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Onderwerp: zienswijzen Ontwerp Tracébesluit Reconstructie Knooppunt Hoevelaken

Geachte heer / mevrouw,

Mede namens de gemeenteraad van Leusden maken wij graag gebruik van de mogelijkheid 
op het onlangs gepresenteerde Ontwerp Tracébesluit voor de reconstructie van Knooppunt 
Hoevelaken te reageren. 

Om te beginnen willen wij u laten weten dat het gepresenteerde Ontwerp Tracébesluit (OTB) 
positief door ons is ontvangen. Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop de 
uitbreiding van de weginfrastructuur zal worden vormgegeven c.q. in de omgeving wordt 
ingepast. Met name het fraaie ontwerp van het knooppunt zelf spreekt ons zeer aan. 
Wij kijken dan ook met belangstelling uit naar de verdere uitwerking van de plannen.

Maar als Leusden hebben wij toch nog wel een aantal aandachtspunten die wij aan u willen 
meegeven. Uiteraard hopen wij dat deze punten door u overgenomen kunnen worden.

Zo doen wij een dringend beroep op u nog eens grondig naar de geluidssituatie bij de 
aansluiting N226-A28 te kijken. En dan met name naar de geluidsbelasting op de relatief 
korte/steile oprit richting Zwolle. Deze oprit wordt ook gebruikt door vrachtverkeer. 
Mede door de onlangs gerealiseerde capaciteitsverruiming bij de Hertekop zou het aantal 
vrachtwagens dat via deze oprit de A28 oprijdt wel eens (flink) kunnen toenemen. Het geluid 
van deze optrekkende vrachtwagens leidt tot overlast voor de bewoners van de 
Schutterhoeflaan en omgeving. Daarom doen wij een dringend beroep op u aanvullende 
geluidwerende maatregelen te treffen om de geluidhinder van deze optrekkende 
vrachtwagens te minimaliseren.

Verder adviseren wij u de kansen op het treffen van (innovatieve) duurzaamheids-
maatregelen optimaal te benutten. Om de in het Klimaatakkoord afgesproken doelstellingen 
te kunnen realiseren moeten echt alle zeilen worden bijgezet. Vandaar het dringend verzoek 
dit aspect bij de nadere planuitwerking scherp op het netvlies te houden. 
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Tenslotte eisen wij van u dat de aannemerscombinatie bij de uitvoering van de 
werkzaamheden uiterste zorgvuldigheid betracht om verspreiding van de Japanse 
Duizendknoop te voorkomen. Op diverse plaatsen binnen het plangebied, waaronder de 
‘geluidwal in De Schammer, heeft deze invasieve exoot zich gevestigd. 
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.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Leusden,

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