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Onderwerp

Onderhoud van de Groenstrook langs de A12 ter hoogte van de Loolaan

E-mail

Geachte heer, mevrouw,
Poort van Bunnik voert vanaf dinsdag 11 december tot vrijdag 21 december 2012 onderhoudswerkzaamheden uit in uw directe woonomgeving. Graag willen wij u met deze brief nader informeren
over deze onderhoudswerkzaamheden, die voornamelijk zullen bestaan uit opruimwerkzaamheden
en groenonderhoud. Deze werkzaamheden vinden plaats in de groenstrook tussen de A12 en de
achterzijde van de woningen aan de Loolaan (oneven nummers).
Poort van Bunnik is de aannemer van het project A12 Utrecht Lunetten – Veenendaal (A12LuVe), en
voert deze werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat.
Naast informatie over de onderhoudswerkzaamheden, op pagina 2 en 3 van deze brief, vindt u
hieronder eerst nog een korte toelichting op de stand van zaken van het project.
Zijn alle werkzaamheden voor de realisatie van het project A12 LuVe al afgerond?
Aanleg en realisatie
In onze brief van 30 oktober jl hebben we u geïnformeerd over de laatste belangrijke werkzaamheden
in uw omgeving, die zijn uitgevoerd in het kader van het project A12 LuVe. De verbrede A12, de
Arnhemsebovenweg, de Hoofdstraat, de op- en afritten, en de viaducten bij de Arnhemsebovenweg
en de Hoofdstraat zijn nu klaar.
Bij de Hoofdstraat vinden nog wel kleine aanpassingen plaats bij de kruisingen met Nijendal en
Loolaan, en de in- en uitrit bij de KLPD. Om het verkeer op de Hoofdstraat efficiënter af te wikkelen,
wordt medio januari nieuwe software gekoppeld aan de verkeersregelinstallaties bij de kruisingen met
de A12, Loolaan en Nijendal. Die software wordt op dit moment geprogrammeerd en uitgetest.
Op verschillende plaatsen langs het tracé worden er ook nog bermen ingezaaid, bomen geplant en
begroeiingen aangebracht voor de geluidsschermen.
Onderhoud
Naast de bijna afgeronde aanleg en de bouw van het project A12 Luve, zal Poort van Bunnik de
komende 20 jaar ook het onderhoud uitvoeren in opdracht van Rijkswaterstaat. Het gaat dan om het
onderhoud aan de A12 (de weg zelf), de verkeerssystemen op de A12 (zoals bijvoorbeeld de
matrixborden), en het groenonderhoud (de bermen en de groenstroken langs de A12).
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Waar vinden de komende onderhoudswerkzaamheden in mijn directe omgeving nu precies plaats?
De onderhoudswerkzaamheden vinden plaats in de groenstrook tussen de A12 en de Loolaan. Deze
groenstrook grenst aan uw achtertuin.
Welke onderhoudswerkzaamheden worden er uitgevoerd?
Opschonen van de groenstrook
De groenstrook tussen de A12 en de Loolaan wordt opgeschoond. Er ligt op dit moment, verspreid in
de groenstrook, nogal wat groot en klein zwerfaval, waaronder ijzerwerk, plastic en afvalhout. Indien
u van mening bent, dat hier materialen tussen liggen die van u zijn en die u wenst te behouden, willen
wij vriendelijk verzoeken om deze eerst zelf op te ruimen en te verwijderen. Al het aanwezige grote en
kleine zwerfafval, en andere losliggende materialen die na 11 december nog aanwezig zijn in de
groenstrook zullen door ons worden meegenomen, opdat de groenstrook tussen de Loolaan en de
A12 er weer netjes en opgeruimd uitziet.
Groenonderhoud
Naast het opruimen zal er in de groenstrook ook groenonderhoud worden gepleegd. Het
groenonderhoud bestaat uit het verwijderen van dood hout en dunning. Het verwijderen van dood
hout en dunning is nodig voor een gezonde groenstand en om gezonde bomen de ruimte geven. Bij
dunning gaat het om het verwijderen van struiken en klein bosplantsoen, zoals meidoorn en
veldesdoorn. Inclusief het dode hout gaat het om ca 70 (kleine) houtopstanden, van struikjes,
boomstronken tot bosplantsoen. Daarnaast wordt er Amerikaanse Vogelkers verwijderd, 7 bomen in
totaal. Amerikaanse Vogelkers is een uitheemse, exotische boom die ‘andere inheemse soorten’
verdringt en bij onderhoudswerkzaamheden actief wordt bestreden in Nederland. Tenslotte zal er
waar nodig worden gesnoeid. Daarbij zullen ook de op dit moment tot in de aangrenzende tuinen
overhangende takken worden aangepakt.
Het groenonderhoud is afgestemd met een boomdeskundige (Bureau Groen), een ecoloog (bureau
VanderHelm) en de gemeente Utrechtse Heuvelrug (Groenbeheer), en is ook besproken met
Rijkswaterstaat.
Hoe lang duren de werkzaamheden en heb ik er last van?
De werkzaamheden duren maximaal een week, en worden alleen overdag uitgevoerd. Wij kunnen ons
voorstellen dat het groenonderhoud u enige geluidsoverlast zal bezorgen. Wij streven ernaar deze
overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.
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Wat betekent dit voor het grondgebruik grenzend aan mijn achtertuin?
Het opruimen en groenonderhoud vindt in principe alleen plaats op Rijksgrond, grenzend aan de
achterzijde van uw perceel. Wij zullen geen (kleine) bouwwerken of opstallen opruimen of
verwijderen die door bewoners worden gebruikt of beheerd, ook al staan deze (tijdelijk) op rijksgrond.
Waar dit laatste het geval is, zal Rijkswaterstaat binnenkort in overleg treden met bewoners /
eigenaren om gezamenlijk nader af te spreken hoe met deze situatie om te gaan. Indien dit ook op uw
woonsituatie van toepassing is, zal Rijkswaterstaat u daarover binnenkort informeren.
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.
Met vriendelijke groet,
Poort van Bunnik v.o.f.

Adelbert de Vreese
Projectmanager
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