
From: Jan lobeek [jlobeek@xs4all.nl] 
Sent: 13 October 2010 15:00 
To: 'Joyce Ramsbotham'; Rob Wesselingh 
Subject: samenvatting presentatie rws verder van 12 okt 
Hieronder een korte samenvatting van de bespreking, die door Joyce en Jan werd bijgewoond. 
  
Aanwezig: 
RWS met Ronald Schoofs (nwe PM), Stephan Lahaye, XX Goes, 
Gemeentes met Carolien Prins (Nijkerk), Isaak Boone (Lsd) en Peter Rigters (of ch? Afrt) 
en verder actie groepen uit Soest, Afrt, Lsd met één of meer vertegenwoordigers. 
  
Presentatie: 
Dl 1: 
Beschrijving van de verschilende aspect studies/ deelproblemen in hoofdzaken en de belangrijkste keuzes die 
moeten worden gemaakt (in total op 240 subvarianten!, voor een deel niet realistisch. 
Over knooppunt Hlk werd gesteld dat de basecase een knppt was zónder aansluiting Hlk, overeenkomstig 
Vathorst convenant. Daarbrachten wij (SHBL) tegen in dat (1) Vathorst convenant was verlopen en (2) dat 
inmiddels de gemeenteraad unaniem had besloten het voorstel van SHBL over te nemen nen dat 
gemeentebestuur dit ook aan RWS had aanbevolen (hebben wij die aanbevelingsbrief ontvangen?). Toegezegd 
de motie nog eens aan RWS op te sturen. 
  
Een van de vragenstellers geeft aan dat er sloop en bouwvergunningen zijn aangevraagd door RWS voor een 
aantal viaducen A28 tot 2 x 4 baans, in het kader van groot onderhoud. Kennelijk gaat RWS al vooruitlopen op 
het project knooppunt . Het antwoord blijft vaag, de extra uitbouw van de viaducten zou nodig zijn voor de 
tijdelijke baanverlegging voor het groot onderhoud (nmm een punt om op door te vragen bij RWS, ik zal zelf ook 
details opvragen bij de vragensteller).Daarnaast blijkt dat er veel aandacht is voor een verdiepte ligging van de 
A28 bij Lsd, met oa een tunnel onder de Heiligenbergerbeek (versch subvarianten). Hiervoor wordt kennelijk door 
Afrt gelobbyed bij het ministerie. 
  
Dl 2: 
Dit deel wordt besteed aan het tonen van kaarten (alles nog voorlopig). Als eersteet tracé van de A28 dat 
gedeeltelik a-symmetrisch beide zijden  en gedeeltelijk symmetrisch wordt verbreed, in de getoonde variant (die 
er één is van meerdere). 
Daarnaast worden tekeningen van de A1 aansluitingen van Hlk getoond met 2 sub-varianten: complete 
aansluiting en halve aansluiting (alleen op en afrit A1 - Oost). De bogen zijn ingetekend met de standaard 
boogstralen. De afit A1- West is zo groot dat gebied Wieken- Vinkenhoef forst wordt doorsneden (iets wat 
onhaalbaar is natuurlijk). De oprit A1- West veroorzaakt ook wel een fors ruimtebeslag vlgs deze tekening, maar 
dat valt tenminste binnen Hlk (maar raakt wellicht de eendenkooi). Er is wellicht wel een reductie van boogstralen 
mogelijk, maar dat wijkt af van de bestaande RWS standaards en is iets wat op minsterie niveau beslist wordt 
(niet RWS). SHBL sugereerde dat het behoud van deze aansluiting (oprit A1 west) dus ws wel behouden kon 
blijven maar ook dat was vlgs RWS problematisch vanwege verwarring van verkeersdeelnemers bij een 
onvolledige aansluiting. Het is de fraag wat echte argumenten zijn en wat schijnargumenten. Kortom, nog veel 
onzekerheid. Joyce heeft na afloop een afspraak gemaakt voor een nadere bespreking RWS-SHBL. 
  
Nagesprek: 
Peter Rigters gaf aan dat Afrt frequent overlegd met de gedeputeerd evan Utrecht en met het Ministerie. Alleen 
dat helpt vlgs hem voor het verkrijgen van "extra's". Vlgs hem doet Lambooy nu wel zijn best voor het behoud van 
de A1 aansluitingen en steunt ook Afrt dat volop. 
  
Joyce, vul ev aan waar nodig. Ik heb met beperkt tot de voor SHBL belangrijkste zaken. 
  
Mvrgr 
  
Jan Lobeek 
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