EPC Poort van Bunnik v.o.f.

Postbus 20
3980 CA BUNNIK
info@poortvanbunnik.nl / www.poortvanbunnik.nl

Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik
Datum
Projectnaam

06 oktober 2011
A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal

Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand

Uw referentie
Onze referentie
Behandeld door

PvB-OM-B-0886-RBO
Robert Bos

Telefoon direct

Blad

info@poortvanbunnik.nl
1 van 3

Onderwerp

Wijziging planning in de werkzaamheden van het viaduct Veenendaal-West

E-mail

Geachte heer, mevrouw,
Poort van Bunnik is gestart met de voorbereidingen ter verbreding van de A12. Onderdeel van het
project vormt de aanpassing van een aantal bestaande viaducten en onderdoorgangen. Poort van
Bunnik is de aannemer die van Rijkswaterstaat hiertoe opdracht heeft verkregen.
In augustus bent u geïnformeerd over de werkzaamheden aan het viaduct Veenendaal-West (ons
kenmerk PvB-OM-B-0757-RBO). Graag informeren wij u over een wijziging in de planning van de
daarin aangekondigde heiwerkzaamheden aan de noordzijde van het viaduct. Na afstemming met
Rijkswaterstaat en de gemeente zijn wij genoodzaakt de hei- en trilwerkzaamheden af te ronden van
17 tot 19 oktober van 21:00 tot 24:00 uur a.s. Daarvan kunt u hinder ervaren.
Achtergrond wijziging planning viaduct Veenendaal
Tijdens de heiwerkzaamheden in september aan de noordzijde van het viaduct bleek dat er te weinig
werkruimte was om de verkeersveiligheid te kunnen blijven garanderen. Het laatste deel van de
funderingen van de landhoofden, gelegen aan weerszijden van het viaduct, staan namelijk te dicht op
de A12 om deze op een veilige manier aan te brengen. Om die reden moeten wij een rijstrook van de
A12 afsluiten. Deze rijstrook mogen wij in de avond- of nachtperiode afsluiten. Om uw nachtrust niet
te verstoren hebben wij ervoor gekozen de hei- en trilwerkzaamheden alleen in de avond uit te
voeren. De hinder in de avond houden wij nauwlettend in de gaten door trillingen en geluid te meten.
De hei- en trilwerkzaamheden worden voorafgegaan door een aantal voorbereidingen. Deze geven
geen hinder. Bij onvoorziene omstandigheden hebben wij een uitloopmogelijkheid naar de avond van
20 oktober 2011. Onderstaand overzicht geeft aan welke werkzaamheden hinder kunnen veroorzaken
en wanneer.
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Week

Werkzaamheden
Laatste funderingen
noordzijde viaduct Veenendaal-West

17 oktober 2011

18 oktober 2011

19 oktober 2011

Tijd

Trillen damwand noordoostzijde

21:30 – 22:00 uur

Trillen damwand noordwestzijde

23:15 – 24:00 uur

Heien buispaal noordoostzijde

21:00 – 22:00 uur

Trillen damwand noordoostzijde

22:30 – 24:00 uur

Heien buispaal noordwestzijde

21:00 – 22:00 uur

Trillen damwand noordwestzijde

22:30 – 24:00 uur

Vooruitblik
Na deze heiwerkzaamheden vinden er tot aan medio januari 2012 constructiewerkzaamheden plaats.
Na medio november of in december 2011 worden de liggers (het ‘dak’) van het viaduct geplaatst. In
samenspraak met de gemeente gebeurt dit overdag of ’s nachts. Indien dit in de nacht gebeurt, wordt
de Nieuweweg-Noord gedurende één nacht afgesloten en wordt een omleidingroute ingesteld. U
verneemt dit via de website van de gemeente, de plaatselijke krant en de bebording. Vanaf circa
medio januari 2012 wordt het A12-verkeer over het nieuwe deel van het viaduct geleid.
Bedankt voor uw begrip!
Bij onze werkwijze proberen wij de hinder voor u als omwonende en gebruiker van de viaducten altijd
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.
Het is niet uitgesloten dat werkzaamheden korter of langer duren dan in deze brief 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.
Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op 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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