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Tijdelijke afsluiting van het fietspad tussen de Kooiweg en de Parallelweg
van 31 oktober tot 2 november 2012

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, inclusief een aantal fietspaden en tal van ecopassages.
De aanpassingen aan het onderliggende wegennet tussen Bunnik en Veenendaal kunnen we naar
verwachting ook dit jaar nog afronden, voordat de vorst intreedt.
Het totale project tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal, inclusief de afbouw van de twee grote
ecoducten over de A12, is begin volgend jaar gereed.
In uw omgeving voeren wij binnenkort werkzaamheden uit aan het fietspad tussen de Kooiweg en de
Parallelweg. Het fietspad moet daarvoor 3 dagen worden afgesloten.
Met deze brief willen wij u graag nader informeren over de werkzaamheden en de afsluiting.
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Werkzaamheden
Het fietspad tussen de Kooiweg en de Parallelweg / Grift wordt opgeknapt en voorzien van een
nieuwe asfaltlaag. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met de beheerder
van het fietspad, Recreatieschap Midden Nederland. Tussen 15 en 19 oktober zijn de bermen langs
het fietspad reeds hersteld en versterkt. Het fietspad hoefde daarvoor niet te worden afgesloten.
Voor de asfalteerwerkzaamheden zal het fietspad wel worden afgesloten. Deze werkzaamheden
vinden plaats op woensdag 31 oktober, donderdag 1 november en vrijdag 2 november. Voetgangers
en fietsers worden omgeleid via de Parallelweg.
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.
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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