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Onderwerp

Afsluitende werkzaamheden en afsluiting Rumelaarseweg vanaf 8 tot en met 22 januari

E-mail

Geachte heer, mevrouw,
In uw omgeving voeren wij binnenkort de laatste werkzaamheden uit aan de Rumelaarseweg. Het
betreft de afrondende werkzaamheden aan het nieuwe gedeelte van de Rumelaarseweg onder het
ecoduct, en herstelwerkzaamheden aan de bestaande Rumelaarseweg. Voor de uitvoering van deze
werkzaamheden wordt de Rumelaarseweg afgesloten tussen de Laagerfseweg en de Griftdijk, vanaf
dinsdag 8 januari 07:00 uur ’s ochtends tot uiterlijk dinsdag 22 januari 20:00 uur ’s avonds.
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 begin volgend jaar werkt Poort van Bunnik nog op een beperkt aantal plaatsen aan het
onderliggend wegennet. Op verschillende plekken langs het tracé en het onderliggend wegennet
worden op dit moment ook nieuwe bomen en andere groenvoorzieningen aangeplant.
Op 1 maart 2013 zijn de aanplantwerkzaamheden langs het tracé gereed en worden de beide nieuwe
ecoducten, Rumelaar en Mollebos, opgeleverd. De ecoducten zijn dan aan weerszijden en bovenop
ingericht met groen. Met de bouw van de beide ecoducten krijgen grote en kleine dieren twee nieuwe
veilige doorgangen over de A12, naast de meer dan 20 kleinere faunapassages die al zijn gerealiseerd
onder A12.
Werkzaamheden Rumelaarseweg
Begin november is het dak van het ecoduct Rumelaar boven het spoor aangebracht. Het dak van het
ecoduct boven de A12 was al eerder gereed (zie luchtfoto van juli 2012). Inmiddels is er ook zand
aangebracht tegen de noordzijde van het nieuwe ecoduct. Met het aanbrengen van dit zand is het
talud voor het ecoduct afgebouwd waardoor grote en kleine dieren het ecoduct op en af kunnen
lopen. Aan de zuidzijde van het ecoduct was dit talud al eerder gereed.
Ten behoeve van de bouw van het ecoduct is de Rumelaarseweg verlegd. Op het nieuwe gedeelte van
de Rumelaarseweg staan nog tijdelijke stoplichten. Aan weerszijden van het wegdek, op dit nieuwe
gedeelte, worden nog zogenoemde grasbetontegels aangebracht. Daarmee wordt het mogelijk voor
auto’s om elkaar te passeren. Zodra deze grasbetontegels zijn aangebracht kunnen de tijdelijke
stoplichten worden weggehaald.
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Luchtfoto eind juli 2012; inmiddels is het ecoduct Rumelaar ook gereed aan de spoorzijde.
Begin volgend jaar wordt de beplanting aangebracht.
Voor de aanvoer van het zand naar de noordzijde van het ecoduct is gebruik gemaakt van de
bestaande Rumelaarseweg. Poort van Bunnik zal de bermen langs de bestaande Rumelaarseweg gaan
herstellen en de bestaande grasbetontegels aan weerszijden van de weg opnieuw ophalen en
rechtleggen. Op twee of drie plekken worden ook kleinschalige asfaltreparaties uitgevoerd.
Omdat de Rumelaarseweg een smalle weg is, en de grasbetontegels en bermen aan beide zijden van
de weg worden aangebracht dan wel hersteld, kunnen deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd
als er steeds auto’s langsrijden. Om die reden zal de Rumelaarseweg worden afgesloten voor
doorgaand verkeer, tussen de Laagerfseweg en de Griftdijk.
Aanwonenden zijn wel bereikbaar. Fietsers, voetgangers, nood- en hulpdiensten kunnen gewoon
gebruik blijven maken van de Rumelaarseweg.
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Bedankt voor uw begrip
Bij onze werkwijze proberen wij de hinder voor u als omwonende en gebruiker van het onderliggend
wegennet zoveel mogelijk te beperken. De omleidingsroute zal tijdig worden aangegeven met gele
borden, en de werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat voetgangers, fietsers en aanwonenden
gewoon langs de werkzaamheden kunnen rijden. Wij stellen het op prijs als daarbij rekening wordt
gehouden met eventuele aanwijzingen van ons personeel. Ook aan nood- en hulpdiensten wordt te
allen tijde doorgang verleend.
Planning
Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de werkzaamheden en de planning volgens de
huidige stand van zaken. Houdt u er rekening mee dat werkzaamheden korter of langer kunnen duren,
en door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld vorst, de datum van aanvang of beëindiging
van de werkzaamheden mogelijk kan verschuiven.
Datum

Werkzaamheden

Tijd

Rumelaarseweg
Week 2 - 4:

Afrondende werkzaamheden nieuwe gedeelte

8 - 22 januari

Rumelaarseweg onder het ecoduct, en

Overdag

herstelwerkzaamheden bestaande Rumelaarseweg
Week 2 - 4:

Afsluiting Rumelaarseweg voor autoverkeer, tussen

Vanaf dinsdag 8 januari 07:00 uur

8 - 22 januari

Laagerfseweg en Griftdijk.

tot en met dinsdag 22 januari 20:00 uur

Fietsers, voetgangers, aanwonenden, nood- en
hulpdiensten houden doorgang.

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.
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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.
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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