
 

 

 

 

 

 

Persbericht 

30 maart 2022 

 

Wilp-Achterhoek en gemeente Voorst verhogen leefbaarheid en duurzaamheid bij verbreding A1 

De Gemeente Voorst besloot dinsdag 29 maart om de gemeentelijke procedures in gang te zetten om het 

viaduct Ardeweg niet terug te plaatsen bij de verbreding van snelweg A1. Na jarenlange voorbereiding en 

verschillende bewonersavonden in Wilp-Achterhoek nam het College van Burgemeester & Wethouders dit 

besluit. 

Rijkswaterstaat besloot in maart 2021 op verzoek van de gemeente twee opties op te nemen in de aanbesteding 

verbreding en verduurzaming A1: een mét en een zónder terugplaatsing van het viaduct. Rijkswaterstaat stelde 

gemeente Voorst ook een ultimatum: voor 31 maart 2022 diende aangegeven te worden of het viaduct 

teruggeplaatst moest worden of niet. De gemeente heeft Rijkswaterstaat per brief geïnformeerd over haar besluit.  

Met het geld dat vrijkomt na de verkoop van de gronden van het viaduct en het talud zal de leef- en 

duurzaamheid van het dorp Wilp-Achterhoek aanzienlijk worden verhoogd. Zo wordt er met het vertrek van het 

al 112 jaar oude Bosgoed Diervoeders uit het dorpscentrum woningbouw mogelijk, wordt extra geluidswering 

langs de A1 aangebracht en komt er een verkenning naar een nieuwe fietsverbinding. Bovendien wordt met het 

niet terugplaatsen van het viaduct veel gemeenschapsgeld bespaard en CO2, stikstof- en fijnstofuitstoot 

verminderd. 

De betrokken partijen (belangenvereniging Algemeen Belang Wilp-Achterhoek (ABWA), gemeente Voorst, 

Cleantech Regio en de bedrijven Bosgoed Diervoeders en afvalverwerker Attero) hebben de intentie uitgesproken 

om dit plan te realiseren. Deze partijen hebben binnen de kaders van Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland 

de afgelopen twee jaar het plan uitgewerkt om de leefbaar- en duurzaamheid in het gebied sterk te verbeteren. 

De partners zien er naar uit er invulling aan te gaan geven en samen met Rijkswaterstaat en de Provincie de 

mogelijkheden te verkennen om het tracé verder te verduurzamen en de leefomgeving verder te verbeteren. Met 

het besluit tot niet terugplaatsen van het viaduct kan dit plan nu in gang gezet worden. Wethouder Arjen 

Lagerweij: “Dit is een prachtig voorbeeld van hoe samenwerking tussen bewoners, bedrijven en overheden de 

leefbaarheid in een gebied kan verbeteren”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto’s op en naast viaduct Ardeweg, met op de achtergrond Wilp-Achterhoek met de fabriek van Bosgoed 

Diervoeders. 

 

 



 

 

Vlnr: Huub Wildenbeest (ABWA), Rick Bosgoed (Bosgoed Diervoeders), Arjen Lagerweij (gemeente Voorst), Hans 

de Haan (ABWA), Jan Wesseldijk (gemeente Voorst), Dieter de Vroomen (Cleantech Regio), Hans Boer (Attero),  

Jan Willem de Kleuver, Bas van den Hurk (procesbegeleiders TwynstraGudde) 

 

  



Niet voor publicatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

• Hans de Haan, voorzitter Commissie A1 van ABWA en van het projectteam Integrale Gebiedsontwikkeling A1 Zone Wilp-

Achterhoek: telefoon 06 1104 1591 of hans.de.haan@kpnmail.nl 

• Linda Simons, sr. Communicatieadviseur gemeente Voorst, telefoon (0571) 27 92 43 of l.simons@voorst.nl 

 

Eerdere nieuwsartikelen relevant bij dit persbericht:  

- Verbreding van de A1 mét viaduct? In Wilp-Achterhoek willen ze het graag anders | Deventer | destentor.nl 

- Succesje voor Wilp-Achterhoek: A1 wordt mogelijk toch verbreed zonder nieuw viaduct | Deventer | destentor.nl 

https://www.destentor.nl/deventer/verbreding-van-de-a1-met-viaduct-in-wilp-achterhoek-willen-ze-het-graag-anders~a252b9ff/
https://www.destentor.nl/deventer/succesje-voor-wilp-achterhoek-a1-wordt-mogelijk-toch-verbreed-zonder-nieuw-viaduct~af1eda89/

