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From: Rob Wesselingh [rob.wesselingh@planet.nl]
Sent: 12 October 2010 14:12
To: shp.dejong@amersfoort.nl
Cc: John Ramsbotham; Joyce Rramsbotham; Jan lobeek
Subject: FW: Nieuwe voorstel knooppunt Hoevelaken

Sip (of moet het eigenlijk Syp zijn?),

Referte tel gesprek hedenmiddag. Hierbij het iets aangepaste voorstel van
SHB&L waarop de informatie die wij vandaag besproken hebben is aangegeven.
Of de verbindingsweg A1 Oost/A28 Zuid boven of onder de A28 doorloopt maakt
geen feitelijk verschil in de opzet, al is de bovengrondse oplossing
natuurlijk eenvoudiger en goedkoper, maar wel aanzienlijk zwaarder milieu
belastend voor Hoevelaken. Verkeerstechnisch is onze oplossing voor deze
verbinding trouwens veel beter dan de Turbo variant van RWS over het
Knooppunt heen want de wegboog en afstand in ons voorstel werkt veel
voordeliger en efficiënter uit.

Ons idee is dus de Outputweg langs de A28 te laten vervallen om ruimte te
maken voor de A28 verbreding en de invoegstroken voor de Hogeweg afslag
(blauw). De verbinding Hogeweg/Outputweg loopt dan via de Energieweg en dan
onder de A28 door bij het spoorviaduct. Ook dat lijkt mij verkeerstechnisch
nogal wat problemen op te lossen bij de A28/Hogeweg aansluiting omdat de
afslag van de Outputweg dan komt te vervallen. Doorstroming naar de stad is
dan veel beter geregeld!

Verkeer uit het oosten (A1) naar Amersfoort centrum neemt dan de afslag bij
Hoevelaken/Energieweg. Dat geld ook voor verkeer richting De Hoef,
Wieken/Vinkenhoef en Vathorst, dus al met al nog een fikse ontlasting van de
A28 afslag bij de Hogeweg (en ook de A1 afslag bij Amersfoort-Noord). Wel
zaak om de Energieweg dus 2x2 baans uit te voeren om dit allemaal goed te
kunnen verwerken! De A1 oprit bij Hoevelaken kan zonder problemen blijven
bestaan want er zijn geen verdere weefvlakken op dit weggedeelte omdat
verkeer naar A28 Noord en Amersfoort dus al van de weg af is op dat punt.
Ook hier weer ten voordele van verkeer uit Amersfoort dat zodoende een goede
extra aansluiting naar de A1 richting Amsterdam heeft!

Stel trouwens voor dat Gemeente Amersfoort onze Stichting als Hoofdsponsor
gaat ondersteunen gezien de geweldige positieve inzet voor jullie belangen!

Bedankt voor de informatie ten aanzien van het onteigening proces. Kan niet
oordelen of de door ons voorgestelde verbindingsweg A1 Oost/A28 Zuid zonder
wijzigingen aan het huidige Energieweg plan kan worden ingevoegd. Dat zou
RWS snel over moeten oordelen zodat de procedure zo snel mogelijk kan worden
aangezet.

We houden contact. Groeten,

Rob

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Joyce Ramsbotham [mailto:joyce.ramsbotham@hoevelakenbereikbaar.nl] 
Verzonden: dinsdag 12 oktober 2010 13:25
Aan: Stephan Lahaye (RDU); Ronald Schoofs
CC: Jan en Hermy Lobeek; Rob Wesselingh
Onderwerp: Nieuwe voorstel knooppunt Hoevelaken

Geachte Heren Schoofs en Lahaye,

Doordenkend over ons nieuwe voorstel voor knooppunt Hoevelaken komen wij
naar de conclusie dat de beste manier voor verkeer van A1 oost te rijden
naar Amersfoort Centrum is de afslag Hoevelaken te nemen en dan over de
Energie weg te rijden.

Dit betekent dat er één minder weefvaak is (blauwe lijnen op de tekening),
wat ons inziens een grote voordeel zal zijn.
Het betekent wel dat afslag Hoevelaken van A1 oost moet  blijven.
Het lijkt ons ook verstandig dat de Energie weg 2 x 2 baans moet uitgevoerd
worden, ipv 2 x 1 baan zoals nu gepland.

Een nieuwe tekening is bijgevoegd.
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Met vriendelijke groet en tot vanavond,

Joyce Ramsbotham

Veenwal 1
3871KE Hoevelaken
The Netherlands
Tel no: +31 (0) 33 2582751
Mobile: + 31 (0) 653753221
email: ramsbotham@planet.nl
Website: www.ramsbotham.nl

Page 2


