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To: 'Joyce Ramsbotham'; 'Rob Wesselingh' 

Cc: 'Gea Smink' 

Subject: Verbreding van A28 
Misschien goed nu om even vast te leggen de uitingen van Henk Lambooij na de raadsbesprekingen 
vanavond ( 6 oktober 2010) die heel belangrijk voor de verbreeding van de A28 ten noorden van 
Knooppunt Hoevelaken zijn. Kort samengevat : 
  
1. Verbreding gaat niet ten kosten van Het Hoevelakense Bos kant van de weg . ( Dus dat " groene 
buffer" wordt echt gehandhaaft en Holkerveen mag hopelijk wat rustiger gaan ademhalen ?) Bij een 
beetje nadenken, ga je je afvragen of de huizen die direkt aan de A28 grenzen vanaf Fam de Ridder 
en de andere paar woningen in het bos daarom gespaard zullen blijven. 
  
2. Voor Lambooij was er geen kwesti dat de Vathorst scherm moet wijken/ verplaatst zijn om 
verbreding van de A28 mogelijk te maken. Terwijl de "tijdelijke" functie van de scherm staat duidelijk 
in de bouwvergunning enz, het recente antwoord van Eurlings aan Joyce's brief, namens De 
Stichting, is veel minder duidelijk hierover en gaat in op de grote kosten van een verplaatsing van de 
huidige scherm. Volgens Lambooij zijn zulke kosten de spreekwoordelijke "peanuts" in het hele 
Knooppunt verbouwing. Ik geloof dat als de beweeringen van Lambooij door RWS en overheid 
bevestigt zijn dan zou dat een grote geruststelling voor Het Hoevelakense Bos en Holkerveen 
bewoners zijn. Dan kunnen wij constructieve aandacht aan het plaatsen van geluidswerende 
schermen op de verbreede A28 gaan richten. Ik vraag me af of er een bevestiging,zwart op wit, 
ergens te vinden of te verkrijgen is.  
  
3. Het onderwerp van onderbouwende data voor de huidige Vathorst Scherm was interessant. Ik 
kreeg het indruk dat Lambooij had niet gerealiseerd hoe vaak de Stichting de data had geprobeert 
vanuit Amersfoort, zonder enige sukses, te krijgen . Vervolgens kwam het pragmatisch gesprek over 
het vinden van een buro ( in Nederland) die in staat was om de Goudappel-Coffeng berekeningen 
goed te controlleren. Misschien is zoiets een karwei voor TNO ? Ik denk ook dat factoren zoals laag 
frekwentie geluid en gezondheid zijn veel beter behandelt door TNO dan " een buro" - een buro kijkt 
gewoon naar de huidige wet enz en zal best kunnen concluderen dat een " margin of error" op 
berekeningen zo groot is dat een Goudappel-Coffeng cijfer wel erin past . Zoals wij hebben gehoord, 
een buro is heel goed in staat om met een cijfer te komen dat past in de verwachtingen van de 
klant. Een buro geeft echter niet de mogelijke variatie dat inherent in een voorspelling mogelijk is - 
misschien als wij naar de mogelijke variatie in voorspellingen vraagt komen er ook verassingen eruit 
!? TNO zouden zo een vraagstelling best leuk vinden, denk ik, omdat er is een paar jaren 
geleden tegen mij gezegd dat TNO vaak moeite hadden met het aanpak van geluidsberekening door 
RWS.  
  
4. Persoonlijk ben ik echt niet gelukkig met Henk Lambooij's houding over zgn " technische zaken". 
Hij zegt heel gauw dat hij geen verstand ervan heeft en daarom laat hij enige discussie links liggen. Ik 
hoop dat deze houding betekent niet dat discussie over punten zoals reflectie van laag frekwentie 
geluid, geluidsabsorptie als functie van golflengte enz enz zijn in wezen door Gem Nijkerk nooit 
onderwerp van gesprek bij overheden/ gem Amersfoort omdat dit zijn juist de oorzaken van alle 
klachten. Als je kennis reikt alleen tot flauwe kreten zoals " een scherm absorbeert 80% " dan ben je 
heel makkelijk het riet ingestuurd. Misschien moet ik een keer proberen om dit allemaal eenvoudig 
aan hem uit te gaan leggen ?  
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