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Asfalteerwerkzaamheden en afsluiting Tunnel Traay van donderdagavond 15 november 19:00 uur
tot vrijdagavond 16 november 20:00 uur

Geachte heer, mevrouw,
In uw omgeving voeren wij binnenkort de laatste belangrijke wegwerkzaamheden uit aan de tunnel
Traay. Vanaf donderdagavond 15 november 19:00 uur tot vrijdagavond 16 november 20:00 uur
brengen we de laatste nieuwe asfaltlaag aan op het wegdek onder en ter plaatse van de tunnel.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd ter afronding van het project A12 Utrecht Lunetten ‐
Veenendaal in opdracht van Rijkswaterstaat. De verbreding van de A12 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.
Als omwonende en gebruiker van de tunnel ondervindt u mogelijk enige hinder van de genoemde
werkzaamheden ter plaatse. Met deze brief ontvangt u daarom meer informatie hierover.
Stand van zaken
De afbouw van de tunnel Traay is bijna gereed. Op dit moment is er voor het autoverkeer nog een
smalle doorgang, waardoor auto’s met stoplichten per rijrichting om en om door de tunnel rijden.
Voor fietsers is, als gevolg van de bouwwerkzaamheden, nu nog een smalle strook aanwezig op de
rijbaan afgescheiden met een zogenoemde ‘barrier’ ten opzichte het autoverkeer. Vanaf volgende
week is deze tijdelijke situatie voor zowel het autoverkeer als het fietsverkeer voorbij.
Asfalteren wegdek en fietspad
Van donderdagavond 15 november tot vrijdagavond 16 november worden ter plaatse van de tunnel
de laatste nieuwe asfaltlaag en het nieuwe straatmeubilair aangebracht. De weg en het fietspad onder
het viaduct zijn dan definitief gereed. Nadat het nieuwe asfalt is aangebracht zijn er voor het
autoverkeer weer twee rijbanen beschikbaar, en voor het fietsverkeer een apart tweerichtingen‐
fietspad naast de rijbaan.
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Tegelijkertijd met de werkzaamheden ter plaatse van de tunnel, worden op verzoek van het
Recreatieschap Midden Nederland ook nog enkele herstel‐ en asfalteerwerkzaamheden uitgevoerd
aan het fietspad ten zuiden van de A12, dat uitkomt op de Traay.
Hinder van de werkzaamheden
Geluid
Wij kunnen ons voorstellen dat de werkzaamheden voor de directe omgeving enige overlast met zich
meebrengen. Voor een goede aansluiting van het nieuwe asfalt op de bestaande wegen aan
weerszijden moeten er bijvoorbeeld eerst nog wat freeswerkzaamheden worden uitgevoerd.
Freeswerkzaamheden geven een ‘slijpend en schrapend’ geluid. En net als bij het frezen worden ook
bij de asfalteerwerkzaamheden geluidssignalen gebruikt (‘piepjes’). Dit houdt verband met wettelijke
veiligheidseisen. In eerdere brieven hebben wij de functie van‐ en de eisen voor deze geluidssignalen
al eens toegelicht.
Het asfalt wordt in meerdere lagen aangebracht. Voor de stevigheid dient elke tussenlaag van het
asfalt eerst stevig te worden verdicht, voordat een nieuwe laag kan worden aangebracht. In de (zeer)
directe omgeving van de werkzaamheden zijn de trillingen van deze werkzaamheden mogelijk ook
enigszins te horen en te voelen.

Poort van Bunnik is een samenwerking van BAM PPP, BAM Wegen, BAM Civiel en BAM Infratechniek

Postbus 20
3980 CA BUNNIK
info@poortvanbunnik.nl / www.poortvanbunnik.nl

EPC Poort van Bunnik v.o.f.

Datum
Onze referentie
Blad

08 november 2012
PvB‐OM‐B‐1341‐AVR
3 van 4

Tijdelijke afsluiting van de Traay
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wordt de Traay aan weerszijden van de tunnel
afgesloten voor al het autoverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Arnhemsebovenweg.
Aanwonenden en bedrijven langs de Traay zijn gewoon bereikbaar.
Fietsers kunnen onder begeleiding langs de werkzaamheden fietsen en hoeven dus niet om te fietsen.
Mogelijk dat fietsers daarbij wordt gevraagd om even af te stappen.
Planning
Datum

Werkzaamheden

Tijd

Tunnel Traay
Week 46:

Aanbrengen nieuwe en definitieve asfaltlaag ter

van donderdag 15 november 19:00 uur

15 ‐16 november

plaatse van‐ en aan weerszijden van de tunnel

tot vrijdag 16 november 20:00 uur

Week 46:

Afsluiting tunnel voor autoverkeer.

van donderdag 15 november 19:00 uur

15 ‐ 16 november

Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang

tot vrijdag 16 november 20:00 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.
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Specifieke infformatie over wegwerkzaam
mheden, afslu
uitingen en veerkeersmaatreegelen op het traject
A12 Utrecht Lunetten
L
‐ Veeenendaal vind
dt u op www.vvanAnaarBete
er.nl.
Op de website van Poort van Bunnik vindt u een uitgeebreide interaactieve hinderrplanning. De
ng is een kaart van het traccé tussen Utreecht Lunetten en Veenendaaal. Als u ‘kliktt’ op een
hinderplannin
bepaald deel van het tracéé, bijvoorbeeld
d in de omgevving waar u wo
oont of werktt, krijgt u inforrmatie
h
over de komeende werkzaamheden en de verwachte hinder.
uwsbrief A12 Utrecht Lunettten‐Veenend
daal ontvangen? Abonneren
n kan via:
Wilt u de nieu
www.rws.nl/aabonneren.
Met vriendeliijke groet,
Poort van Bun
nnik v.o.f.

V
Adelbert de Vreese
Projectmanagger
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