
From: marcelgeasmink@hetnet.nl 
Sent: 08 October 2010 14:22 
To: Rob Wesselingh; ramsb000@planet.nl; ramsb000@planet.nl 
Subject: RE: Bijeenkomst Stichting A28 Duurzaam donderdag 7 oktober 
Hoi, 
  
Wij (Marcel en ik) zijn gisterenavond bij onderstaande bijeenkomst geweest van de "Stichting Amersfoort-
Schuilenburg A28 Duurzaam".  
  
Het was een donateursbijeenkomst. Er waren ongeveer 100 mensen (Donateurs/buurtbewoners/rijkswaterstaat
(o.a. Dhr Kok)/gemeente Amersfoort (o.a. Wethouder van mobiliteit en financien van Amersfoort Dhr. Hans 
Buijtelaar, Bert Visscher)/Dhr Laszlo Vakar van Movares/leden actiegroep Dorrestein Amersfoort(o.a. Dhr. 
Dielen), ministerie van verkeer en waterstaat (Dhr. de Ruiter). 
  
De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter Fred Polhout van A28 duurzaam. De doelstelling van de 
stichting is dat de bewoners niets merken van de overlast, die de A28 veroorzaakt. 
  
Daarna werd dhr. Laszlo Vakar in het zonnetje gezet voor zijn behaalde prijzen: 
2007 nationale geluid en trillingen innovatieprijs  
2007 nationale innovatieprijs luchtkwaliteit  
2010 "Gouden impuls" gewonnen met zijn ontwerp "de duurzame weg (DDW)". 
Daarna volgde de presentatie van Laszlo Vakar over de duurzame weg met verplaatsbare stalen gebogen 
constructies over de weg, met daartussen koud buigbaar glas voor hele of gedeeltelijke overkapping van de 
snelweg. Op dit moment wordt er berekend of het haalbaar is voor de A28 bij Schuilenburg over een lengte van 
680 m. Dit zou dan voor de definitieve verbreding mogelijk kunnen zijn, mits de kosten het toelaten. Het is niet per 
definitie te duur. Voor de spoedwet (=tussenoplossing) wordt het vermoedelijk niet gebruikt. 
(telefoonnummer Vakar 030-2655156). 
  
Het bestuurslid van A28 duurzaam Georg Verschoof vatte daarna samen wat er gaande is op dit moment. 
Het betreft het stuk A28 tussen de Hoge weg en de Arnhemse weg ofwel kruispunt Hoevelaken tot Leusden-Zuid. 

  
Doelstellingen: 
-rijdend verkeer 
-overkapping in 2020 
-ruime voorzieningen tegen geluidsoverlast 
-luchtverontreiniging brengen tot onder de europese norm 
-ontzien van de ecologische zone 
  
Tijdens de spoedwet blijft de weg 30 m breed; aanleg twee spitsstroken op bestaand asfalt (er komt wel een 
stukje bij aan weerszijden zie de wethouder). Dit definitieve verbreding van de A28 volgt later. 
Voor geluidwerende voorzieningen is subsidie aangevraagd door Amersfoort bij VROM en dit is toegezegd. 
Het fijn stof zou in 2011 in Nederland onder de normen zijn, zodat dit geen maatregelen behoeft. 
Er is een enquete geweest onder de bewoners betreffende gezondheid. Dit zal ook na de maatregelen worden 
gedaan. De GGD zal nog worden ingeschakeld i.v.m. luchtkwaliteit en gezondheid. 
De volgende twee kaartjes van het RIVM werden getoond: 
op 7 april 2010 voldeed heel Nederland niet aan de NO2-norm 
op 8 april 2010 voldeed alleen zuid-Nederland niet aan de NO2-norm 
De stichting gaat de begin en eindtoestand vastleggen door metingen (geluid en luchtkwaliteit) te verrichten bij de 
woningen. De stichting heeft donateurs en gebruikt het wijkbudget om dit te bekostigen. De metingen zijn gestart. 
  
Na de pauze kwam Wethouder Hans Buijtelaar aan het woord: Het doel is om de reistijd op de A28 maximaal 
anderhalf maal de reistijd zonder file te laten worden. 
Er zijn nog veel vragen: 
-Rustpunten voor vrachtwagens zijn er te weinig 
-hoe verbreding? hoofdbaan en parallelbaan of 1 X 4 banen, afhankelijk van ruimte? 
-2 provincies, 2 gemeenten, RWS: veel overleg 
-knooppunt Hoevelaken en afslag hogeweg dicht bij elkaar, vroegtijdig ontvlechten? 
-aan welke kant verbreden? west/oost/oost-west 
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- fly over/ dive under? 
- kosten 
- mogelijk op beschikbare ruimte? 
- de effecten van het geluid worden getoetst 
De keuze wordt gemaakt op basis van alle varianten; of het technisch mogelijk is, of het niet te duur is  
  
In ieder geval worden er altijd geluidsmaatregelen genomen, anders mag de weg niet open; als er geen 
geluidsmaatregelen genomen zijn blijft de weg dicht. Geluidsmaatregelen kunnen zijn: dubbellaags ZOAB en/of 
schermen. en/of isolatiemaatregelen aan woningen. Eventueel met verplaatsbare schermen, zodat ze ook in de 
uiteindelijke variant gebruikt kunnen worden. Dus eerst voor de spoedwet (=tussenoplossing) en daarna voor de 
definitieve verbreding van de A28 (uiteindelijke variant). 
Of er overkapping komt is nog helemaal niet zeker. Als dubbellaags ZOAB voldoende zal zijn, zal dat worden 
gedaan. Eis is 55dB(A). . 
  
Er kwam een vraag dat fijn stof nu al een probleem is. 
Antwoord Visscher: Heeft meteen een nationale kaart bij de hand van 2010 van saneringstool 3 waarop te zien is 
dat fijn stof normen nergens meer worden overschreden in Nederland. Er wordt vol ongeloof gereageerd. Maar 
als die man meer wil weten, moet ie maar een afspraak maken om even persoonlijk met Visscher te spreken. 
  
De volgende actie is dat ze terug komen met een geluidsonderzoek. 
Het besluit dat nodig is voor de verbreding wordt ter visie gelegd en daarop is inspraak mogelijk. De reacties 
zullen worden meegenomen zegt meneer Kok van RWS. 
  
Over termijnen is niets gezegd. 
  
Wij vonden het erg herkenbaar en interessant. Ik heb het weergegeven zoals ik het heb begrepen. 
  
Er zijn dus twee actiegroepen daar: A28 Duurzaan en actiegroep Dorrestein. 
Wij hebben met dhr. Dielen (Dorrestein) afgesproken dat wij contact met hem zoeken (hij moeste meteen na 
afloop weg).  
Het mailadres van A28 Duurzaam is info@a28duurzaam.nl.   
Het lijkt ons ook zinvol contact te zoeken met hen. 
  
  
Groetjes, 
Gea 
  
  
  
  
  
  
  
 

Van: Rob Wesselingh [mailto:rob.wesselingh@planet.nl] 

Verzonden: wo 6-10-2010 12:58 
Aan: ramsb000@planet.nl; ramsb000@planet.nl; marcelgeasmink@hetnet.nl 

Onderwerp: Bijeenkomst Stichting A28 Duurzaam donderdag 7 oktober 

 
Dag allemaal, 

  

Mogelijk hebben jullie dit al gezien, maar in ieder geval goed als hier een van ons naar toe gaat. Ik ga in ieder 

geval proberen er bij te zijn. Laat even weten wie nog meer mee kan. Zal de tijden nog laten weten. 

  

http://www.stadamersfoort.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Bijeenkomst-Stichting-A28-
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Duurzaam.602771.news 

  

Er begint echt heel wat leven in de brouwerij te komen! 

  

Groeten, 

  

Rob 
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