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Bereikbaarheid Engweg tijdens asfalteerwerkzaamheden in het weekend van 6 tot 10 september
(nieuwe kluifrotondes Woudenbergseweg)
Geachte heer, mevrouw,
Op 10 september aanstaande hopen wij de werkzaamheden aan de nieuwe ‘kluifrotonde’ af te
ronden. Op het inzaaien en afwerken van de bermen na, is de kluifrotonde dan helemaal gereed.
Mede door een goede samenwerking met gemeente, provincie, Rijkswaterstaat, de omliggende
horecabedrijven en ook door uw medewerking en begrip zijn wij in staat geweest om de nieuwe
kluifrotonde in zeer korte tijd te bouwen. Die korte bouwtijd is ook zo gekozen om de hinder voor de
omgeving zo kort mogelijk te laten zijn.
In onze brief van 3 augustus j.l. (ref. PvB-OM-B-1289-RBO) hebben we voor u het bouwproces, de
verwachte hinder en de bouwplanning toegelicht. Vanaf donderdagavond 6 september 20:00 uur tot
maandagochtend 10 september 05:00 uur vinden de laatste wegwerkzaamheden plaats. De nieuwe
rijbanen en op- en afritten worden dan geasfalteerd met de laatste asfaltlagen. Tijdens deze
asfalteerwerkzaamheden is de kluifrotonde, en dus ook de onderdoorgang onder de A12, afgesloten
voor autoverkeer (zie genoemde brief van 3 augustus). Ook de twee opritten en de afrit vanuit de
richting Utrecht zijn dan afgesloten.
Vanwege de bereikbaarheid van het bestemmingsverkeer blijft de afrit vanuit Veenendaal - Arnhem
zoveel mogelijk open. Echter, ook deze afrit vanuit de richting Veenendaal - Arnhem zal in die periode
tijdelijk even dicht gaan, zodat ook hier het nieuwe asfalt kan worden aangebracht. Ook dit is
aangekondigd in onze brief van 3 augustus j.l..
Inmiddels is de detailplanning van de aanstaande asfalteerwerkzaamheden gereed. Graag brengen wij
u hiervan op de hoogte:
1.

In onze planning van de werkzaamheden hebben wij er rekening mee gehouden dat de Engweg
steeds zoveel mogelijk op twee manieren bereikbaar is, namelijk vanaf de A12 (de afrit vanuit
Veenendaal - Arnhem) en vanuit het noorden, via het spoor.

Op enig moment zal ook de rijbaan richting het spoor en de afrit vanuit de richting Veenendaal Arnhem geasfalteerd moeten worden. Op dat moment is er sprake van een verminderde
bereikbaarheid voor de Engweg. Om de gevolgen voor u zoveel mogelijk te beperken zullen we die
asfalteerwerkzaamheden zoveel mogelijk in één nacht uitvoeren. Als bewoner van de Engweg
betekent dit voor u het volgende:
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2.

3.

In de nacht van vrijdag 7 september vanaf 23:00 uur tot zaterdagochtend 8 september 05:00 uur
moet u rekening houden met een verminderde bereikbaarheid van de Engweg.
a.

In de eerste helft van die nacht, vanaf vrijdagavond ca. 23:00 uur tot zaterdagochtend ca.
02:00 uur is het niet mogelijk om de Engweg in te rijden via de afrit vanaf de A12 uit de
richting Veenendaal - Arnhem. De Engweg is dan dus niet meer bereikbaar vanaf de A12
(maar wel vanuit het noorden via de spoorwegovergang).

b.

In de tweede helft van die nacht, tussen ca. 02:00 uur en ca. 04:00 uur is de Engweg niet
bereikbaar vanuit het noorden via de spoorwegovergang (maar wel vanaf de A12 vanuit de
richting Veenendaal – Arnhem). Indien u in die nachtelijk periode met de auto weg zou
moeten, dan zorgen we ervoor dat u de Engweg kunt verlaten via de oprit naar Utrecht.

Op zondagochtend 9 september tussen 07:00 uur en 09:00 uur moet u eveneens rekening
houden met een verminderde bereikbaarheid van de Engweg. Ook dan is de Engweg niet
bereikbaar vanuit het noorden via de spoorwegovergang (maar wel vanaf de A12 vanuit de
richting Veenendaal - Arnhem). Indien u die ochtend met de auto weg moet, dan zorgen we er
ook dan weer voor dat u de Engweg kunt verlaten via de oprit naar Utrecht.

Wij hopen dat we met deze maatregelen de hinder voor u zoveel mogelijk kunnen beperken. Houdt u
er echter wel rekening mee dat de Engweg in bovengenoemde korte perioden (zoveel mogelijk ’s
nachts en in de vroege ochtend) maar steeds vanuit één richting toegankelijk en uitrijdbaar is.
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
het (gratis) telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002

Met vriendelijke groet,
Poort van Bunnik v.o.f.

Robert Bos
Projectdirecteur
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