
 

 
Uitnodiging 

bijeenkomst A28 
 

 
 

 
Economic Board De Diamant, ondersteuning  Gerrit Marskamp  06-10 10 25 91, bereikbaar via Regio Noord-Veluwe 0341-47 44 00.  
Postadres: De Diamant van Midden-Nederland, Postbus 271, 3840 AG  HARDERWIJK.  E: info@dediamantvanmiddennederland.nl 

 

Wat: ondernemerssessie meedenken over de toekomst en de economische betekenis van 

de A28-corridor (tussen Amersfoort en Zwolle).  

 

Voor wie: ondernemers Noord-Veluwe 

 

Wanneer: donderdag 13 juli 2017 vanaf 12.30 tot 14.15 uur (inloop met lunch, start om 

13.00 uur). 

 

Waar: Yoolz Harderwijk, Daltonstraat 17 in Harderwijk 

 

Aanmelden 

Mail sturen aan Gerrit Marskamp (gmarskamp@regionoordveluwe.nl). Bij hem kunt u ook 

nadere informatie krijgen (06- 10 10 25 91).  

In verband met de planning graag aanmelden vóór maandag 10 juli. Bij aanmelding s.v.p. 

ook aangeven of u van de lunch gebruik wilt maken.  

 

Toelichting 

 

A28 knelpunt: actie! 

De A28 Zwolle-Amersfoort is een belangrijke noord-zuidroute voor zowel personenvervoer 

als goederenvervoer. Uit de nieuwe NMCA (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) die 

recent is gepubliceerd door de Rijksoverheid, blijkt dat voor de toekomst nog ernstigere 

vervoersknelpunten verwacht mogen worden, als er niets wordt gedaan.  

 

Onderzoek 

Om meer inzicht te krijgen in de economische betekenis van de A28 wordt op dit moment 

door BCI in opdracht van de Provincies Gelderland en Overijssel onderzoek gedaan. 

Enerzijds gaat het onderzoek over het interpreteren van mobiliteitscijfers en 

groeiscenario’s. Anderzijds is het onderzoek bedoeld om meer inkleuring te geven aan het 

droge cijfermateriaal. De input vanuit bedrijven – de dagelijkse gebruikers van de A28 - 

benutten we om de economische betekenis van de A28 nog sterker naar voren te brengen. 

Het beter begrijpen van het bereikbaarheidsprobleem is een voorwaarde om gezamenlijk 

naar oplossingsrichtingen toe te kunnen werken. 

  

Eerste uitkomsten onderzoek 

Tijdens de sessie worden de eerste bevindingen van het onderzoek kort door BCI 

gepresenteerd, waarna we samen met u in gesprek gaan over het belang van de A28. 

 

Inbreng 

Om het belang van de A28-corridor goed onder de aandacht te krijgen in Den Haag en de 

lobby voor de A28 te versterken, vragen wij u om input. Hiermee kunnen we de 
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economische belangen zo goed mogelijk duiden. Wij nodigen u daarom uit om gezamenlijk 

het belang en de knelpunten van de A28 te benoemen en tegelijkertijd na te denken over 

toekomstige aandachtspunten en (innovatieve) oplossingsrichtingen. 

 

Vragen 

Gedurende de sessie leggen wij graag o.a. de volgende vragen aan u voor:  

 

 Wat zijn de consequenties voor uw bedrijf bij een toenemende doorstromings- en 

veiligheidsproblematiek op de A28? En welke interne maatregelen (aanpaste planning 

etc.) moesten/moeten daarvoor genomen worden? 

 Welke  knelpunten zijn er volgens u aan te wijzen voor de toenemende problematiek op 

de A28 en hoe zouden deze aangepakt kunnen worden? 

 Denkt u dat het gebruik van intelligente transportsystemen (ITS) kan bijdragen aan een 

betere doorstroming en veiligheid op de A28 en in hoeverre maakt uw bedrijf intern al 

gebruik van dergelijke systemen? 

 

Vervolg 

BCI verwerkt uw input in een onderzoeksrapport waarvan de eerste versie op 23 augustus 

wordt besproken. Op 23 augustus is er een grote bijeenkomst voor bedrijfsleven, 

Rijk/RWS, provincies, gemeenten op de lijn Amersfoort-Hoogeveen. 

 


