
From: Joyce Ramsbotham [joyce.ramsbotham@hoevelakenbereikbaar.nl]

Sent: 15 November 2010 20:57

To: Stephan Lahaye (RDU); Ronald Schoofs

Cc: Rob Wesselingh

Subject: Onderdoorgangen A28 en aftakking A28N naar Hanze tunnel
Geachte Heer Schoofs en Heer Lahaye,

Nogmaals bedankt voor de discussie vorige week met de SHB&L/

 
Tijdens de discussie was er nog enige discussie over twee aspecten van ons voorstel en ik wil deze twee aspecten verder

toelichten.

Onderdoorgang onder de A28 en boog naar de A28 N over de Hanze tunnel.

De boog straal van de onderdoorgang is groter dan de boogstaal van de boog dat steeds getekend wordt door RWS

voor de fly-over tussen de A1 O en de A28 Z. Dit is duidelijk te zien op de bijgevoegd tekening.

De boog straal van de onderdoorgang naar de Hanzetunnel toe is ook groter dan de huidige boogstraal van de bocht

A28 N naar A1 W.

De A28 op niveau van de onderdoorgang is 5m boven maaiveld

De onderdoorgang onder de A28 is 1m onder maaiveld

De afstand tussen de onderdoorgang en de Hanzetunnel is 360m

Afhankelijk van de hoogte waarop de oprit over de Hanze tunnel gaat (4.15m zoals door SHB&L voorgesteld of 6m zoals

door de RWS is voorgesteld) is de helling tussen de onderdoorgang en de Hanze tunnel 1.43% of 1.94% respectief.

Het is niet nodig dat de bocht naar de Hanzetunnel toe veel ruimte in beslag neemt.

Conclusie:  De onderdoorgangen en opritten naar de A28 N over de Hanze tunnel lijken goed mogelijk te zijn.

Aftakking A28 N naar de Hogeweg.

De aftakking van de A28 N naar de Hogeweg begint net na de afrit A28 N  naar A1 O op ongeveer 7m hoogte.

De aftakking van de A28 N naar de Hogeweg gaat op 7m hoogte over de bocht A1W naar A28 Z.

De bocht A1 W  naar A28 Z ligt onder de kunstwerk op 1 meter boven maaiveld en moet vervolgens over de spoorlijn

gaan op 6meter.

De afstand tussen de kunstwerk (1m) en de spoorlijn is 360 meter.

De helling is 1.39%

Conclusie: de aftakking A28 N naar de Hogeweg lijkt goed mogelijk te zijn.

 
Eea is duidelijk aangegeven in bijgevoegde tekeningen.

De Stichting verzoekt u, met klem, deze tekening NIET "WEG TE STOPPEN IN HET DOSSIER"  maar samen met de andere

tekeningen grondig te bestuderen en op hun merites te beoordelen.

 
Het is vanzelfsprekend dat onze tekeningen moeten altijd geoptimaliseerd worden door een deskundige.

De Stichting blijft erg teleurgesteld dat ondanks het feit dat:

De SHB&L in oktober 2009 een basis tekening heeft ingediend bij RWS en dat in december 2009 de Ministers V&WS en

VROM hebben aangegeven in de aanvullende MER dat:

o   "Neem bij de varianten voor het knooppunt zelf naast fly-overs ook dive-unders in beschouwing.
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o   De door de "Stichting Hoevelaken Leefbaar en Bereikbaar" aangedragen variant maakt, zondig in aangepaste

vorm om de variant uitvoerbaar te maken, onderdeel uit van de reële varianten",

RWS heeft het voorstel van SHB&L nog niet serieus en grondig heeft bestudeerd. Er bleek dat pas de dag voor de bespreking

van 11 november een schets was vervaardigde met de opzet van ons voorstel om te beoordelen of het voorstel mogelijk was

terwijl uit het gesprek wij de duidelijk indruk kregen dat de voordelen van onze voorstel ook niet waren bestudeerd. Zoals wij

hebben aangegeven heeft ons voorstel voor zover wij dat kunnen beoordelen veel voordelen en weinig of geen nadelen en lijkt

het ook technische uitvoerbaar te zijn.

Wij hebben in ons voorstel getracht een holistische visie te nemen waarin zowel de technische aspecten, bereikbaarheids

aspecten en de geluidsoverlast aspecten zijn geoptimaliseerde en realistische geanalyseerd.

Wij vertrouwen er op dat RWS zal ons voorstel ook met dezelfde visie zal beoordelen bij het samenstellen van de Voorkeur

Variant voor Knooppunt Hoevelaken.

Met vriendelijke groet,

Joyce Ramsbotham

Veenwal 1

3871KE Hoevelaken

The Netherlands

Tel no: +31 (0) 33 2582751

Mobile: + 31 (0) 653753221

email: ramsbotham@planet.nl

Website: www.hoevelakenbereikbaar.nl
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