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Rijkswaterstaat Utrecht
  

Griffioenlaan 2 

3526 LA Utrecht 

Postbus 24094 

3502 MB  Utrecht 

T  +31(0)88 797 3111 

F  +31(0)88 797 1899 

 
 

Contactpersoon 

-
  

T  - 

 
 

 

 

 

    

 

 > Retouradres Postbus 24094 3502 MB 

Aan de bewoner(s) van 

Plesmanstraat 50 

3769 HN SOESTERBERG 

    

    

 

Datum 9 december 

Onderwerp Verbrijzelen beton op A28 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Rijkswaterstaat heeft op 28 en 29 november het beton op de A28 verbrijzeld in de 

omgeving waar u woont. Daarvoor is gebruik gemaakt van zwaar materieel dat 

trillingen in de omgeving veroorzaakt heeft. Deze werkzaamheden zijn nog niet 

afgerond. Op het gedeelte van de A28 waar nu nog auto’s rijden, moet het beton 

nog verbrijzeld worden.  

 

Vanaf 19 december worden de rijstroken op de A28 verlegd. In de week van 

maandag 19 december 2011 tot en met vrijdag 23 december 2011 zal vervolgens 

op dat wegvak het beton verbrijzeld worden (middenberm A28 tussen Zeist en 

Leusden-zuid). In de week van maandag 6 februari 2012 tot en met vrijdag 10 

februari 2012 zal voor het laatst beton verbrijzeld worden (buitenberm A28 van 

de rijbaan richting Amersfoort).  

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Ter 

hoogte van Soesterberg zal het verbrijzelen van het beton plaatsvinden tussen 

09.00 uur en 19.00 uur om de overlast voor de omwonenden in de vroege 

ochtend te beperken. 

 

Als er omstandigheden zijn die de werkzaamheden niet toelaten, worden ze 

uitgesteld. In dat geval wordt u opnieuw geïnformeerd zodra bekend is wanneer 

de werkzaamheden wel worden uitgevoerd.  

 

Rijkswaterstaat heeft klachten ontvangen na de werkzaamheden op 28, 29 en 30 

november. We zijn deze klachten nu zorgvuldig aan het onderzoeken. Als uit dit 

onderzoek blijkt dat de werkwijze aangepast moet worden, dan zal 

Rijkswaterstaat dat doen. Overigens blijkt uit metingen dat er geen normen voor 

trillingen overschreden zijn.  

 

Voor vragen of meldingen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat, via de 

landelijke informatielijn 0800-8002. Dit gratis nummer is zeven dagen per week 

bereikbaar van 06.00 uur ’s morgens tot 22.30 uur ’s avonds. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frans de Kock Projectmanager A27/A28 
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Rijkswaterstaat Utrecht
  

Griffioenlaan 2 

3526 LA Utrecht 

Postbus 24094 

3502 MB  Utrecht 

T  +31(0)88 797 3111 

F  +31(0)88 797 1899 

 
 

Contactpersoon 

-
  

T  - 

 
 

 

 

 

    

 

 > Retouradres Postbus 24094 3502 MB 

Aan de bewoner(s) van 

Simon Stevinlaan 5 

3769 VE SOESTERBERG 

    

    

 

Datum 9 december 

Onderwerp Verbrijzelen beton op A28 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Rijkswaterstaat heeft op 28 en 29 november het beton op de A28 verbrijzeld in de 

omgeving waar u woont. Daarvoor is gebruik gemaakt van zwaar materieel dat 

trillingen in de omgeving veroorzaakt heeft. Deze werkzaamheden zijn nog niet 

afgerond. Op het gedeelte van de A28 waar nu nog auto’s rijden, moet het beton 

nog verbrijzeld worden.  

 

Vanaf 19 december worden de rijstroken op de A28 verlegd. In de week van 

maandag 19 december 2011 tot en met vrijdag 23 december 2011 zal vervolgens 

op dat wegvak het beton verbrijzeld worden (middenberm A28 tussen Zeist en 

Leusden-zuid). In de week van maandag 6 februari 2012 tot en met vrijdag 10 

februari 2012 zal voor het laatst beton verbrijzeld worden (buitenberm A28 van 

de rijbaan richting Amersfoort).  

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Ter 

hoogte van Soesterberg zal het verbrijzelen van het beton plaatsvinden tussen 

09.00 uur en 19.00 uur om de overlast voor de omwonenden in de vroege 

ochtend te beperken. 

 

Als er omstandigheden zijn die de werkzaamheden niet toelaten, worden ze 

uitgesteld. In dat geval wordt u opnieuw geïnformeerd zodra bekend is wanneer 

de werkzaamheden wel worden uitgevoerd.  

 

Rijkswaterstaat heeft klachten ontvangen na de werkzaamheden op 28, 29 en 30 

november. We zijn deze klachten nu zorgvuldig aan het onderzoeken. Als uit dit 

onderzoek blijkt dat de werkwijze aangepast moet worden, dan zal 

Rijkswaterstaat dat doen. Overigens blijkt uit metingen dat er geen normen voor 

trillingen overschreden zijn.  

 

Voor vragen of meldingen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat, via de 

landelijke informatielijn 0800-8002. Dit gratis nummer is zeven dagen per week 

bereikbaar van 06.00 uur ’s morgens tot 22.30 uur ’s avonds. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frans de Kock Projectmanager A27/A28 
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Rijkswaterstaat Utrecht
  

Griffioenlaan 2 

3526 LA Utrecht 

Postbus 24094 

3502 MB  Utrecht 

T  +31(0)88 797 3111 

F  +31(0)88 797 1899 

 
 

Contactpersoon 

-
  

T  - 

 
 

 

 

 

    

 

 > Retouradres Postbus 24094 3502 MB 

Aan de bewoner(s) van 

Antonie v Leeuwenhoekln 39 

3769 XA SOESTERBERG 

    

    

 

Datum 9 december 

Onderwerp Verbrijzelen beton op A28 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Rijkswaterstaat heeft op 28 en 29 november het beton op de A28 verbrijzeld in de 

omgeving waar u woont. Daarvoor is gebruik gemaakt van zwaar materieel dat 

trillingen in de omgeving veroorzaakt heeft. Deze werkzaamheden zijn nog niet 

afgerond. Op het gedeelte van de A28 waar nu nog auto’s rijden, moet het beton 

nog verbrijzeld worden.  

 

Vanaf 19 december worden de rijstroken op de A28 verlegd. In de week van 

maandag 19 december 2011 tot en met vrijdag 23 december 2011 zal vervolgens 

op dat wegvak het beton verbrijzeld worden (middenberm A28 tussen Zeist en 

Leusden-zuid). In de week van maandag 6 februari 2012 tot en met vrijdag 10 

februari 2012 zal voor het laatst beton verbrijzeld worden (buitenberm A28 van 

de rijbaan richting Amersfoort).  

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Ter 

hoogte van Soesterberg zal het verbrijzelen van het beton plaatsvinden tussen 

09.00 uur en 19.00 uur om de overlast voor de omwonenden in de vroege 

ochtend te beperken. 

 

Als er omstandigheden zijn die de werkzaamheden niet toelaten, worden ze 

uitgesteld. In dat geval wordt u opnieuw geïnformeerd zodra bekend is wanneer 

de werkzaamheden wel worden uitgevoerd.  

 

Rijkswaterstaat heeft klachten ontvangen na de werkzaamheden op 28, 29 en 30 

november. We zijn deze klachten nu zorgvuldig aan het onderzoeken. Als uit dit 

onderzoek blijkt dat de werkwijze aangepast moet worden, dan zal 

Rijkswaterstaat dat doen. Overigens blijkt uit metingen dat er geen normen voor 

trillingen overschreden zijn.  

 

Voor vragen of meldingen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat, via de 

landelijke informatielijn 0800-8002. Dit gratis nummer is zeven dagen per week 

bereikbaar van 06.00 uur ’s morgens tot 22.30 uur ’s avonds. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frans de Kock Projectmanager A27/A28 
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Rijkswaterstaat Utrecht
  

Griffioenlaan 2 

3526 LA Utrecht 

Postbus 24094 

3502 MB  Utrecht 

T  +31(0)88 797 3111 

F  +31(0)88 797 1899 

 
 

Contactpersoon 

-
  

T  - 

 
 

 

 

 

    

 

 > Retouradres Postbus 24094 3502 MB 

Aan de bewoner(s) van 

Plesmanstraat 106 

3769 HP SOESTERBERG 

    

    

 

Datum 9 december 

Onderwerp Verbrijzelen beton op A28 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Rijkswaterstaat heeft op 28 en 29 november het beton op de A28 verbrijzeld in de 

omgeving waar u woont. Daarvoor is gebruik gemaakt van zwaar materieel dat 

trillingen in de omgeving veroorzaakt heeft. Deze werkzaamheden zijn nog niet 

afgerond. Op het gedeelte van de A28 waar nu nog auto’s rijden, moet het beton 

nog verbrijzeld worden.  

 

Vanaf 19 december worden de rijstroken op de A28 verlegd. In de week van 

maandag 19 december 2011 tot en met vrijdag 23 december 2011 zal vervolgens 

op dat wegvak het beton verbrijzeld worden (middenberm A28 tussen Zeist en 

Leusden-zuid). In de week van maandag 6 februari 2012 tot en met vrijdag 10 

februari 2012 zal voor het laatst beton verbrijzeld worden (buitenberm A28 van 

de rijbaan richting Amersfoort).  

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Ter 

hoogte van Soesterberg zal het verbrijzelen van het beton plaatsvinden tussen 

09.00 uur en 19.00 uur om de overlast voor de omwonenden in de vroege 

ochtend te beperken. 

 

Als er omstandigheden zijn die de werkzaamheden niet toelaten, worden ze 

uitgesteld. In dat geval wordt u opnieuw geïnformeerd zodra bekend is wanneer 

de werkzaamheden wel worden uitgevoerd.  

 

Rijkswaterstaat heeft klachten ontvangen na de werkzaamheden op 28, 29 en 30 

november. We zijn deze klachten nu zorgvuldig aan het onderzoeken. Als uit dit 

onderzoek blijkt dat de werkwijze aangepast moet worden, dan zal 

Rijkswaterstaat dat doen. Overigens blijkt uit metingen dat er geen normen voor 

trillingen overschreden zijn.  

 

Voor vragen of meldingen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat, via de 

landelijke informatielijn 0800-8002. Dit gratis nummer is zeven dagen per week 

bereikbaar van 06.00 uur ’s morgens tot 22.30 uur ’s avonds. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frans de Kock Projectmanager A27/A28 
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Rijkswaterstaat Utrecht
  

Griffioenlaan 2 

3526 LA Utrecht 

Postbus 24094 

3502 MB  Utrecht 

T  +31(0)88 797 3111 

F  +31(0)88 797 1899 

 
 

Contactpersoon 

-
  

T  - 

 
 

 

 

 

    

 

 > Retouradres Postbus 24094 3502 MB 

Aan de bewoner(s) van 

Soembastraat 11 

3818 AL AMERSFOORT 

    

    

 

Datum 9 december 

Onderwerp Verbrijzelen beton op A28 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Rijkswaterstaat heeft op 28 en 29 november het beton op de A28 verbrijzeld in de 

omgeving waar u woont. Daarvoor is gebruik gemaakt van zwaar materieel dat 

trillingen in de omgeving veroorzaakt heeft. Deze werkzaamheden zijn nog niet 

afgerond. Op het gedeelte van de A28 waar nu nog auto’s rijden, moet het beton 

nog verbrijzeld worden.  

 

Vanaf 19 december worden de rijstroken op de A28 verlegd. In de week van 

maandag 19 december 2011 tot en met vrijdag 23 december 2011 zal vervolgens 

op dat wegvak het beton verbrijzeld worden (middenberm A28 tussen Zeist en 

Leusden-zuid). In de week van maandag 6 februari 2012 tot en met vrijdag 10 

februari 2012 zal voor het laatst beton verbrijzeld worden (buitenberm A28 van 

de rijbaan richting Amersfoort).  

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Ter 

hoogte van Soesterberg zal het verbrijzelen van het beton plaatsvinden tussen 

09.00 uur en 19.00 uur om de overlast voor de omwonenden in de vroege 

ochtend te beperken. 

 

Als er omstandigheden zijn die de werkzaamheden niet toelaten, worden ze 

uitgesteld. In dat geval wordt u opnieuw geïnformeerd zodra bekend is wanneer 

de werkzaamheden wel worden uitgevoerd.  

 

Rijkswaterstaat heeft klachten ontvangen na de werkzaamheden op 28, 29 en 30 

november. We zijn deze klachten nu zorgvuldig aan het onderzoeken. Als uit dit 

onderzoek blijkt dat de werkwijze aangepast moet worden, dan zal 

Rijkswaterstaat dat doen. Overigens blijkt uit metingen dat er geen normen voor 

trillingen overschreden zijn.  

 

Voor vragen of meldingen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat, via de 

landelijke informatielijn 0800-8002. Dit gratis nummer is zeven dagen per week 

bereikbaar van 06.00 uur ’s morgens tot 22.30 uur ’s avonds. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frans de Kock Projectmanager A27/A28 
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Rijkswaterstaat Utrecht
  

Griffioenlaan 2 

3526 LA Utrecht 

Postbus 24094 

3502 MB  Utrecht 

T  +31(0)88 797 3111 

F  +31(0)88 797 1899 

 
 

Contactpersoon 

-
  

T  - 

 
 

 

 

 

    

 

 > Retouradres Postbus 24094 3502 MB 

Aan de bewoner(s) van 

Balistraat 1 

3818 AJ AMERSFOORT 

    

    

 

Datum 9 december 

Onderwerp Verbrijzelen beton op A28 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Rijkswaterstaat heeft op 28 en 29 november het beton op de A28 verbrijzeld in de 

omgeving waar u woont. Daarvoor is gebruik gemaakt van zwaar materieel dat 

trillingen in de omgeving veroorzaakt heeft. Deze werkzaamheden zijn nog niet 

afgerond. Op het gedeelte van de A28 waar nu nog auto’s rijden, moet het beton 

nog verbrijzeld worden.  

 

Vanaf 19 december worden de rijstroken op de A28 verlegd. In de week van 

maandag 19 december 2011 tot en met vrijdag 23 december 2011 zal vervolgens 

op dat wegvak het beton verbrijzeld worden (middenberm A28 tussen Zeist en 

Leusden-zuid). In de week van maandag 6 februari 2012 tot en met vrijdag 10 

februari 2012 zal voor het laatst beton verbrijzeld worden (buitenberm A28 van 

de rijbaan richting Amersfoort).  

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Ter 

hoogte van Soesterberg zal het verbrijzelen van het beton plaatsvinden tussen 

09.00 uur en 19.00 uur om de overlast voor de omwonenden in de vroege 

ochtend te beperken. 

 

Als er omstandigheden zijn die de werkzaamheden niet toelaten, worden ze 

uitgesteld. In dat geval wordt u opnieuw geïnformeerd zodra bekend is wanneer 

de werkzaamheden wel worden uitgevoerd.  

 

Rijkswaterstaat heeft klachten ontvangen na de werkzaamheden op 28, 29 en 30 

november. We zijn deze klachten nu zorgvuldig aan het onderzoeken. Als uit dit 

onderzoek blijkt dat de werkwijze aangepast moet worden, dan zal 

Rijkswaterstaat dat doen. Overigens blijkt uit metingen dat er geen normen voor 

trillingen overschreden zijn.  

 

Voor vragen of meldingen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat, via de 

landelijke informatielijn 0800-8002. Dit gratis nummer is zeven dagen per week 

bereikbaar van 06.00 uur ’s morgens tot 22.30 uur ’s avonds. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frans de Kock Projectmanager A27/A28 
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Rijkswaterstaat Utrecht
  

Griffioenlaan 2 

3526 LA Utrecht 

Postbus 24094 

3502 MB  Utrecht 

T  +31(0)88 797 3111 

F  +31(0)88 797 1899 

 
 

Contactpersoon 

-
  

T  - 

 
 

 

 

 

    

 

 > Retouradres Postbus 24094 3502 MB 

Aan de bewoner(s) van 

Generaal Spoorstraat 46 

3769 EM SOESTERBERG 

    

    

 

Datum 9 december 

Onderwerp Verbrijzelen beton op A28 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Rijkswaterstaat heeft op 28 en 29 november het beton op de A28 verbrijzeld in de 

omgeving waar u woont. Daarvoor is gebruik gemaakt van zwaar materieel dat 

trillingen in de omgeving veroorzaakt heeft. Deze werkzaamheden zijn nog niet 

afgerond. Op het gedeelte van de A28 waar nu nog auto’s rijden, moet het beton 

nog verbrijzeld worden.  

 

Vanaf 19 december worden de rijstroken op de A28 verlegd. In de week van 

maandag 19 december 2011 tot en met vrijdag 23 december 2011 zal vervolgens 

op dat wegvak het beton verbrijzeld worden (middenberm A28 tussen Zeist en 

Leusden-zuid). In de week van maandag 6 februari 2012 tot en met vrijdag 10 

februari 2012 zal voor het laatst beton verbrijzeld worden (buitenberm A28 van 

de rijbaan richting Amersfoort).  

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Ter 

hoogte van Soesterberg zal het verbrijzelen van het beton plaatsvinden tussen 

09.00 uur en 19.00 uur om de overlast voor de omwonenden in de vroege 

ochtend te beperken. 

 

Als er omstandigheden zijn die de werkzaamheden niet toelaten, worden ze 

uitgesteld. In dat geval wordt u opnieuw geïnformeerd zodra bekend is wanneer 

de werkzaamheden wel worden uitgevoerd.  

 

Rijkswaterstaat heeft klachten ontvangen na de werkzaamheden op 28, 29 en 30 

november. We zijn deze klachten nu zorgvuldig aan het onderzoeken. Als uit dit 

onderzoek blijkt dat de werkwijze aangepast moet worden, dan zal 

Rijkswaterstaat dat doen. Overigens blijkt uit metingen dat er geen normen voor 

trillingen overschreden zijn.  

 

Voor vragen of meldingen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat, via de 

landelijke informatielijn 0800-8002. Dit gratis nummer is zeven dagen per week 

bereikbaar van 06.00 uur ’s morgens tot 22.30 uur ’s avonds. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frans de Kock Projectmanager A27/A28 

Pagina 1 van 1 



1 

a 

   
 

Rijkswaterstaat Utrecht
  

Griffioenlaan 2 

3526 LA Utrecht 

Postbus 24094 

3502 MB  Utrecht 

T  +31(0)88 797 3111 

F  +31(0)88 797 1899 

 
 

Contactpersoon 

-
  

T  - 

 
 

 

 

 

    

 

 > Retouradres Postbus 24094 3502 MB 

Aan de bewoner(s) van 

Korte Bergweg 53 

3712 AE HUIS TER HEIDE UT 

    

    

 

Datum 9 december 

Onderwerp Verbrijzelen beton op A28 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Rijkswaterstaat heeft op 28 en 29 november het beton op de A28 verbrijzeld in de 

omgeving waar u woont. Daarvoor is gebruik gemaakt van zwaar materieel dat 

trillingen in de omgeving veroorzaakt heeft. Deze werkzaamheden zijn nog niet 

afgerond. Op het gedeelte van de A28 waar nu nog auto’s rijden, moet het beton 

nog verbrijzeld worden.  

 

Vanaf 19 december worden de rijstroken op de A28 verlegd. In de week van 

maandag 19 december 2011 tot en met vrijdag 23 december 2011 zal vervolgens 

op dat wegvak het beton verbrijzeld worden (middenberm A28 tussen Zeist en 

Leusden-zuid). In de week van maandag 6 februari 2012 tot en met vrijdag 10 

februari 2012 zal voor het laatst beton verbrijzeld worden (buitenberm A28 van 

de rijbaan richting Amersfoort).  

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Ter 

hoogte van Soesterberg zal het verbrijzelen van het beton plaatsvinden tussen 

09.00 uur en 19.00 uur om de overlast voor de omwonenden in de vroege 

ochtend te beperken. 

 

Als er omstandigheden zijn die de werkzaamheden niet toelaten, worden ze 

uitgesteld. In dat geval wordt u opnieuw geïnformeerd zodra bekend is wanneer 

de werkzaamheden wel worden uitgevoerd.  

 

Rijkswaterstaat heeft klachten ontvangen na de werkzaamheden op 28, 29 en 30 

november. We zijn deze klachten nu zorgvuldig aan het onderzoeken. Als uit dit 

onderzoek blijkt dat de werkwijze aangepast moet worden, dan zal 

Rijkswaterstaat dat doen. Overigens blijkt uit metingen dat er geen normen voor 

trillingen overschreden zijn.  

 

Voor vragen of meldingen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat, via de 

landelijke informatielijn 0800-8002. Dit gratis nummer is zeven dagen per week 

bereikbaar van 06.00 uur ’s morgens tot 22.30 uur ’s avonds. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frans de Kock Projectmanager A27/A28 
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Rijkswaterstaat Utrecht
  

Griffioenlaan 2 

3526 LA Utrecht 

Postbus 24094 

3502 MB  Utrecht 

T  +31(0)88 797 3111 

F  +31(0)88 797 1899 

 
 

Contactpersoon 

-
  

T  - 

 
 

 

 

 

    

 

 > Retouradres Postbus 24094 3502 MB 

Aan de bewoner(s) van 

Gemini 12 

3769 KV SOESTERBERG 

    

    

 

Datum 9 december 

Onderwerp Verbrijzelen beton op A28 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Rijkswaterstaat heeft op 28 en 29 november het beton op de A28 verbrijzeld in de 

omgeving waar u woont. Daarvoor is gebruik gemaakt van zwaar materieel dat 

trillingen in de omgeving veroorzaakt heeft. Deze werkzaamheden zijn nog niet 

afgerond. Op het gedeelte van de A28 waar nu nog auto’s rijden, moet het beton 

nog verbrijzeld worden.  

 

Vanaf 19 december worden de rijstroken op de A28 verlegd. In de week van 

maandag 19 december 2011 tot en met vrijdag 23 december 2011 zal vervolgens 

op dat wegvak het beton verbrijzeld worden (middenberm A28 tussen Zeist en 

Leusden-zuid). In de week van maandag 6 februari 2012 tot en met vrijdag 10 

februari 2012 zal voor het laatst beton verbrijzeld worden (buitenberm A28 van 

de rijbaan richting Amersfoort).  

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Ter 

hoogte van Soesterberg zal het verbrijzelen van het beton plaatsvinden tussen 

09.00 uur en 19.00 uur om de overlast voor de omwonenden in de vroege 

ochtend te beperken. 

 

Als er omstandigheden zijn die de werkzaamheden niet toelaten, worden ze 

uitgesteld. In dat geval wordt u opnieuw geïnformeerd zodra bekend is wanneer 

de werkzaamheden wel worden uitgevoerd.  

 

Rijkswaterstaat heeft klachten ontvangen na de werkzaamheden op 28, 29 en 30 

november. We zijn deze klachten nu zorgvuldig aan het onderzoeken. Als uit dit 

onderzoek blijkt dat de werkwijze aangepast moet worden, dan zal 

Rijkswaterstaat dat doen. Overigens blijkt uit metingen dat er geen normen voor 

trillingen overschreden zijn.  

 

Voor vragen of meldingen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat, via de 

landelijke informatielijn 0800-8002. Dit gratis nummer is zeven dagen per week 

bereikbaar van 06.00 uur ’s morgens tot 22.30 uur ’s avonds. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frans de Kock Projectmanager A27/A28 
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Rijkswaterstaat Utrecht
  

Griffioenlaan 2 

3526 LA Utrecht 

Postbus 24094 

3502 MB  Utrecht 

T  +31(0)88 797 3111 

F  +31(0)88 797 1899 

 
 

Contactpersoon 

-
  

T  - 

 
 

 

 

 

    

 

 > Retouradres Postbus 24094 3502 MB 

Aan de bewoner(s) van 

Boulevard 22 5 

3707 BN ZEIST 

    

    

 

Datum 9 december 

Onderwerp Verbrijzelen beton op A28 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Rijkswaterstaat heeft op 28 en 29 november het beton op de A28 verbrijzeld in de 

omgeving waar u woont. Daarvoor is gebruik gemaakt van zwaar materieel dat 

trillingen in de omgeving veroorzaakt heeft. Deze werkzaamheden zijn nog niet 

afgerond. Op het gedeelte van de A28 waar nu nog auto’s rijden, moet het beton 

nog verbrijzeld worden.  

 

Vanaf 19 december worden de rijstroken op de A28 verlegd. In de week van 

maandag 19 december 2011 tot en met vrijdag 23 december 2011 zal vervolgens 

op dat wegvak het beton verbrijzeld worden (middenberm A28 tussen Zeist en 

Leusden-zuid). In de week van maandag 6 februari 2012 tot en met vrijdag 10 

februari 2012 zal voor het laatst beton verbrijzeld worden (buitenberm A28 van 

de rijbaan richting Amersfoort).  

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Ter 

hoogte van Soesterberg zal het verbrijzelen van het beton plaatsvinden tussen 

09.00 uur en 19.00 uur om de overlast voor de omwonenden in de vroege 

ochtend te beperken. 

 

Als er omstandigheden zijn die de werkzaamheden niet toelaten, worden ze 

uitgesteld. In dat geval wordt u opnieuw geïnformeerd zodra bekend is wanneer 

de werkzaamheden wel worden uitgevoerd.  

 

Rijkswaterstaat heeft klachten ontvangen na de werkzaamheden op 28, 29 en 30 

november. We zijn deze klachten nu zorgvuldig aan het onderzoeken. Als uit dit 

onderzoek blijkt dat de werkwijze aangepast moet worden, dan zal 

Rijkswaterstaat dat doen. Overigens blijkt uit metingen dat er geen normen voor 

trillingen overschreden zijn.  

 

Voor vragen of meldingen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat, via de 

landelijke informatielijn 0800-8002. Dit gratis nummer is zeven dagen per week 

bereikbaar van 06.00 uur ’s morgens tot 22.30 uur ’s avonds. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frans de Kock Projectmanager A27/A28 
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