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Onderwerp

Aanbrengen nieuwe bestrating aan de Drift en opruimen bouwterreintje aan de Arnhemsebovenweg

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. 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 grotendeels gereed.
In uw omgeving voeren wij binnenkort de laatste belangrijke werkzaamheden uit aan de Drift.
In de week van 22 tot 26 oktober brengen we op de Drift de nieuwe bestrating aan en van 29 oktober
tot 2 november gaan we ons bouwterrein aan de overzijde van de Drift opruimen.
Deze werkzaamheden zullen voor u als bewoner enig ongemak met zich meebrengen. Met deze brief
ontvangt u daarom meer informatie over de werkzaamheden.
Nieuwe bestrating en groeninrichting de Drift
Nieuwe bestrating
Vanaf maandagochtend 22 oktober wordt op de Drift nieuwe bestrating aangebracht. Tevens komt er
een nieuw trottoir, worden er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd en wordt het talud naast het
viaduct afgewerkt. Dit deel van het talud wordt binnenkort ook ingezaaid. De bomen op het talud
worden na 15 november, maar nog wel dit jaar, aangebracht. Over het aanbrengen van de
groeninrichting van het terreintje tussen uw woningen en het talud van de A12 zal de gemeente u nog
nader informeren.
Tijdelijke parkeerplaats
Tijdens deze werkzaamheden, tussen maandagochtend 22 oktober en vrijdagmiddag 26 oktober, is de
Drift niet toegankelijk voor auto’s. Om het ongemak daarvan zo veel mogelijk te beperken zal Poort
van Bunnik het bouwterreintje aan de overzijde van de Drift inrichten als tijdelijke parkeerplaats.
Daarnaast zullen we de werkzaamheden uiteraard zo uitvoeren, dat alle woningen langs de Drift met
de fiets en te voet bereikbaar en toegankelijk blijven.
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GFT container
Voor het ophalen van de groene vuilcontainer zouden wij het op prijs stellen als u deze zondagavond
langs de Arnhemsebovenweg zou willen plaatsen. Als u daartoe geen mogelijkheid ziet, of wat slecht
ter been bent, zet u dan uw container alstublieft goed zichtbaar aan de voorzijde van uw woning.
Medewerkers van Poort van Bunnik kunnen uw GFT-container die maandagochtend dan alsnog aan de
Arnhemsebovenweg zetten. Met het ophalen en terugzetten van de containers zullen onze
medewerkers u eventueel ook helpen.

Opruimen bouwterrein aan de overzijde van de Drift
Opruimen bouwterrein
Poort van Bunnik heeft het bouwterreintje aan de overzijde van de Drift bewust nog even
aangehouden, zodat deze tijdens het bestraten van de Drift dienst kan doen als tijdelijke
parkeerplaats. Nadat de werkzaamheden op de Drift zijn afgerond, zal Poort van Bunnik het
bouwterreintje opruimen.
Afvoeren van zand
Het opruimen van het bouwterreintje vindt plaats in de week van 29 oktober tot 2 november. Voor
het opruimen, en weer herstellen, van het terrein is het nodig om zand af te voeren. Het afvoeren van
dit zand vindt plaats via de Arnhemsebovenweg. Om de overlast ervan te beperken, zullen we het
transport van het zand zoveel als mogelijk overdag uitvoeren en het bouwverkeer zo goed mogelijk
‘verdelen’ over de noordkant en de zuidkant van de Arnhemsebovenweg.
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Planning
Datum

Werkzaamheden

Tijd

Nabij Viaduct Arnhemsebovenweg
Week 43:

Herbestraten Drift, aanleg nieuw trottoir, rioleringswerk,

Zoveel mogelijk overdag

22 - 26 oktober

afwerken talud A12 nabij het viaduct Arnhemsebovenweg

Week 43:

Afsluiting Drift voor autoverkeer. Bewoners kunnen tijdelijk

Van ma 22 okt. 07:00 uur

22 - 26 oktober

parkeren aan de overkant van de Arnhemsebovenweg

tot vrij. 26 okt. 16:00 uur

Week 44:

Opruimen bouwterrein en afvoeren zand

Zoveel mogelijk overdag

29 okt. - 2 nov.

Bovenstaande planning biedt inzicht in de huidige stand van zaken. Het is niet uitgesloten dat
werkzaamheden korter of langer duren dan hierin is aangegeven.
Vervolgwerkzaamheden
De weg en het fietspad onder en ter plaatse van het viaduct Arnhemsebovenweg krijgt nog een
nieuwe, definitieve asfaltlaag en nieuw straatmeubilair. Wij verwachten dat deze werkzaamheden in
de eerste helft van november worden uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden zal
het viaduct tijdelijk worden afgesloten. In overleg met de gemeente moeten deze werkzaamheden
nog worden ingepland. Uiteraard zullen wij u vooraf tijdig informeren over de laatste werkzaamheden
aan de Arnhemsebovenweg.
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.
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Specifieke informatie over wegwerkzaamheden, afsluitingen en verkeersmaatregelen op het traject
A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal vindt u op www.vanAnaarBeter.nl.
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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