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Onderwerp

Wijziging planning werkzaamheden brug Laagerfseweg te Woudenberg

E-mail

Geachte heer, mevrouw,
Op 13 juli j.l. heeft u een brief van ons ontvangen over onze werkzaamheden en de planning daarvan
bij de brug aan de Laagerfseweg. Graag informeren wij u over een aantal wijzigingen. Wij gaan
namelijk een aantal werkzaamheden extra uitvoeren en wij hebben de planning geoptimaliseerd om
de hinder zo kort mogelijk te laten duren.
De wijzigingen hebben betrekking op:
•
Het inhijsen van de liggers is verplaatst naar de nachten van 28 oktober en 29 oktober a.s. Op
de A12 wordt dit met verkeersstops gedaan; verkeer over de Laagerfseweg kan hinder
ondervinden van de werkzaamheden ter plaatse.
•
Afbouw van het dek op het viaduct In week 44, 45 en 46. Dit geeft geen hinder.
•
Afsluiting Laagerfseweg op zaterdag 12 november a.s. vanwege asfalteerwerk van de
spoorwegovergang ten noorden van de Laagerfseweg. Op deze dag is de Laagerfseweg
afgesloten. Dit moet op deze dag plaatsvinden omdat wij bij deze (extra) werkzaamheden
gebruik moeten maken van de buitendienststelling van het spoor in dat weekend.
•
Afsluiting Laagerfseweg in week 46 en 47 2011 vanwege uitbreiding van de
asfalteerwerkzaamheden en sloopwerkzaamheden. Deze afsluiting duurt langer dan eerder
was gepland, omdat we tot aan de kruising met de Haarweg asfalteren en we hier extra
sloopwerkzaamheden uitvoeren. Als we eerder klaar zijn, kan de weg eerder open.
•
U dient rekening te houden met een afsluiting van de Laagerfseweg in het laatste weekend van
november voor de sloop van het bestaande viaduct gedurende de dag- en de nachtperiode.
Vanwege te verkrijgen toestemmingen is dit op dit moment echter nog niet geheel definitief.
Mogelijk wordt deze afsluiting pas later gepland.
Tijdens de afsluitingen wordt alle verkeer, gemotoriseerd en niet gemotoriseerd, door middel van
bebording omgeleid. Vanaf maandag 28 november a.s. is de Laagerfseweg weer open.
Ondanks onze maatregelen om overlast tegen te gaan kunnen wij niet voorkomen dat u hinder van
onze werkzaamheden ondervindt. Hiervoor vragen wij uw begrip.
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Planning
Week/datum

Werkzaamheden

Tijd

Brug Laagerfseweg
28 en 29 oktober a.s.

Inhijsen van de liggers (het ‘dak’ van de brug)

(twee nachten)
12 november a.s.

vrijdagavond 21:30 uur t/m
zaterdagochtend 07:00 uur

Afsluiting Laagerfseweg vanwege

tussen 07:00 – 19:00 uur

asfalteerwerkzaamheden spoorwegovergang
Week 44, 45, 46 2011

Afbouwen nieuwe kunstwerk

tussen 07:00-19:00 uur

Week 46 en 47 2011

Afsluiting Laagerfseweg vanwege

tussen 07:00-19:00 uur

asfalteerwerkzaamheden
(Mogelijk)

(Mogelijk)

(Mogelijk)

Weekend 25 - 28 november

Afsluiting Laagerfseweg vanwege

vrijdagavond 21:30 uur t/m

a.s.

sloopwerkzaamheden

maandagochtend 07:00 uur

Deze planning biedt inzicht in de huidige stand van zaken. Het is niet uitgesloten dat werkzaamheden
korter of langer duren dan hierin is aangegeven, of eerder dan wel later beginnen. Indien de
werkzaamheden aanmerkelijk langer duren dan gepland of veel eerder dan wel veel later beginnen,
informeren wij u hierover.
Wanneer is het project A12 Utrecht Lunetten – Veenendaal gereed?
Het totale project is naar verwachting gereed in maart 2013. Dit is twee jaar eerder dan de minister
van Infrastructuur en Milieu had beoogd. Dit betekent ook dat voor het hele project de hinder als
gevolg van de werkzaamheden minder lang aanhoudt.
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Contact en informatie
Wij hopen u naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. Mocht u evenwel toch vragen hebben, dan
kunt u deze stellen via:
info@poortvanbunnik.nl
het (gratis) telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002
Meer informatie over de wegverbreding A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal vindt u op
www.rijkswaterstaat.nl en www.poortvanbunnik.nl
Wilt u de nieuwsbrief A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal ontvangen? Abonneren kan via:
www.rws.nl/abonneren

Met vriendelijke groet,
Poort van Bunnik v.o.f.

Robert Bos
Projectdirecteur
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