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Onderwerp

Reconstructie Amersfoortseweg en Ventweg (diverse werkzaamheden van 17 september tot 22 oktober)

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. Onderdeel van het
project vormt de aanpassing van een aantal bestaande viaducten, onderdoorgangen, het
onderliggend wegennet en tal van ecopassages. Het totale project tussen Utrecht Lunetten en
Veenendaal, inclusief de afbouw van de onderdoorgangen, het onderliggend wegennet en de twee
grote ecoducten over de A12, is begin volgend jaar gereed.
In uw omgeving voeren wij binnenkort belangrijke werkzaamheden uit aan de Amersfoortseweg en de
Ventweg. Van dinsdag 25 september tot vrijdag 12 oktober is de Amersfoortseweg iedere
doordeweekse avond en nacht afgesloten van 20:00 uur tot 06:00 uur. Deze afsluiting geldt voor alle
verkeer. Ook zijn in sommige nachten de op- en afrit afgesloten. Overdag en in het weekend is de
Amersfoortseweg open.
Fietsers en voetgangers kunnen onder de A12 door via de Ventweg, behalve in de aankomende
periode van maandag 17 september 06:00 uur tot vrijdag 21 september 17:00 uur. Dan worden de
laatste kabels en leidingen hier verlegd. Van donderdag 11 oktober 07:00 uur tot donderdag 18
oktober 16:00 uur is de Ventweg ook afgesloten voor alle verkeer. Deze wordt dan opnieuw
geasfalteerd en het voetpad wordt opnieuw bestraat. Fietsers en voetgangers worden in deze
perioden omgeleid via de Raadhuislaan.
Van vrijdag 19 oktober 21:00 uur tot maandag 22 oktober 05:00 uur worden de Amersfoortseweg en
de aansluitingen met de op- en afrit geasfalteerd. Deze zijn dan gesloten voor alle verkeer.
U ondervindt mogelijk overlast van de werkzaamheden. Met deze brief willen wij u daarom graag
nader informeren over deze werkzaamheden.
Stand van zaken Amersfoortseweg
Inmiddels is de A12 gereed en rijdt het verkeer hier op 2 keer 2 rijstroken en een spitsstrook. Ook de
op- en afrit zijn reeds op definitieve breedte gebracht en geasfalteerd (zie luchtfoto van 24 juli jl op de
volgende pagina). De ruwbouw van het viaduct Amersfoortseweg is inmiddels ook gereed, op de
detailafwerking onder het viaduct na (plinten, betegeling, e.d.). Aan de Ventweg dienen nog enkele
werkzaamheden te worden uitgevoerd. Tot dat moment is deze gesloten nog gesloten voor
autoverkeer.
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Ventweg
In de aankomende week van 17 tot
21 september worden ter plaatse
van de Ventweg de laatste kabels
en leidingen verlegd. In die periode
is de Ventweg om die reden ook
niet toegankelijk voor voetgangers
en fietsers. Deze worden omgeleid
via de tunnel Raadhuislaan in
Maarn. De afsluiting voor fietsers
wordt aangegeven middels gele
bouwborden.
Het verleggen van de kabels en
leidingen vindt plaats in opdracht
van derden, maar wordt wel door
Poort van Bunnik gecoördineerd.
De planning van deze
werkzaamheden door ‘derden’ is pas deze week aan ons vrijgegeven. Om die reden hebben wij deze
werkzaamheden niet ruim van te voren aan u kunnen berichten. Wel hebben wij terstond, via onze
opdrachtgever Rijkswaterstaat, de lokale media ingelicht. Onze excuses voor het ongemak dat dit
mogelijk veroorzaakt.
Omdat de Ventweg niet toegankelijk is tijdens de kabel- en leidingwerkzaamheden heeft Poort van
Bunnik ervoor gekozen om in die week ook het laatste sloopwerk van de oude zogenoemde
‘landhoofden’ van het viaduct ter plaatse van de Ventweg uit te voeren, zodat de Ventweg hiervoor
niet nog eens afgesloten hoeft te worden.
In de periode van 11 oktober tot 18 oktober wordt de Ventweg opnieuw bestraat en geasfalteerd. De
Ventweg is dan opnieuw tijdelijk afgesloten voor al het verkeer, ook het fietsverkeer. Na deze
werkzaamheden is de Ventweg gereed en ook weer toegankelijk voor het autoverkeer.
Amersfoortseweg
De definitieve reconstructie van de Amersfoortseweg vindt plaats vanaf dinsdag 25 september tot
donderdag 12 oktober. Met de wegbeheerders is afgesproken dat deze werkzaamheden plaatsvinden
in de avond en de nacht, zodat het verkeer overdag gebruik kan blijven maken van de N227. In die
periode zijn, op sommige nachten, ook de op- en afrit afgesloten.
In het weekend van 19 oktober tot 22 oktober worden de definitieve asfaltlagen aangebracht op de
Amersfoortseweg en de aansluitingen op de op- en afrit.
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Hinder
Omleidingen
Tijdens de afsluiting van de Ventweg voor fietsverkeer (17-21 september en 11-18 oktober) wordt het
fietsverkeer omgeleid via het tunneltje Raadhuislaan. Tijdens de werkzaamheden aan de
Amersfoortseweg (tussen 25 september en 12 oktober) kan het fietsverkeer wel gebruik maken van
de Ventweg (met uitzondering van 11 en 12 oktober).
Tijdens het asfalteerweekend van de Amersfoortseweg en de op- en afrit, van 19 tot 22 oktober,
wordt het autoverkeer als volgt omgeleid:
Vanuit Utrecht
Verkeer vanuit Utrecht wordt omgeleid via de afrit Maarsbergen (22).
•
U rijdt naar Maarn-Noord via de Woudenbergseweg en de Zeisterweg.
•
U rijdt naar Maarn-Zuid via de Woudenbergseweg en de Leersumsestraatweg naar de
Amersfoortseweg en verder.
Naar Utrecht
Verkeer richting Utrecht wordt omgeleid via de oprit Maarsbergen (22).
•
Vanuit Maarn-Noord rijdt u via de Zeisterweg en de Woudenbergseweg naar de oprit.
•
Vanuit Maarn-Zuid rijdt u via de Leersumsestraatweg en de Woudenbergseweg naar de oprit.
Met gele borden, en advertenties en berichten in de pers, worden deze omleidingroutes
aangekondigd.
Geluid en Trillingen
Het slopen van de oude landhoofden van het viaduct ter plaatse van de Ventweg vindt zoveel mogelijk
overdag plaats. De reconstructiewerkzaamheden aan de Amersfoortseweg vinden plaats in de avond
en de nacht. Voor de direct omwonenden zullen deze werkzaamheden, waarbij delen van de oude
rijbanen worden gesloopt, mogelijk gepaard gaan met geluidsoverlast. Ook de aanleg van de nieuwe
wegfundering en de onderlaag van het asfalt voor de nieuwe rijbanen zal mogelijk gepaard gaan met
enige overlast. Om de nieuwe wegfundering en de onderlaag te verstevigen, wordt deze met een
zogenaamde trilwals of trilplaat verdicht. De reconstructiewerkzaamheden in de avond en de nacht
zullen niet in het weekend worden uitgevoerd (dus niet op zaterdag en zondagnacht).
Ook de asfalteerwerkzaamheden, die wel in het weekend plaatsvinden, zullen deels in de avond en
de nacht worden uitgevoerd. In verband met veiligheidseisen wordt daarbij gebruik gemaakt van
geluidssignalen. In eerdere brieven hebben wij de functie en de eisen van deze geluidssignalen al eens
toegelicht.
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Vervolgwerkzaamheden
Na 22 oktober is voor al het verkeer de eindsituatie gereed. Vervolgwerkzaamheden zijn minimaal en
bestaan bijvoorbeeld uit het inzaaien van de bermen en het planten van nieuw groen.
Planning
Datum

Werkzaamheden

Tijd

Amersfoortseweg en Ventweg
17 september -

Geluidsoverlast door graaf- en sloopwerkzaamheden

21 september

van maandag 17 sept. 06:00 uur tot
vrijdag 21 sept. 17:00 uur

17 september -

Afsluiting Ventweg voor alle verkeer.

van maandag 17 sept. 06:00 uur tot

21 september

Fietsers worden omgeleid via het tunneltje Raadhuislaan

vrijdag 21 sept. 17:00 uur

25 september -

Geluidsoverlast door gedeeltelijk slopen oude rijbanen en

Iedere doordeweekse avond en

12 oktober

aanbrengen wegfundering nieuwe rijbanen (trillen)

nacht in deze periode,

25 september -

Afsluiting Amersfoorseweg voor al het verkeer

tussen 20:00 uur en 06:00 uur
12 oktober

Iedere doordeweekse avond en
nacht in deze periode,
tussen 20:00 uur en 06:00 uur

11 oktober -

Asfalteren en bestraten Ventweg.

Van donderdag 11 oktober 07:00 uur

18 oktober

Afsluiting Ventweg voor alle verkeer.

tot donderdag 18 oktober 16:00 uur

Fietsers worden omgeleid via het tunneltje Raadhuislaan
19 oktober -

Geluidsoverlast door asfalteerwerkzaamheden

22 oktober
19 oktober 22 oktober

Van vrijdag 19 oktober 21:00 uur tot
maandag 22 oktober 05:00 uur

Afsluiting Amersfoortseweg

Van vrijdag 19 oktober 21:00 uur tot
maandag 22 oktober 05:00 uur
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Datum

Werkzaamheden

Tijd

Op- en afrit (21) Amersfoortseweg
25 – 26

Afsluiting oprit Maarn

september
26 – 27

woensdag 26 sept. 06:00 uur
Afsluiting afrit Maarn

september
8, 9, 10 en 11

van dinsdag 25 sept. 20:00 uur tot

van woensdag 26 sept. 20:00 uur tot
donderdag 27 sept. 06:00 uur

Afsluiting op- en afrit Maarn

oktober

Iedere nacht in die periode
van 20:00 uur tot 06:00 uur

19 oktober –

Afsluiting op- en afrit Maarn

22 oktober

Van vrijdag 19 oktober 21:00 uur tot
maandag 22 oktober 05:00 uur

Bovenstaande planning biedt inzicht in de huidige stand van zaken. Het is niet uitgesloten dat
werkzaamheden korter of langer duren dan hierin is aangegeven.
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.
Specifieke informatie over wegwerkzaamheden, afsluitingen en verkeersmaatregelen op het traject
A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal vindt u op www.vanAnaarBeter.nl.
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Op de website van Poort van Bunnik vindt u een uitgebreide interactieve hinderplanning. De
hinderplanning is een kaart van het tracé tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal. Als u ‘klikt’ op een
bepaald deel van het tracé, bijvoorbeeld in de omgeving waar u woont of werkt, krijgt u informatie
over de komende werkzaamheden en de verwachte hinder.
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.

Adelbert de Vreese
Projectmanager
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