
Wij zien u graag op 1 oktober
Café-restaurant ‘De Tweede Steeg’ ligt direct naast de A28 bij 
Amersfoort. U neemt afslag 8 (Amersfoort, Hoevelaken). 
U ziet ‘De Tweede Steeg’ dan direct aan de rechterzijde.

Informatiemiddag A28
Op zaterdag 1 oktober van 13.00 tot 16.00 uur organiseert 
Rijkswaterstaat samen met de aannemers Combinatie De 
Utrechtse Tulp een informatiemiddag over de A28.  
Wie vragen heeft over de werkzaamheden of gewoon nieuws
gierig is naar wat er allemaal gaat gebeuren op de A28, kan 
daar terecht. 

U bent van harte welkom in caférestaurant ‘De Tweede Steeg’ aan 
Hogeweg 227 in Amersfoort. Tijdens deze middag kunt u op de 
informatiemarkt informatie vinden over verkeersmaatregelen, de 
werkzaamheden, de procedures, de geschiedenis, alternatieve 
mobiliteitsmogelijkheden, de ReisWijzer en andere werkzaam
heden in de regio Utrecht.

Daarnaast is het mogelijk om een busrit te maken langs de 
werkzaamheden bij Amersfoort, waarbij een medewerker van 
Rijkswaterstaat een en ander zal uitleggen. 
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A28: werk in uitvoering
Rijkswaterstaat Utrecht voert sinds het najaar 2010 werkzaamheden uit op 
verschillende plekken in de regio Utrecht. Er wordt onder andere gewerkt aan de  
A2, A12, A27 en A28. Al deze werkzaamheden zijn nodig omdat het verkeer in de  
regio dagelijks vaststaat. Rijkswaterstaat is bezig met het voorbereiden van de 
verbreding van de A28 tussen knooppunt Rijnsweerd en Hoevelaken. Tegelijk wordt 
er groot onderhoud uitgevoerd. Op veel plaatsen wordt al gewerkt en zijn er 
verschoven en versmalde rijstroken, zodat het verkeer door kan blijven rijden tijdens 
de werkzaamheden. 

1 oktober 2011 
13.00 - 16.00 uur

Landelijke informatielijn 
Rijkswaterstaat 0800-8002

Rijkswaterstaat werkt aan de weg. De bestaande situatie kan 
hierdoor wijzigen. Dit kan natuurlijk vragen oproepen bij 
weggebruikers. Voor alle vragen, klachten en suggesties kan 
de weggebruiker terecht bij het landelijk informatienummer 
08008002. Dit gratis nummer is zeven dagen per week bereik
baar van zes uur ’s ochtends tot half elf ’s avonds. 
Daarnaast bestaat op de internetsite van Rijkswaterstaat  
www.rijkswaterstaat.nl/rwsloket/ ook de mogelijkheid om 
via een webformulier een vraag te stellen. 

Het gaat om de volgende 
aanpassingen:

•	 Tussen	knooppunt	Rijnsweerd	en	
LeusdenZuid komt in beide 
richtingen een extra rijstrook. 

•	 De	huidige	spitsstrook	tussen	
Den Dolder en De Uithof wordt  
een reguliere derde rijstrook. 

•	 Tussen	Leusden-Zuid	en	
knooppunt  Hoevelaken gaat 
Rijkswaterstaat in beide richtingen 
een spitsstrook aanleggen.  
Deze spitsstrook komt aan de  
zijde van de middenberm. 

•	 Tussen	Leusden-Zuid	en	
knooppunt  Hoevelaken  
komen weefstroken.

•	 De	verbindingsboog	van	de	A28	
naar de A1 richting Apeldoorn 
krijgt een extra rijstrook.

•	 Een	aantal	viaducten	bij	
Amersfoort wordt verbreed om 
onderhoud en verbreding van de 
A28 mogelijk te maken.

Spits- en weefstroken
Tussen LeusdenZuid en knooppunt 
Hoevelaken komen in beide richtingen 
spitsstroken aan de kant van de midden
berm. Hiervoor wordt een aantal viaducten 
verbreed. Daarnaast legt Rijkswaterstaat op 
dit deel van het traject weefstroken aan 
tussen	de	op-	en	afritten.	Een	weefstrook	is	
een verlenging van een invoegstrook tot 
aan de volgende afrit van een snelweg. 
Verkeer dat de snelweg opkomt, ‘weeft’ 
daar met verkeer dat de snelweg verlaat.

Geluid
Rijkswaterstaat neemt geluidsreducerende 
maatregelen. Op een groot deel van het 
traject wordt dubbellaags ZOAB (Zeer Open 
Asfalt Beton) aangelegd. Dat asfalt is veel 

stiller en voert bovendien water beter af. 
Het is dus ook veiliger. Bij Zeist wordt onder 
meer de ‘luifel’ aangepast. Ook komen er 
nieuwe geluidswerende voorzieningen bij 
de Amersfoortse wijken Dorrestein en 
RandenbroekSchuilenburg en wordt bij 
de wijk Rustenburg de bestaande geluids
werende voorziening vernieuwd.

Hinder
Rijkswaterstaat probeert de werkzaam
heden zoveel mogelijk uit te voeren terwijl 
het verkeer door kan blijven rijden. Veel 
werkzaamheden worden in de nachtelijke 
uren uitgevoerd, soms ook in het weekend. 
In een aantal gevallen moet een deel van 
de weg of een op en afrit worden 
afgesloten.

ReisWijzer: informatie op maat over verkeershinder

Voorkom onverwachtse extra reistijd 
De ReisWijzer, de nieuwe digitale dienst van 
Rijkswaterstaat, informeert u over verwachte 
verkeershinder door de wegwerkzaamheden op 
de A28 tussen Utrecht en Amersfoort.  

Persoonlijk mobiliteitsprofiel
Na uw aanmelding ontvangt u uitsluitend 
informatie over hinder op de route die u rijdt. 
De ReisWijzer biedt informatie over alle 
rijkswegen in de regio Utrecht waar wegwerk
zaamheden plaatsvinden. U kunt bij uw 
aanmelding zelf aangeven over welke wegen u 
de informatie wilt ontvangen. Deze informatie 
wordt, uitsluitend op uw verzoek, aangevuld 
met reisalternatieven en aanbiedingen, zoals 
voordeliger reizen met het openbaar vervoer.  
Op die manier kunt u uw reis(tijd) nauwkeurig 
blijven plannen en blijft de regio Utrecht tijdens 
de werkzaamheden bereikbaar. 

Twitter
De mailing, die u na uw aanmelding ontvangt, 
biedt informatie over de verwachte hinder voor 
de  komende dagen. Volg de ReisWijzer ook op 

Twitter: www.twitter.com/A28Utrecht. Dan 
ontvangt u deze informatie ook nog een keer 
kort voordat de hinder op de A28 tussen Utrecht 
en Amersfoort optreedt. 

Uitbreiding diensten
De ReisWijzer is een nieuwe dienst en wordt 
continu verder verbeterd en uitgebreid. Zo kunt 
u straks uw mobiliteits profiel nog verder 
uit  breiden. Bijvoorbeeld door aan te geven op 
welke tijden u reist. Dan ontvangt u uitsluitend 
informatie over hinder die op dat tijdstip 
plaatsvindt.

Door bij uw aanmelding aan te geven dat u wilt 
deelnemen aan de digitale klantenpanels, kunt 
u meedenken over uit   breiding van ons diensten
pakket. Op die manier blijft u de informatie 
ontvangen zoals u dat wilt. 

Meer informatie en aanmelden
Op www.rijkswaterstaat.nl/reiswijzer vindt u 
meer informatie. Hier kunt u zich ook aan
melden en úw persoonlijke mobiliteitsprofiel 
aanmaken.
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Digitale nieuwsbrief
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brief via www.rijkswaterstaat.nl/
abonneren.
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De bouw van het ecoduct is in volle gang

Procedures en 
vergunningen
De minister van Infrastructuur en Milieu 
heeft het Ontwerp-Wegaanpassings-
besluit (OWAB) vastgesteld op 8 maart 
2011. Daarna zijn er drie informatie-
bijeenkomsten gehouden in Zeist, Soest 
en Amersfoort, die door ongeveer 200 
belangstellenden zijn bezocht. Tijdens 
de bijeenkomsten was er gelegenheid 
om mondeling een zienswijze te geven 
bij een notulist.

Zienswijzen nalezen
De hoofdlijnen van de zienswijzen,  
maar ook alle individuele zienswijzen  
zijn na te lezen op de website van  
het Centrum Publieksparticipatie,  
www.centrumpp.nl. Iedereen die een 
zienswijze heeft ingediend, heeft een 
ontvangst be vestiging gekregen.

Van Ontwerp-Wegaanpassings-
besluit naar definitief besluit 
Het Centrum Publieksparticipatie heeft 
alle reacties verzameld en doorgezonden 
aan de minister van Infrastructuur en 
Milieu. Rijkswaterstaat beoordeelt 
namens de minister de binnengekomen 
reacties en beantwoordt deze. Na 
beoordeling van de zienswijzen en de 
eventuele aanpassingen die daaruit 
voortvloeien, stelt de minister van 
Infrastructuur en Milieu het definitieve 
Wegaanpassingsbesluit vast. Iedereen die 
een zienswijze heeft ingediend, ontvangt 
dan reactie van de minister. Indieners van 
een zienswijze krijgen deze Nota van 
Antwoord toegestuurd.

Na het Wegaanpassingsbesluit
Behalve verbreding van de A28 is er ook 
groot onderhoud nodig. Voor het 
uitvoeren van de onderhoudswerkzaam
heden wordt er extra asfalt aangelegd om 
het verkeer tijdelijk over te laten rijden. 
Deze rijstroken kunnen na vaststelling 
van het Wegaanpassings besluit gebruikt 
worden als extra rijstrook of als weef
strook. Daar waar het nodig is, zal 
Rijkswaterstaat geluidswerende maat
regelen treffen, zodat de geluidsoverlast 
tijdens de bouw en in de periode daarna 
beperkt blijft. 

Ecoduct Huis ter Heide – een veilige 
oversteekplaats voor dieren over de A28
De aanleg van Ecoduct Huis ter Heide, over de A28, is in volle gang. Het zal aan veel 
diersoorten een veilige oversteekplaats gaan bieden over de A28 bij Huis ter Heide. 
De onneembare barrière van de rijksweg zal voor de dieren geen probleem meer zijn. 
Het ecoduct is naar verwachting eind 2012 gereed.

Spitsvrij 
Een	maatregel	om	de	doorstroming	op	o.a.	
de A28 tussen Utrecht en Amersfoort te 
bevorderen, is het project Spitsvrij. 
Spitsvrij stimuleert automobilisten om wat 
vaker de auto tijdens de spits te laten staan. 
Bijvoorbeeld door meer met het openbaar 
vervoer te reizen, met een collega mee te 
rijden, de werkdag wat later te beginnen of 
eens een dagje thuis te werken. Voor het 
aantal keren en aantal kilometers dat zij 
niet in de spits rijden, worden ze door 
Spitsvrij beloond. 

‘Spitsvrij’ betekent dat de deelnemer tussen 
06.30 en 9.30 uur ´s ochtends en 15.30 en 
18.30 uur ´s avonds probeert om minder, of 
helemaal niet, op de wegen in de driehoek 
Utrecht, Hilversum, Amersfoort en de A12 
tussen Lunetten en Maarsbergen te rijden. 
Hoe minder je in de spits rijdt, hoe meer je 
verdient. Met Spitsvrij kan een deelnemer 
tussen de € 30 en € 120 per maand 
verdienen, het exacte bedrag verschilt 
uiteraard per persoon. Meedoen aan 
Spitsvrij kan vanaf 1 juli 2011 tot 1 december 
2012. Meld u aan via www.spitsvrij.nl.

dieren weinig verschil zien en het ecoduct 
gaan gebruiken. Het gaat hier om bos
gerelateerde diersoorten als boommarter, 
hazelworm, das, ree, maar ook loopkevers 
en rode bosmieren. Zij kunnen zich dankzij 
het ecoduct veilig verplaatsen tussen de 
afzonderlijke natuurgebieden.

Werkzaamheden A28 en ecoduct
De eerste (voorbereidende) werkzaam
heden voor het ecoduct bij Huis ter Heide 
over de A28 zijn al verricht. Zo zijn in maart 
2011 de bomen gekapt langs de rijksweg 
om ruimte te maken voor het ecoduct. De 
bouw werkzaam heden zijn eind augustus 
2011 aangevangen. Dit project valt samen 
met de wegwerkzaamheden aan de A28. 
De hinder wordt hierdoor zoveel mogelijk 
beperkt. 

Voor meer informatie over de planning van 
werkzaam heden en algemene informatie 
over de aanleg van de ecoducten kunt u 
terecht op: 
www.rijkswaterstaat.nl/ecoducthuister
heide en www.hartvandeheuvelrug.nl

Waarom een ecoduct?
De Utrechtse Heuvelrug is een versnipperd 
gebied door onder meer spoorwegen en 
(rijks)wegen, waaronder de A28. Bovendien 
staat de Heuvelrug onder grote druk door 
de behoefte aan woningbouw en kantoor
locaties. De aanleg van ecoducten herstelt 
de natuurlijke leefgebieden van dieren en 
verbindt ze weer met elkaar. Ook zorgen 
eco ducten ervoor dat er opnieuw verbin
dingen ontstaan met natuurgebieden 
buiten de Utrechtse Heuvelrug. Op deze 
manier kunnen de aanwezige diersoorten 
zich weer verplaatsen tussen deze 
gebieden.	Ecoduct	Huis	ter	Heide	zal	de	
diersoorten een beschermde oversteek 
bieden tussen de bossen bij Austerlitz op 
de Utrechtse Heuvelrug en het sleutel
gebied	Erica	ten	noorden	van	de	A28.	Het	
ecoduct wordt na aanleg beheerd door 
Het Utrechts Landschap.

Diersoorten
Ecoduct	Huis	ter	Heide	wordt	voorzien	van	
een natuurlaag. De inrichting is afgestemd 
op het aangrenzende gebied, zodat de 

Eemland Bereikbaar 
Pas
Er	wordt	veel	aan	de	weg	gewerkt	in	de	regio	
Amersfoort, daardoor staat de bereikbaar
heid onder druk. Utrecht Bereikbaar biedt 
een	alternatief	voor	de	files	met	de	Eemland	
Bereikbaar Pas en helpt zo de regio 
bereikbaar te houden. De pas is een 
persoonsgebonden vervoerbewijs in de 
vorm van een creditcard waar u zowel voor 
werk als privé gebruik van kunt maken.

Met	de	Eemland	Bereikbaar	Pas	kunnen	
pashouders zeven dagen per week kosteloos 
gebruikmaken van alle buslijnen van 
Connexxion in de regio Amersfoort* en van 
OVfiets op meer dan 200 locaties in heel 
Nederland. OVfiets heeft locaties op vrijwel 
alle grote OV overstap punten in Nederland. 
U	kunt	hier	met	uw	Eemland	Bereikbaar	Pas	
gratis een OVfiets lenen. De pas kan alleen 
door werkgevers in de regio Amersfoort 
worden aangeschaft. Kijk voor meer 
informatie op www.utrechtbereikbaar.nl.

*  Gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, 
Eemnes, Leusden, Renswoude, Scherpenzeel, 
Soest en Woudenberg 

Verkeer op de A28 heeft tijdens de werkzaamheden te maken met verschoven rijstroken

Rijnsweerd – Zeist – Leusden-Zuid

Tussen Rijnsweerd en Leusden-Zuid krijgt de A28 drie 
rijstroken in beide richtingen. Deze rijstroken krijgen 
bovendien dubbellaags ZOAB. Net als bij Amersfoort 
moeten ook hier de op- en afritten worden aangepast 
aan de nieuwe weg. Daarom zijn er ook werkzaam-
heden aan deze op- en afritten gepland. 

Het zal nog een flinke klus worden om de nieuwe 
rijstroken aan te leggen tussen de afrit Den Dolder/Zeist 
en Leusden-Zuid. De A28 bestaat daar uit asfalt dat op 
een ondergrond van beton ligt. De betonbaan moet in 
kleine stukjes gehakt worden en is dan de ondergrond 
voor de nieuwe rijstroken. 

Op dit deel van de weg wordt een nieuw ecoduct 
gebouwd. Het is al te zien waar dit ecoduct precies gaat 
komen. Ook de geluidswerende luifel bij Zeist wordt 
verhoogd. Het is nog niet bekend wanneer deze 
werkzaamheden uitgevoerd worden.

A28 bij Amersfoort:  
veel werkzaam heden bij viaducten

Bij Amersfoort zijn de komende periode veel 
werkzaam heden te verwachten. Alle viaducten en op- 
en afritten moeten worden aangepast. Op de kaart is te 
zien wat er waar moet gebeuren. Op dit moment wordt 
er gewerkt aan het viaduct bij de Hogeweg. Fietsverkeer 
is omgeleid, en voor auto verkeer is er minder ruimte 
beschikbaar. De werkzaamheden gaan een jaar duren. 
Ook bij de andere viaducten beginnen de werkzaam-
heden binnenkort.

Goed voorbereid op reis

De werkzaamheden worden zoveel 
mogelijk uitgevoerd terwijl het verkeer 
door kan blijven rijden. Rijkswaterstaat 
neemt maatregelen om de hinder 
zoveel mogelijk te beperken en 
adviseert weggebruikers rekening te 
houden met een langere reistijd en 
goed voorbereid op weg te gaan. Ook 
’s nachts en in de weekenden.

Voor meer informatie over de 
werkzaamheden en de mogelijke 
vervoersalternatieven in de regio 
Utrecht, kijk op www.rws.nl/
wegenaanpakutrecht. 


