
Na de Internetconsultatie mei 2021 en bij afsluiting van 2x inwonerparticipatie (online) bleef de 
volgende essentiële vraag:

Wat wordt bedoeld met “langs de A28?”

Het gebied ter hoogte van afslag Soesterberg en kruising van A28 met N224
Loes van Poppel Stad om Land

Maar de laatste keer dat ik op een kaart had gekeken kruisen A28 en N224 helemaal niet. Of wordt 
hier de N238 bedoeld. Hierbij verzoek ik jullie om de juiste info te plaatsen naar alle deelnemers. 
Dit om te voorkomen dat “men” hier dit ziet als bewijs van complot theorieën en opzettelijke 
misinformatie.



Dankzij een oplettende inwoner werden we geattendeerd op een foutje in het vraag en antwoord 
document dat u onlangs heeft gekregen. Hierin stond de vraag:
“Wat wordt bedoeld met langs de A28”. Als antwoord stond hierbij: “Het gebied ter hoogte van 
afslag Soesterberg en kruising van A28 met N224”. Echter, de A28 en N224 kruisen niet.
Wij willen u via deze weg attenderen dat hier de kruising van de A28 en de N227 wordt 
bedoeld. Op onderstaand kaartje is de kruising aangegeven ter verduidelijking.
 
Excuses voor onze misstap.



Hallo allemaal,
 
Na de opheldering die eerder deze dag verstuurd is blijkt dat er toch nog veel onduidelijkheid is 
onder de inwoners. Vandaar dat we met onderstaand kaartje wat meer duidelijkheid kunnen 
creëren. De blauwe stippellijn is het zoekgebied voor windmolens langs de A28. Dit zoekgebied loopt 
van afslag 4 (Soesterberg) tot en met afslag 5 (N227).
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Nu blijkt het opeens niet de kruising A28 met de N227 te zijn maar de afslag 5. Dan hebben we het 
volgens de blauwe stippellijn dus over de afslag van de A28 richting Utrecht, en helaas niet in de 
richting Zwolle. Dus weer een kilometer dichterbij. Nu is het zo dat bij de A28 de oprit 6 Leusden-
Zuid naadloos overgaat in de afrit van 5. Dus is het nogal onduidelijk wat exact wordt bedoeld met 
“tot en met afslag 5 (N227)”. 

Dus nu nogmaals en hopelijk voor de laatste keer: Wat is het exacte plangebied!

Uw frustratie snap ik. Ik kan uw vraag “Wat is het exacte plangebied” echter niet beantwoorden 
zoals u mogelijk zou wensen. Voor nu heeft de gemeente een zoekgebied aangewezen, tussen 
afslag 4 en afslag 5. Hoe ver dit zoekgebied daaromheen nog reikt is daarom ook nog niet duidelijk 
in deze fase. Omdat afslag 5 en 6 inderdaad erg dicht op elkaar liggen, kan ik dus ook niet stellig 
zeggen dat hier wel of geen zoekgebied is.

En als laatste

Globaal tussen de afrit Soesterberg en de kruising van de A28 met de Doornseweg (N227).
Rik Swieringa, programmamanager energietransitie (email 12 november) 



Verzameling interessante plaatjes van het internet:



Leusderkrant 26 sep 2020

Dit is ‘bij de door defensie voorgestelde locatie langs de A28 voor 4 windturbines’





Volgens de Energie Zoeklocaties windenergie is vanaf kruising A28 / N227 
Richting Utrecht “langs” de A28 eerst NEE, TENZIJ en pas west van Kolonel H.L. 
van Royenweg over de A28 JA, MITS. 
Richting Leusden “langs” de A28 allemaal WIT = NEE.

Hoe kom je dan op zo een kaartje als met de blauwe stippellijn, NEE = NEE

Verder zijn er regels voor de afstand t.o.v. de verharding van een rijksweg moet 
worden aangehouden. 

Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatwerken Geldend van 
21-11-2015 tot heden
Langs Rijkswegen wordt plaatsing van windturbines toegestaan bij een afstand van ten minste 30m 
uit de rand van de verharding of bij een rotordiameter groter dan 60m ten minste de halve 
diameter.

Een Windturbine met 130m as-hoogte kan een rotordiameter hebben van ruim 150. Dan moet er 
dus minimaal 75 meter afstand worden gehouden van de eerste verharding van de A28.


