
         Uitnodiging
   Voor het Mini symposium

over een Tunneltracé als dé oplossing

voor de doortrekking van de A15 door de Liemers.

Datum                1 februari 2010

Aanvang           17.00 uur

Plaats            Het Musiater 
              Bommersheufsestraat 62, 6901 JZ Zevenaar, www.hetmusiater.nl

Uw gastheer    Stichting Bewonersoverleg Groessen A15

Klik hier om in te schrijven

mailto:lefa15@upcmail.nl


“Bal je vuist niet, maar houd je handen open

Kijk in plaats van steeds omhoog een keer opzij”

Fragment uit het nummer Lef van Karin Bloemen

    Na de ervaringen met de Betuwelijn hebben nog maar weinig mensen
in de Liemers zin in inspraak en vertrouwen in burgerparticipatie.

LEF is nodig om bij elkaar te gaan zitten en mensen in ons 

dorp uit te nodigen mee te doen in een niet te voorspellen 

traject in het kader van de doortrekking van de A15.  

“Het is toch allemaal al bekonkeld” en “hej niks anders te doen” 

waren begrijpelijke reacties.

LEF om door te gaan vanuit oprechte zorg voor onze Liemers, ook op 

de momenten dat we het gevoel van onze dorpsgenoten deelden zoals:

Na de vaststelling van de Gebiedsvisie Duiven Zevenaar, waarin we actief      

hadden meegewerkt. Een ingetekend tracé was ons totaal onbekend, 

maar we kregen grote verwijten, dat we daarmee akkoord waren gegaan. 

Na de reactie op onze inspraak op de Startnotitie. Een zeer tijdsintensief proces 

van inlezen en de juiste vragen stellen, werd afgedaan met ambtelijk veilige 

antwoorden als: “Hiervan nemen wij kennis”, en “Dat zullen we in de MER 

onderbouwen”.

LEF om door te gaan voor de vele burgers in de Liemers die ons steunden. 

De gemeenten Duiven en Zevenaar sloten aan. 

LEF toonde Strukton om onderzoek te willen doen naar de kansen en mogelijkheden van 

een tunneltracé. 

LEF is daarom de titel van het minisymposium dat op 1 februari aanstaande wordt gehouden in 

Het Musiater van Zevenaar. Daar komen de antwoorden op onze vragen. 

Niet van de overheid zoals we dat eigenlijk hadden verwacht, maar van Strukton.

LEF is ook nodig om ons op dit moment al af te vragen of dit tracé wel hét tracé is. 

Wel weten we dat een tunnel het verdient om serieus genomen te worden om recht te doen aan 

de Leefbaarheid in een uniek stukje Oost Nederland. 

LEF is nú nodig van bestuurders en politici om de kansen die de resultaten zichtbaar maken te pakken. 

Wij appelleren aan de redenen waarvoor u door ons bent gekozen.

LEF hebben we nu niet meer nodig, ons werk is gedaan. 

Zorgt u ervoor dat onze handen open blijven?



Programma  1 februari Het Musiater

16.30 - 1700     

Ontvangst met koffi  e en thee  

17.00 - 17.05 

Opening LEF

17.05 - 17.10 

Welkom en korte inleiding

A. Kruger

17.10 - 17.15 

Doortrekking A15,

nut en noodzaak

M. van Haaren 

17.15 - 17.20 

Visie regionaal bedrijfsleven

Ing. J. de Nooij

17.20 - 17.25 

Duurzame economie

Prof. Dr. A. Heertje

17.25 - 17.30 

Welkom in de Liemers

R. v.d. Heuvel

17.30 - 17.45 

De weg naar Lef

S. van Groningen

17.45 - 17.50 

Inleiding Strukton

Ir. M. Almekinders 

17.50 - 17.55 

De onderzoeksvraag

Ir. M. Almekinders

17.55 - 18.00 

Visie op en aanpak 

van het onderzoek

Ir. M. Almekinders

18.00 - 18.30     

Pauze met een broodje

18.30 - 19.00 

Presentatie tunneloplossing, 

technisch, geografi sch en fi nancieel

Ing. J. Nagtegaal 

19.00 - 19.25 

Toehoorders stellen 

vragen aan panel

A. Kruger

19.25 - 19.55 

Haalbaarheid tunnel, 

vergelijking met andere alternatieven

A. Kruger en S. van Groningen

19.55 - 20.00  

Hoe nu verder? 

S. van Groningen  

 



Deelnemers paneldiscussie

A. Kruger  (Dagvoorzitter)
Programmamaker en Presentatrice 

Omroep Gelderland

M. van Haaren
Provincie Gelderland

Gedeputeerde Mobiliteit

Ing. J. De Nooij
Vice-voorzitter  Lindus

Prof. Dr. A. Heertje
Theoretisch Econoom

S. van Groningen (Gastheer)
Stichting Bewonersoverleg

Groessen A15

Ir. H. Moll
Directeur Strukton Engineering

Drs. J. de Ruiter
Burgemeester Gemeente Zevenaar

B. Elfrink
Wethouder Gemeente Duiven

Dr. A.A.J. van Reisen 
Adviseur Mobiliteit & Infraplanning 

Haskoning Nederland BV

Drs. Mayke van Ass
 Milieugezondheidkundige 

GGD’en regio Oost

Onderzoek verricht door Strukton Dit mini symposium is mede mogelijk gemaakt door
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