‘Afsluiting Woudenbergseweg Maarsbergen
en op- en afritten
Maandag 20 augustus 07.00 uur tot maandag 27 augustus 05.00 uur’
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Woudenbergseweg afgesloten vanwege verbetering aansluiting
Van maandag 20 augustus 07.00 uur tot maandag 27 augustus 05.00 uur is de Woudenbergseweg ter hoogte van
het viaduct onder de A12 afgesloten. Dat geldt ook voor de
op- en afritten. De afrit vanuit de richting Utrecht wordt
op maandag 20 augustus al vanaf 05.00 afgesloten.
Tijdens deze afsluiting voert Rijkswaterstaat afrondende werkzaamheden uit voor de verbreding van de A12 tussen Utrecht Lunetten en
Veenendaal. Het betreft diverse graafwerkzaamheden, afronding van
de fundering en er wordt een kluifrotonde (een rotonde in de vorm van
een hondenkluif) aangelegd.
Fietsers en voetgangers hebben doorgang onder begeleiding van verkeersregelaars. Autoverkeer wordt omgeleid.
Bereikbaarheid Amrâth Hotel en La Place
Het Amrâth Hotel en La Place zijn wel bereikbaar vanaf de A12 uit de
richting Arnhem. Personenauto´s met bestemming Maarsbergen
kunnen met aangepaste snelheid eveneens gebruik maken van de
route via het parkeerterrein tussen Amrâth Hotel en La Place. Deze
route is niet toegankelijk voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat monitort
Kijk op de
www.vanAnaarBeter.nl
of te
belveel
0800-8002.
verkeerssituatie. Als blijkt dat
verkeer gebruik maakt van
deze route, zal Rijkswaterstaat deze alsnog afsluiten en moet verkeer
gebruik maken van de reguliere omleidingsroute.

Omleiding autoverkeer
• Richting Utrecht
- Vanuit de omgeving Maarsbergen en Leersum wordt het verkeer
omgeleid via de oprit Maarn (21). Vanuit de omgeving Amerongen
via de N227/N229 naar de oprit Bunnik (19).
• Richting Veenendaal en Arnhem
- Vanuit de omgeving Maarsbergen wordt het verkeer omgeleid via de
N224 naar Veenendaal De Klomp en vervolgens naar de A30. Vanuit
de omgeving Doorn en Leersum via de N225 naar Veenendaal en
verder.
• Vanuit Utrecht
- Het verkeer richting Maarsbergen wordt via afrit Maarn (21) geleid
en vervolgens via de provinciale wegen naar Maarsbergen (N227 en
de N224) of naar Doorn en Leersum e/o (N227 en N225).
• Vanuit Veenendaal en Arnhem
- Verkeer naar Maarsbergen wordt omgeleid via de A30 en de N224
naar Woudenberg en Maarsbergen. Verkeer naar Leersum wordt
omgeleid via de afrit Veenendaal-West (23) en de N225.
- Let op: verkeer richting Maarn wordt vanaf de A12 omgeleid via afen oprit Driebergen (20).
Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Bij onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Meer informatie
Internet:

www.vanAnaarBeter.nl/regioUtrecht
www.rijkswaterstaat.nl/a12utrechtveenendaal
Informatielijn: bel gratis naar 0800 – 8002 (dagelijks 06.00 – 22.30 uur)
Twitter:
via @A12Utrecht

Kijk op www.vanAnaarBeter.nl of bel 0800-8002.
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