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Onderwerp

Werkzaamheden Nieuwe Ecoduct Rumelaar

E-mail

Geachte heer, mevrouw,
Poort van Bunnik is gestart met verbreding van de A12. Onderdeel van het project vormt de
aanpassing van een aantal bestaande viaducten en onderdoorgangen en het aanleggen van twee
grote nieuwe ecoducten.
In uw omgeving voeren wij op dit moment werkzaamheden uit aan het nieuw te bouwen ecoduct
Rumelaar over de A12 heen. Door realisatie van het ecoduct hebben dieren (groot en klein wild) meer
mogelijkheden dan nu om de A12 veilig over te steken. Naast het ecoduct Rumelaar wordt ook nog
een ecoduct bij Mollebos gerealiseerd en tal van andere faunavoorzieningen.
Met deze brief informeren wij u graag nader over de huidige werkzaamheden aan ecoduct Rumelaar,
ten noorden van de A12. In onze brief van 6 juni j.l. (ref. PvB-OM-B-0669-RBO), over de
werkzaamheden aan ecoduct Rumelaar aan de zuidzijde van de A12, zijn deze werkzaamheden reeds
aangekondigd.
Werkzaamheden
Realisatie ecoduct Rumelaar
Om het ecoduct te realiseren zijn er ter plaatse bomen gekapt. Het ecoduct wordt gebouwd in fasen.
Om te voorkomen dat het ecoduct verzakt in deze specifieke ondergrond, zijn paalfunderingen nodig.
Aan de zuidzijde is de fundering van het nieuwe viaduct inmiddels gereed. Op dit moment wordt de
paalfundering aan de noordzijde aanbracht.
Omdat het ecoduct een relatief groot oppervlak beslaat aan beide zijden van de A12, zijn er relatief
veel paalfunderingen nodig. De funderingspalen worden op deze locatie in de grond geheid. De
heiwerkzaamheden aan de noordzijde nemen ongeveer 20 werkdagen in beslag. Als de
heiwerkzaamheden zijn afgerond vinden er nog ander constructiewerkzaamheden plaats, waarvan u
geen of nauwelijks hinder zult ondervinden.
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Dassenburcht
Aan de noordzijde van het viaduct Rumelaar, in de bosstrook ten noorden van de bestaande
Rumelaarseweg, is een dassenburcht aanwezig. De ecologen van Poort van Bunnik hebben afgelopen
week een inspectie uitgevoerd en daarvan verslag gedaan in een inspectierapport.
In het inspectierapport is aangegeven dat de werkzaamheden tot nu toe geen negatieve gevolgen
hebben gehad voor de dassen. Poort van Bunnik wil dat graag zo houden. Aan de hand van het
inspectierapport stelt Poort van Bunnik, samen met de ecologen, daarom nog deze week een
beheersplan op. Doel van het beheersplan is om bij de uitvoering nog meer rekening te houden met
de aanwezigheid van de burcht, zodat zekerheid bestaat dat de daar aanwezige dassen niet worden
verstoord.
Te verwachten hinder voor omwonenden
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.
Wij proberen de meest luidruchtige werkzaamheden overdag te verrichten, daarom zullen ook de
heiwerkzaamheden overdag plaatsvinden, dus niet ’s-nachts en ook niet in het weekend.
Planning en duur van de werkzaamheden
Week

Werkzaamheden

Periode

Ecoduct Rumelaar
In de periode van week 42

Aanbrengen fundering noordzijde

Overdag

tot en met circa week 44

ecoduct

gedurende circa 20 werkdagen

Vanaf week 44 tot begin 2012

Overige constructiewerkzaamheden

Overdag

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.
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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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