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Onderwerp

Nachtelijke onderhoudswerkzaamheden A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal

E-mail

Geachte heer, mevrouw,
Poort van Bunnik heeft de verbreding van de A12 afgerond. Onze opdrachtgever, Rijkswaterstaat,
heeft de nieuwe rijbanen op 3 augustus 2012 opengesteld voor het verkeer. Nu de rijbanen klaar zijn,
is ook de onderhoudsperiode gestart. Ook het onderhoud van de A12 zal door Poort van Bunnik
worden uitgevoerd. Als wij denken dat dit mogelijk tot overlast leidt, zullen we u hierover informeren.
Twee keer per jaar voeren wij gedurende één week ’s nachts onderhoudswerkzaamheden uit langs de
A12. Deze werkzaamheden bestaan onder meer uit het maaien van groen in de midden- en
buitenberm van de A12, het vegen van goten en het legen van kolken.
Wij zijn deze week gestart met deze onderhoudswerkzaamheden, welke zullen duren tot
zaterdagochtend 8 september a.s. om ca. 05:00 uur. De werkzaamheden dienen wij ’s nachts uit te
voeren, zodat de rijbanen op de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal overdag niet afgesloten
hoeven te worden. Mogelijk ervaart u deze week daarom hinder. De volgende onderhoudsperiode
vindt waarschijnlijk plaats gedurende een week in mei 2013. U wordt daarover tegen die tijd opnieuw
geïnformeerd.
De onderhoudswerkzaamheden maken onderdeel uit van de opdracht die wij van Rijkswaterstaat
hebben gekregen in het kader van de verbreding van de A12 tussen Utrecht Lunetten - Veenendaal en
zullen de komende 20 jaar op deze wijze plaatsvinden.
Bedankt voor uw begrip!
Bij onze werkwijze proberen wij de hinder voor u als omwonende altijd zoveel mogelijk te beperken.
Ondanks onze maatregelen om overlast tegen te gaan kunnen wij niet voorkomen dat u mogelijk 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?
De uitvoeringsfase van 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. Onderdeel van de nog uit
te voeren werkzaamheden zijn onder meer nog de aanpassing van een aantal bestaande viaducten,
onderdoorgangen, het onderliggend wegennet en twee grote ecoducten over de A12. Het ecoduct
Mollebos en de aanpassingen van het onderliggende wegennet zullen overigens nog dit jaar, vóór de
winterperiode gereed zijn. De onderhoudsperiode loopt tot en met oktober van het jaar 2032.
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 het project A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal vindt u op
www.rijkswaterstaat.nl/a12utrechtveenendaal.
Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op www.poortvanbunnik.nl. U kunt ons ook volgen
op Twitter @poortvanbunnik.
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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