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Onderwerp

Werkzaamheden Tunnel Zanderij

E-mail

Geachte heer, mevrouw,
Graag informeren wij u over werkzaamheden aan de Tunnel Zanderij. Ten behoeve van de verbreding
van de A12 wordt ook de tunnel Zanderij aangepast en vernieuwd. Om dit kunnen doen moet de
huidige tunnel eerst in delen worden gesloopt.
Deze sloopwerkzaamheden vinden plaats gedurende vier nachten:
•
de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 oktober
•
de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 oktober
•
de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 oktober
•
de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 november
Gedurende deze nachten kunt u enige geluidshinder van de sloopwerkzaamheden ervaren.
Het Project A12LuVe
Poort van Bunnik is gestart met de verbreding van de A12. Onderdeel van het project vormt de
aanpassing van een aantal bestaande viaducten en onderdoorgangen, waaronder de tunnel Zanderij.
Poort van Bunnik is de aannemer die van Rijkswaterstaat hiertoe opdracht heeft verkregen. De
werkzaamheden zijn met de gemeente afgestemd.
Tunnel De Zanderij
Poort van Bunnik is in overleg met RWS een aanpassing overeengekomen van het ontwerp van de
tunnel Zanderij. De tunnel wordt zodanig aangepast en vernieuwd dat de levensduur van de tunnel
wordt verlengd. De nieuwe duurzame constructie heeft als belangrijk voordeel dat er in de toekomst
minder onderhoud nodig is en er dus op lange termijn ook minder hinder is voor de automobilist en
de omgeving (minder vaak overlast van onderhoudswerkzaamheden).
Werkzaamheden
Om de tunnel te realiseren moet eerst de oude tunnel in delen worden gesloopt. De sloop van de
tunnel kan alleen vanaf de rijksweg. Om de sloopwerkzaamheden veilig uit te voeren wordt er op de
A12 een rijstrook afgesloten. In overleg met RWS worden rijstroken alleen ’s-nachts afgesloten om te
voorkomen dat het verkeer op de A12 ‘vastloopt’. Dit betekent dat deze sloopwerkzaamheden alleen
’s-nachts kunnen worden uitgevoerd.
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Te verwachten hinder
Afhankelijk van uw woonadres, is het mogelijk dat u het nachtelijke sloopwerk kunt horen.
Bij onze werkzaamheden proberen wij de hinder voor u als omwonende/belanghebbende en als
weggebruiker zoveel mogelijk te beperken. Ondanks onze maatregelen om overlast tegen te gaan
kunnen wij niet voorkomen dat u toch hinder van onze werkzaamheden ondervindt. Hiervoor vragen
wij uw begrip.
Planning en duur van de werkzaamheden
Week

Werkzaamheden

Periode

Werkzaamheden tunnel Zanderij
Week 40, 2 nachten

Sloopwerkzaamheden

van 20:00 uur – 09:00 uur

Sloopwerkzaamheden

van 20:00 uur – 09:00 uur

Sloopwerkzaamheden

van 20:00 uur – 09:00 uur

(7/8 okt, 8/9 okt)
Week 43, 1 nacht
(28 / 29 okt)
Week 44, 1 nacht
(4 / 5 nov)

Bovenstaande planning biedt inzicht in de huidige stand van zaken. Het is niet uitgesloten dat
werkzaamheden korter of langer duren dan hierin is aangegeven. Indien de werkzaamheden
aanmerkelijk langer duren dan gepland, 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
Postbus 20, 3980 CA te Bunnik
het (gratis) telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002
Meer informatie over de wegverbreding A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal vindt u op
www.rijkswaterstaat.nl/a12utrechtveenendaal
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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