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Onderwerp

Afsluiting en hinder bij viaduct Woudenbergseweg van 21 tot 24 oktober a.s.

E-mail

Geachte heer, mevrouw,
Om de huidige verkeersafwikkeling bij de Woudenbergseweg in Maarsbergen te verbeteren leggen wij
binnenkort twee tijdelijke rotondes aan. Voor de aanleg hiervan is het noodzakelijk de onderdoorgang
van vrijdag 21 oktober 21:00 uur tot en met maandag 24 oktober 05:00 uur a.s. af te sluiten voor
verkeer. Verkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers behouden doorgang en worden
veiligheidshalve begeleid door verkeersregelaars.
Bewoners van de Engweg dienen daarnaast rekening te houden met geluidshinder als gevolg van
sloopwerkzaamheden van een oude portaalfundering op vrijdagavond 21 oktober a.s. met een
eventuele uitloop naar de vroege nacht.
Wij voeren onze werkzaamheden ter verbreding van de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal
uit in opdracht van Rijkswaterstaat.
Aanleg tijdelijke rotondes
In het Wegaanpassingsbesluit is ter hoogte van het viaduct aan de Woudenbergseweg een
zogenaamde ‘kluifrotonde’ opgenomen. Het ontwerp en de planning van deze kluifrotonde sluiten op
dit moment nog niet definitief aan op de plannen van derden. Om de huidige verkeersafwikkeling ter
plaatse, vooruitlopend op de aanleg van de kluifrotonde, te verbeteren, leggen wij twee tijdelijke
rotondes aan. Deze blijven gedurende circa 9 maanden liggen. De tijdelijke rotondes worden van
vrijdag 21 oktober 21:00 uur tot en met maandag 24 oktober 05:00 uur aangelegd. In deze periode is
het noodzakelijk de onderdoorgang te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers
behouden doorgang en worden veiligheidshalve begeleid door verkeersregelaars.
Tijdens de aanleg van de tijdelijke rotondes is voor de bewoners aan de Engweg een tijdelijke toegang
naar de Woudenbergseweg voorzien. Ook het terrein van La Place, Tango en het Amrath Hotel blijven
bereikbaar. Verkeer vanaf de A12 wordt ontmoedigd gebruik te maken van de nieuwe afrit en wordt
verzocht de omleiding te volgen. Bezoekers van La Place, Tango en het Amrâth Hotel kunnen wel
gebruik maken van deze afrit. De oude afrit wordt vrijdagavond 21 oktober a.s. afgesloten voor alle
verkeer. De toerit is toegankelijk voor het verkeer vanuit de Engweg en het bouwverkeer. Het overige
verkeer kan geen gebruik maken van de toerit.
Tijdens de afsluiting vinden er frees- en asfalteringswerkzaamheden plaats.
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Overige werkzaamheden
Op vrijdagavond 21 oktober a.s. wordt een fundering van een oud portaal, een zogenaamde ‘poer’,
gesloopt op de toerit van Maarsbergen richting Utrecht. Dit zal plaatsvinden vanaf circa 21:30 uur tot
uiterlijk 02:00 uur. Bewoners van de Engweg dienen dan ook rekening te houden met geluidshinder.
Vanwege de bereikbaarheid van de poer en de veiligheid voor het wegverkeer kunnen wij dit
sloopwerk niet overdag uitvoeren.
Naar verwachting wordt begin januari 2012 gestart met de bouw van het nieuwe geluidsscherm ter
hoogte van de Engweg. Indien de planning van de geluidsschermen definitief is, wordt u nader
geïnformeerd over de details en de mogelijke hinder.
De oude afrit wordt dit jaar nog verwijderd en het verkeer op de A12 wordt in januari 2012 omgezet
van de noordkant naar de zuidkant.
Onderstaand overzicht geeft aan welke werkzaamheden hinder kunnen veroorzaken en wanneer.
Planning
Week

Werkzaamheden

Tijd

Viaduct Woudenbergseweg
21 - 24 oktober a.s.

21 oktober a.s.

Afsluiting viaduct Woudenbergseweg,

vrijdagavond 21:00 uur tot-

inclusief frees- en asfalteringswerkzaamheden

maandagochtend 05:00 uur

Sloopwerkzaamheden ‘poer’ ter hoogte van de

vrijdagavond van 21:30 uur

Engweg

tot uiterlijk 02:00 uur

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. Zo worden de damwanden ingetrild in plaats van traditioneel geheid.
Intrillen veroorzaakt minder geluidshinder dan heien. 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.
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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.
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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