
 

 

Nieuwsbrief Aanpak A1/A30  

 
De gemeente Barneveld en Regio FoodValley hebben de afgelopen jaren – samen met de provincie 

Gelderland, Transport & Logistiek Nederland (TLN), VNO-NCW Midden-Nederland, Verladersorgani-

satie EVO – aandacht gevraagd voor de aanpak van de aansluiting A1/A30. Wij informeren u over het 

MIRT Onderzoek en de plannen voor de totaalaanpak van deze aansluiting. 

 

 
 

Dagelijks fileleed… 

De aansluiting A1/A30 staat inmiddels bijna bovenaan in een landelijke lijst van knelpunten in het we-

gennet die is samengesteld op basis van input van weggebruikers. Niet verwonderlijk, want de aan-

sluiting van de twee snelwegen is nooit als knooppunt ontworpen. De verkeersregelinstallaties zorgen 

in de ochtend-, de middag- én de avondspits voor veel oponthoud en filevorming. Daarbij komt dat op 

de A1 (vanuit het westen) de spitsstrook bij de afslag naar de A30 eindigt. Dat is onoverzichtelijk en 

zorgt voor veel ongelukken op en rond deze aansluiting. Berekeningen hebben aangetoond dat de 

jaarlijkse economische schade vanwege de filedruk € 10 miljoen bedraagt. 

 
 

Regio FoodValley: “Door de begrenzing van project Knooppunt Hoevelaken kan 

op de A1 geen vloeiende en veilige overgang van 4 naar 2 rijstroken worden 

gemaakt. Een snelle aanpak van A1/A30 en een stukje A1 tot de aansluiting 

Voorthuizen biedt nú de kans deze ongewenste situatie op te lossen. En dat 

draagt bij aan een optimale bereikbaarheid van Regio FoodValley.” 
 

 

Aanpak 

De Tweede Kamer is de afgelopen jaren doordrongen geraakt van de noodzaak om de aansluiting bij 

Barneveld aan te pakken: 

- 6 december 2016: De Tweede Kamer stemt in met een motie (34550A, nr. 48) waarin € 10 miljoen 

wordt geïnvesteerd in de aanpassing van het knooppunt A1/A30; 



 

 

- 8 december 2016: De Tweede Kamer stemt in met een motie (34550A, nr. 51) waarin de regering 

wordt verzocht zich in te zetten voor de realisering van de aanleg van een verbindingsboog tussen 

de A30 en A1 richting Apeldoorn en verbetering van de verbindingsboog van Amersfoort richting 

Ede en daartoe in overleg te treden met de overheden en andere belanghebbenden in de regio. 

- 19 december 2017: De Tweede Kamer stemt in met een motie (34775A, nr. 49) waarin de rege-

ring wordt verzocht samen met de medeoverheden concrete plannen uit te werken voor de oplos-

sing van de volgende twee grote fileknelpunten: het hele knooppunt A1/A30 en het stuk A1/A35 

tussen de knooppunten Azelo en Buren en medio 2018 voorstellen te doen hoe deze knelpunten 

structureel kunnen worden opgelost en waarbij bovendien de financiële consequenties inzichtelijk 

worden gemaakt. 

 

Wij hebben de betrokkenheid van de Tweede Kamer (en de goede contacten met het ministerie) voor 

de aanpak van de aansluiting A1/A30 zeer gewaardeerd en hopen ook de komende periode – als de 

plannen voor die aanpak verder vorm moeten krijgen – op diezelfde steun. 

 

Wat is de afgelopen periode gebeurd? 

De afgelopen periode heeft de gemeente Barneveld – conform de motie van de Tweede Kamer – na-

mens Regio FoodValley het MIRT Onderzoek laten uitvoeren door de firma Arcadis. Een product van 

de regio dus, waarbij het ministerie ambtelijk betrokken was. 

Wij verwachten dat de uitkomsten van dit MIRT Onderzoek vóór de zomervakantie beschikbaar zijn en 

wij stellen u hiervan uiteraard op de hoogte. Arcadis heeft een eerste schetsontwerp gemaakt van hoe 

een totaalaanpak van de aansluiting eruit zou zien. Dit ontwerp is met het ministerie en met Rijkswa-

terstaat besproken. 

 

 
Op deze kaart van Midden-Nederland is te zien dat de aansluiting A1/A30 bij Barneveld (aangegeven 

met een cirkeltje) vooral veel verkeer van buiten de regio verwerkt. De spoedige aanpak van de aan-

sluiting dient dus niet (slechts) een lokaal of regionaal, maar vooral een bovenregionaal doel. 



 

 

Wat staat de komende periode op het programma? 

We verwachten – zoals hierboven is genoemd – vóór de zomervakantie de uitkomsten van het MIRT 

Onderzoek. De Tweede Kamer zal op basis van die uitkomsten moeten besluiten om vervolgens een 

MIRT Verkenning op te stellen die moet leiden tot een plan van aanpak voor de aanpak van deze 

aansluiting. De planning is als volgt: 

 

Kwartaal 2 2018 Informeren van de Tweede Kamer en de minister van IenW over de voortgang van 

het MIRT Onderzoek 

Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie IenW met de Minister 

Afronden van het MIRT Onderzoek 

Kwartaal 3/4 Informeren van de Tweede Kamer en de minister van IenW over de resultaten van 

het MIRT Onderzoek 

Voorbereiding Bestuurlijk Overleg MIRT 

Bestuurlijk Overleg MIRT 

Opdracht voor een MIRT Verkenning op basis van een Startbeslissing? 

 

Wat mag u van ons verwachten? 

De gemeente Barneveld, Regio FoodValley en de provincie Gelderland hebben het MIRT Onderzoek 

gefinancierd. De regio is bereid om financieel bij te dragen aan de aanpak van de aansluiting. 

 

Wat verwachten wij van u? 

Na de afronding van het MIRT Onderzoek hopen wij op een spoedige startbeslissing zodat begin 2019 

een MIRT Verkenning kan worden gestart. Een voortvarend proces is belangrijk. Door de begrenzing 

van project Knooppunt Hoevelaken kan op de A1 geen vloeiende en veilige overgang van 4 naar 2 rij-

stroken worden gemaakt. Een snelle aanpak van A1/A30 en een stukje A1 tot de aansluiting Voorthui-

zen biedt een kans deze ongewenste situatie op te lossen. Het ontwerp moet zo toekomstvast zijn dat 

een toekomstige wegverbreding tussen Voorthuizen en Apeldoorn hier naadloos op aan kan sluiten. 

Dat is van groot belang voor een optimale bereikbaarheid van Regio FoodValley, één van de topre-

gio’s van ons land. 

 

Meer informatie? Wij zijn u graag van dienst. Neem contact op met 

 

Hans van Daalen, wethouder Verkeer & Vervoer 

Tel. 06-51252496 of h.vandaalen@barneveld.nl 

 

Didi Dorrestijn-Taal, wethouder Economie 

Tel. 06-83842635 of d.dorrestijn@barneveld.nl 

 

 


