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Onderwerp

Aanleg werkterrein aan Amersfoortseweg

E-mail

Geachte heer, mevrouw,
Poort van Bunnik wenst u graag te informeren over de aanleg van een tijdelijk werkterrein aan de
Amersfoortseweg voor het project A12 Lunetten-Veenendaal. De reden dat wij u hierover informeren
is dat uw woning of bedrijfspand in de nabijheid ligt van dit tijdelijke werkterrein. Overlast zullen wij
zoveel mogelijk tot een minimum beperken. In het vervolg van deze brief kun u lezen hoe de inrichting
van het terrein er ongeveer gaat uitzien en hoe wij de overlast voor u zoveel mogelijk zullen beperken.
Het Project A12LuVe
Poort van Bunnik is gestart met de verbreding van de A12 tussen Lunetten en Veenendaal. Onderdeel
van het project vormt de aanpassing van een aantal bestaande viaducten en onderdoorgangen,
waaronder het viaduct Amersfoortseweg. Poort van Bunnik is de aannemer die van Rijkswaterstaat
hiertoe opdracht heeft verkregen.
Werkterrein
Om de werkzaamheden aan de A12 te kunnen uitvoeren, heeft Poort van Bunnik op verschillende
locaties langs de A12 werkterreinen nodig. Naast opslagterreinen, bijvoorbeeld aan de Hoofdstraat,
zijn er ook terreinen nodig nabij het werk waar onze medewerkers kunnen verblijven, eten en
overleggen.
Met de gemeente Utrechtse Heuvelrug is overeengekomen dat aan de Amersfoortseweg tussen de
A12 en de Maarnse Grindweg een werkterrein kan worden ingericht. Om het terrein te kunnen
bereiken zal er een uitrit op de parallelweg van de Amersfoortseweg worden aangelegd. Op het
terrein komen enkele keten te staan (ca. 3 units) en wordt een mogelijkheid gecreëerd om enkele
auto’s te parkeren (ca. 10 voertuigen).
Vanaf medio week 44 zal er gestart worden met de inrichting van het terrein aan de
Amersfoortseweg. Naar verwachting kan het terrein in juni 2012 worden opgeheven, maar afhankelijk
van de voortgang van de werkzaamheden kan deze termijn worden aangepast.
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Het beperken van de overlast
Medewerkers van Poort van Bunnik zullen er zelf op toezien dat de overlast voor u zo beperkt
mogelijk blijft, dat wil zeggen:
• Afval wordt netjes gedeponeerd in afvalbakken. Er komen geen grote afvalcontainers op het
terrein. Het terrein wordt dagelijks schoon achtergelaten.
• Het terrein krijgt verlichting, maar er zullen geen grote bouwlampen worden geplaatst die hinder
licht afstralen naar de omgeving.
• Er vindt geen zwaar transport plaats naar het terrein.
• Het terrein is niet bedoeld voor de opslag van (groot) materiaal en materieel
• Het terrein is vooral overdag in gebruik, tenzij er ’s-avonds wordt gewerkt.
• Overlast door geluid en door medewerkers wordt zoveel mogelijk beperkt. Er zullen op deze
tijdelijke locatie geen werkzaamheden worden uitgevoerd die lawaai of trillingen veroorzaken.
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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