doordat de doorstroming op het hoofdwegennet zal verbeteren is de verwachting dat het 
sluipverkeer op het onderliggend wegennet zal afnemen. En daar profiteert met name de 
Hessenweg van. Uit de geluidsberekeningen aan de hand van het verkeersmodel blijkt dat 
het geluidniveau op de Hessenweg (in de kern Achterveld) zal afnemen. En dat komt de 
leefbaarheid in deze kern weer ten goede. Uiteraard is een afname dan wel een beperking 
van de groei van het autoverkeer ook goed voor de verkeersveiligheid. 

 De reconstructie mag niet leiden tot en aantasting/inkrimping van 
De Schammer

Al tijdens de planfase voor de aanleg van natuur-en recreatiegebied De Schammer was 
duidelijk dat de A28 op enig moment verbreed zou worden. Daarom zijn reeds toen op 
initiatief van Rijkswaterstaat bindende afspraken gemaakt over het opnemen van een 
vrijwaringzone met een breedte van 60 meter. Dit was het ruimtebeslag dat Rijkswaterstaat 
nodig meende te hebben om de A28 op langere termijn toekomstvast te kunnen maken. 
Het wegontwerp zoals dat in het OTB gepresenteerd wordt blijft keurig binnen de destijds 
overeengekomen vrijwaringszone. 

Maar in de beleving van velen zal de verbreding van de A28 toch als een aantasting van De 
Schammer worden gezien. En dat onterechte beeld wordt veroorzaakt doordat de huidige 
grondwal, die De Schammer feitelijk van de A28 afschermt, indertijd deels binnen deze 60 
meter zone is opgeworpen. Uitvoering overeenkomstig het OTB betekent dat de grondwal 
iets in oostelijke richting zal worden opgeschoven. Verder zal ook de Driftakkerweg komen te 
vervallen. Maar ook daar is bij het maken van het inrichtingsplan voor De Schammer al op 
geanticipeerd; ter vervanging van de fietsroute over de Driftakkerweg is toen reeds het 
Inundatiepad aangelegd.

Met de beheerder van de Schammer (Utrechts Landschap) is afgesproken dat zij de 
naleving van de afspraken die in het verleden tussen Rijkswaterstaat enerzijds en de 
Schammerpartijen anderzijds zijn gemaakt bewaakt. Wanneer de inhoud van het OTB 
hiermee op gespannen voet staat zal het Utrechts Landschap zelfstandig een zienswijze  
indienen. Uiteraard zal het Utrechts Landschap ook de belangen van natuur en recreatie in 
ruimere zin behartigen en waar nodig beschermen.

 Het voorkomen dan wel beperken van de (verkeers)overlast die deze meerjarige 
reconstructie met zich meebrengt

Bij de selectie van de aannemerscombinatie die het reconstructieplan gaat uitvoeren is aan 
dit aspect een zwaar gewicht toegekend. Dat de aannemerscombinatie A1/28, aan wie deze 
megaklus gegund is, dit aandachtspunt serieus neemt blijkt wel uit het feit dat op de 
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plantekeningen behorend bij het OTB een groot aantal werkterreinen pal naast de snelweg is 
ingetekend. De aannemer kiest er bewust voor om ‘van buiten naar binnen’ te werken. 
Bij deze aanpak blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het huidige aantal 
rijstroken nagenoeg altijd voor het autoverkeer beschikbaar. Om de werkzaamheden veilig te 
kunnen uitvoeren zal er wel regelmatig sprake zijn van snelheidsbeperkingen. Dit kan wel tot 
congestie leiden. Maar de huidige wegcapaciteit wordt gehandhaafd. 

Overigens heeft deze methodiek wel negatieve consequenties voor de eigenaren/gebruikers 
van gronden waarop de beoogde werkterreinen worden ingericht. Gedurende langere tijd 
kunnen zij hier immers niet vrijelijk over beschikken. De wijze waarop deze tijdelijke 
aantasting van eigendommen wordt gecompenseerd beschouwen wij als een 
aangelegenheid tussen de initiatiefnemer (RWS) en de gedupeerden. Het OTB voorziet in 
rechtsbescherming en nadeelcompensatie.

Verder wordt ook een breed pakket aan flankerende maatregelen ingezet om de hoeveelheid 
verkeer tijdens de reconstructie te beperken. Dit samenstel aan maatregelen valt onder de 
zogenaamde Minder-Hinder aanpak van Rijkswaterstaat.

 Verbinding langs de Heiligenbergerbeek moet beperkt blijven tot een 
wandelpad 

Aanvankelijk was er sprake van een langzaam verkeersverbinding langs de 
Heiligenbergerbeek (dus ook voor fietsverkeer). Deze verbinding zou dan op de 
Lockhorsterweg moeten aansluiten. Vanwege de kwetsbaarheid van de natuurwaarden in 
het Heiligenbergerbeekdal heeft Leusden zich van het begin af aan op het standpunt gesteld 
dat hier in ieder geval geen fietsverbinding mocht komen. Dit was ook niet nodig omdat er al 
voldoende fietsverbindingen tussen Leusden en Amersfoort zijn. Ons verzoek om deze 
verbinding het karakter van een struinpad te geven is in het OTB gehonoreerd.  

Conclusie/voorstel zienswijzen:

Op grond van hetgeen hiervoor is verwoord menen wij dat het OTB voldoende rekening 
houdt met de Leusdense belangen die wij in het (recente) verleden in overleg met u hebben 
geformuleerd. 

Wij vinden dan ook dat er geen aanleiding is voor het indienen van een kritische zienswijze. 
Wij stellen u dan ook voor een zienswijze in te dienen waarin wij onze waardering uitspreken 
voor het gepresenteerde OTB en waarin wij ons vertrouwen uitspreken op de nadere  
uitwerking van de plannen en met belangstelling uitkijken naar het uiteindelijke resultaat.

Zijn er dan helemaal geen kritische op- en aanmerkingen op het plan te maken? 

Natuurlijk zijn er best nog wel wat zaken en onderwerpen waarover het laatste woord nog 
niet gezegd is. Dit heeft met name betrekking op de toekomstige stad-landverbindingen 
waarvan het eco-recreaduct over de A28 (tussen Nimmerdor en de Paradijsweg) en het 
struinpad langs de Heiligenbergerbeek de belangrijkste zijn.

De twee hiervoor genoemde onderdelen van het reconstructieplan zijn door de gemeente 
Amersfoort als aanvullende wensen ingebracht (bovenop het eisenpakket). Hiervoor heeft 
Amersfoort als vragende partij ook middelen beschikbaar gesteld.  
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De aannemerscombinatie A1/28 die als winnaar uit de bus is gekomen heeft in zijn 
aanbieding alle regiowensen in het gebied tussen Amersfoort en Leusden gehonoreerd. 

Leusden heeft er indertijd bewust voor gekozen geen middelen beschikbaar te stellen omdat 
wij geen specifieke wensen hadden c.q. het niet verantwoord vonden om middelen   
beschikbaar te stellen voor ingrepen in of nabij de A28. Dit standpunt hebben wij op 4 
oktober 2011 aan u meegedeeld.

De 2 hiervoor genoemde Amersfoortse deelprojecten raken ook Leusden. 
Beide verbindingen ‘landen’ immers ook aan de Leusdense kant van de A28. 
Het is ons bekend dat de eigenaren/gebruikers van de percelen waar deze verbindingen 
Leusden raken, niet enthousiast op deze plannen hebben gereageerd. 
Wij vinden het echter niet op onze weg liggen ons in deze kwestie te mengen. Wij menen dat 
deze grondeigenaren goed op de hoogte zijn welke wegen zij hierin moeten/kunnen 
bewandelen. 

Omdat deze beide deelprojecten integraal in het OTB  zijn opgenomen ligt het voor de hand 
dat deze grondeigenaren hierover in ieder geval een zienswijze indienen. Wel zullen wij 
buurgemeente Amersfoort aanmoedigen om, als vragende partij, alles in het werk te stellen  
het benodigde draagvlak voor de realisatie van deze deelprojecten te zoeken. Zo vinden wij 
dat Amersfoort zelf het initiatief hoort te nemen om met betrokken partijen tot 
overeenstemming te komen over de doortrekking van het geprojecteerde struinpad langs het 
Leusdense deel van de Heiligenbergerbeek tot aan de Lockhorsterweg. 

Ook wat betreft de aanlanding van het eco-recreaduct op de Dodeweg zullen wij ons 
terughoudend opstellen. Dit beschouwen wij echt als een aangelegenheid tussen 
Rijkswaterstaat en de gemeente Amersfoort enerzijds en Landgoed Den Treek Henschoten 
anderzijds.  

Oprit A28 bij Leusden-zuid
Bewoners van de Schutterhoeflaan e.o. hebben meer dan eens aandacht gevraagd voor de 
geluidoverlast van vrachtwagencombinaties die bij de Hertekop de A28 oprijden (richting 
knooppunt). Doordat (ook) de nieuwe oprit relatief kort en steil is moeten vrachtwagens hier 
veel toeren maken om met enige snelheid op de A28 te kunnen invoegen. 
Op deze oprit is dus niet het bandengeluid maar het motorgeluid maatgevend.  En dat leidt 
volgens bewoners tot een sterk verhoogd geluidsniveau. In het recente verleden heeft 
Rijkwaterstaat aangegeven dat deze vorm van verkeerslawaai binnen de normen blijft en dat 
om die reden hier geen aanvullende maatregelen worden genomen. Dat de normen niet 
worden overschreden neemt niet weg dat dit geluid van optrekkend vrachtverkeer als irritant 
en hinderlijk wordt ervaren. Wij hebben begrepen dat een aantal bewoners hierover een 
zienswijze wil indienen, temeer daar zij verwachten dat het aantal vrachtwagenbewegingen 
op de Arnhemseweg (nu de capaciteitsuitbreiding bij de Hertekop gereed is), wel eens 
aanzienlijk kan toenemen. 
Als gemeente willen wij Rijkswaterstaat laten weten dat wij het verzoek van de bewoners om 
hier aanvullende geluidafschermende maatregelen te treffen ondersteunen. 

Japanse Duizendknoop
Binnen het plangebied komt sinds enige tijd de Japanse Duizendknoop voor. Deze 
plantensoort, die zich inmiddels ook in de grondwal van de Schammer heeft gevestigd, is 
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een invasieve exoot. De wortels van deze snel groeiende plantensoort kunnen grote schade 
aanrichten. Zelfs de fundering van woningen kan hierdoor beschadigd raken.

Reeds om die reden vinden wij dat verdere verspreiding van deze soort moet worden 
voorkomen. Het liefst zouden wij zien dat deze woekeraar volledig uit onze omgeving 
verdwijnt maar dat lijkt vooralsnog te hoog gegrepen. Om de kans op verdere verspreiding 
zoveel mogelijk te beperken zou de (vrijkomende) grond waarin deze plant zich heeft 
gevestigd als vervuilde grond moeten worden afgevoerd/verbrand. Maar dat is een kostbare 
aangelegenheid. En de vraag is dan natuurlijk bij wie de rekening hiervoor wordt neergelegd. 

Ons voorstel is om in onze zienswijzebrief expliciet aandacht voor deze problematiek te 
vragen c.q. van Rijkswaterstaat te eisen dat geroerde grond waarin deze plant geworteld is 
niet elders binnen het plangebied her te gebruiken maar deze grond te laten verbranden.

Zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen
Door diverse partijen is de laatste weken het idee gelanceerd het knooppunt ook te voorzien 
van zonnepanelen. Of dit technisch haalbaar en/of rendabel is kunnen wij niet goed 
beoordelen. Wij zullen Rijkswaterstaat wel vragen om bij de nadere uitwerking van de 
plannen de mogelijkheden tot het treffen van (innovatieve) duurzaamheidsmaatregelen 
zoveel mogelijk te benutten om op die manier een bijdrage te leveren aan het realiseren van 
de klimaatdoelstellingen.

Verzorgingsplaatsen
Het plan voorziet ook in de aanleg van nieuwe en de ‘upgrading’ van bestaande 
verzorgingsplaatsen. Dit zijn de grote parkeerterreinen langs de snelwegen waar truckers 
hun vrachtwagens kunnen en mogen parkeren. Op deze terreinen kunnen zij zich ook 
opfrissen en eventueel overnachten.

Met de aanleg van deze nieuwe verzorgingsplaatsen wordt het grote tekort aan 
‘rustplaatsen’ voor truckers in onze regio weggewerkt. Deze terreinen zijn ook een geschikt 
alternatief voor truckers die nu soms langs/op de openbare weg in Leusden overnachten. 
Deze ‘ridders van de weg’ zouden naar deze terreinen verwezen kunnen worden. In overleg 
met bedrijven zoals Pon willen wij hier een aanpaklijn over afspreken.

Bijlagen
zienswijzenbrief

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 6 november 2018, nummer:  L194541

b e s l u i t:
richting Rijkswaterstaat:

 onze waardering uit te spreken over het gepresenteerde Ontwerp Tracébesluit (OTB); 
 ons vertrouwen uit te spreken over de nadere uitwerking van de plannen en kenbaar 

te maken dat wij met belangstelling uitkijken naar het uiteindelijke resultaat;
 aan te dringen op het treffen van aanvullende geluidwerende voorzieningen nabij de 

oprit naar de A28 richting Zwolle (bij de Hertekop);
 te vragen de kansen op het treffen van (innovatieve) duurzaamheidsmaatregelen 

optimaal te benutten en
 te eisen dat door de aannemerscombinatie uiterste zorgvuldigheid wordt betracht om 

verdere verspreiding van de Japanse Duizendknoop te voorkomen. Wij vinden het 
onacceptabel dat de grond waarin deze woekerplant is aangetroffen in of buiten het 
plangebied wordt hergebruikt. Wij eisen dan ook dat deze grond als vervuilde grond 
wordt gekwalificeerd en om die reden wordt gereinigd/ verbrand om verdere 
verspreiding te voorkomen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 8 november 2018

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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