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Onderwerp

Werkzaamheden viaduct Laagerfseweg te Woudenberg

E-mail

Geachte heer, mevrouw,
Poort van Bunnik heeft de eerste bouwfase ter verbreding van de A12 afgerond. Poort van Bunnik is
de aannemer die de verbreding van de A12 uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat. Onderdeel van
het project vormt de aanpassing van een aantal bestaande viaducten, onderdoorgangen, en tal van
ecopassages. In uw omgeving voeren wij binnenkort werkzaamheden uit aan het nieuwe viaduct
Laagerfseweg over de A12. Ter versteviging van het nieuwe viaduct worden er aan beide zijden van
het viaduct steunpunten aangebracht. Voor de fundering van deze steunpunten worden gedurende
twee dagen, overdag, heiwerkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting vinden deze werkzaamheden
plaats in week 8.

Poort van Bunnik is een samenwerking van BAM PPP, BAM Wegen, BAM Civiel en BAM Infratechniek

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

EPC Poort van Bunnik v.o.f.

Datum
Onze referentie
Blad

17 februari 2012
PvB-OM-B-1065-RBO
2 van 3

Werkzaamheden
Het oude viaduct Laagerfseweg over de A12 is inmiddels gesloopt.
Het nieuwe viaduct is reeds in gebruik. Ter versteviging van het
nieuwe viaduct worden in de middenberm van de A12 steunpunten
aangebracht aan weerszijden van het viaduct.
U kunt deze steunpunten vergelijken met een soort ‘boekensteunen’.
Op dit moment steunt het viaduct in de middenberm op tijdelijke
stalen buispalen. Als de nieuwe steunpunten klaar zijn, worden deze
buispalen verwijderd.
Te verwachten hinder voor omwonenden
De fundering voor de nieuwe steunpunten bestaat uit palen. Deze palen worden door middel van
heien in de grond gebracht. Dat vindt plaats gedurende ongeveer twee dagen.
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken vinden deze werkzaamheden alleen overdag plaats.
Tijdens de genoemde werkzaamheden wordt de Laagerfseweg niet afgesloten. Het viaduct blijft
gewoon toegankelijk voor fietsers en automobilisten.
Planning
Week

Werkzaamheden

Tijd

Viaduct Laagerfseweg
Gedurende 2 dagen in week 8

Heien fundering middensteunpunten

Overdag

Week 8 - 17

Afbouwen van het viaduct

Overdag

(constructiewerkzaamheden)

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.
In april zijn de nieuwe steunpunten van het viaduct klaar. Het viaduct is dan gereed. In of na de zomer
zal de Laagerfseweg opnieuw worden geasfalteerd (nieuwe deklaag). Daarvoor is het wel nodig om de
weg tijdelijk af te sluiten. Wij zullen u daarover tijdig informeren.
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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

Poort van Bunnik is een samenwerking van BAM PPP, BAM Wegen, BAM Civiel en BAM Infratechniek

