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Bereikbaarheid Drift tijdens asfalteerwerkzaamheden en afsluiting viaduct Arnhemsebovenweg
van donderdag 8 november tot maandag 12 november

Geachte heer, mevrouw,
In onze brief van 30 oktober jl hebben we u geïnformeerd over de laatste belangrijke werkzaamheden
die wij uitvoeren in uw omgeving aan de Arnhemsebovenweg. Vanaf donderdagavond 8 november
19:00 uur tot maandagochtend 12 november 05:00 uur brengen we de laatste nieuwe asfaltlagen aan
op de Arnhemsebovenweg, onder en aan weerszijden van het viaduct.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd ter afronding van het project A12 Utrecht Lunetten Veenendaal in opdracht van Rijkswaterstaat. De verbreding van de A12 zelf is per 3 augustus
afgerond. Tot het einde van het jaar werkt Poort van Bunnik nog aan verschillende onderdoorgangen
onder de A12. Begin volgend jaar zijn ook de ecoducten gereed.
Terecht zijn wij door enkele van uw medebewoners gewezen op de mogelijke consequenties van deze
werkzaamheden voor de bereikbaarheid van de Drift. Om die reden ontvangt u van ons, met deze
brief, aanvullende informatie hierover.
Excuses dat u deze informatie nog niet eerder heeft kunnen lezen in onze brief van 30 oktober. En
dank aan de bewoners die ons hier op hebben gewezen. Wij merken dat er van uw zijde regelmatig
kritisch wordt meegedacht met de werkzaamheden, en daar zijn we u en uw medebewoners zeer
erkentelijk voor.
Kan ik met de auto bij mijn huis op de Drift komen tijdens de werkzaamheden?
Ja, u kunt met uw auto bij uw woning komen, dat wil zeggen op donderdag, vrijdag en zaterdag. Op
zondag wordt het laatste stukje asfalt aangebracht op de kruising Drift / Arnhemsebovenweg. Tijdens
die werkzaamheden is het helaas onmogelijk om u daarbij met de auto toegang te verlenen door het
werkvak.

Hoe is de bereikbaarheid op donderdag, vrijdag en zaterdag dan geregeld?
U mag door het werkvak rijden
Wij zullen onze werkzaamheden op donderdag, vrijdag en zaterdag zo organiseren dat er voor de
bewoners van de Drift een mogelijkheid wordt geboden om door het werkvak te rijden.
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Verkeersregelaars, en aangepast rijgedrag
Het openstellen van het werkvak voor autoverkeer vraagt zowel van onze wegwerkers als ook van u
om zo goed mogelijk rekening te houden met elkaar. Dat wil zeggen dat ‘onze mensen’ van Poort van
Bunnik u netjes doorgang verlenen als u met uw auto de Drift in- en uit wil rijden. Van u vragen we
vriendelijk om toch vooral erg voorzichtig te rijden, en waar nodig even geduld te hebben, als er
bijvoorbeeld eerst even iets aan de kant moet worden gezet. Veiligheid voor de wegwerkers is een
belangrijk speerpunt voor onze projectorganisatie. Om u en ‘onze mensen’ daarbij te helpen zullen we
een verkeersregelaar inzetten. De verkeersregelaar zal u helpen en aanwijzingen geven hoe het beste
met uw auto door het werkvak kunt rijden. Wacht u even met door het werkvak rijden, totdat de
verkeersregelaar u heeft gezien en u kan begeleiden.
Op zondag kunt u niet met uw auto de Drift in en uitrijden; waar moet ik dan parkeren?
Op zondag brengen we een aantal asfaltlagen aan op de kruising van de Drift met de Arnhemsebovenweg. Het is belangrijk dat deze asfaltlagen ‘naadloos’ worden aangebracht. Dat betekent dat we
tijdens deze werkzaamheden helaas geen ruimte kunnen maken om door het werkvak te rijden.
Als u zondag van uw auto gebruik wil maken, willen we u dan ook vriendelijk vragen om deze
zaterdagavond buiten het werkvak te parkeren..Wij zouden het erg op prijs stellen als u uw voertuig
zou kunnen parkeren op het parkeerterreintje bij de Patrimoniumstraat of bij de Van Oosthuyselaan,
dat is op loopafstand van de Drift. Wij kunnen ons voorstellen dat u uw auto liever aan de
Arnhemsebovenweg zou willen zetten, maar als alle bewoners dat zouden doen, dan kunnen er
problemen ontstaan met ‘keren’ en met de toegankelijkheid voor nood- en hulpdiensten, ook van De
Drift. Wij hopen dat u dat begrijpt. Als u zich toch genoodzaakt voelt de auto bij de
Arnhemsebovenweg te parkeren (bijvoorbeeld omdat u slecht ter been bent) parkeert u de auto dan
alstublieft langs de kant (en niet vóór of naast de afzetting) op een zodanige wijze dat andere auto’s
nog weg kunnen rijden en er een doorgang is voor nood- en hulpdiensten.
Op maandagochtend zal de Arnhemsebovenweg en De Drift weer toegankelijk zijn voor het verkeer,
en is de nieuwe situatie hier definitief gerealiseerd.
En waar kan mijn bezoek parkeren?
Indien u tussen donderdagavond en zondagavond bezoekers verwacht, dan zouden wij het op prijs
stellen als u ook uw bezoek zou willen vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van het
parkeerterreintje aan de Patrimoniumstraat of de Van Oosthuyselaan, op loopafstand van De Drift. En
indien dat niet mogelijk is, geldt ook voor uw bezoekers dat zij de auto zodanig parkeren op de
Armhemsebovenweg dat noord- en hulpdiensten er door kunnen, en dat het keren op de weg van
auto’s die willen wegrijden niet wordt belemmerd.
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Tot slot …
Wij hopen dat we op deze manier de overlast voor u zo veel mogelijk kunnen beperken. Na 12
november is de meeste hinder voorbij. De meeste werkzaamheden die nadien nog worden uitgevoerd
door Rijkswaterstaat, gemeente, en Poort van Bunnik zullen vooral te maken hebben met de
groenafwerking en de (groen)inrichting van het terreintje voor uw woningen, en op de kop van het
talud nabij het viaduct..
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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