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Resterende werkzaamheden N411
tussen Utrecht en Bunnik.

Geachte mevrouw, heer,
Zoals wij eerder aangaven en zoals u kunt zien, zijn de werkzaamheden aan en rond de N411
tussen Utrecht en Bunnik nog niet helemaal afgerond. De resterende werkzaamheden worden de
komende tijd uitgevoerd en zijn in het voorjaar van 2020 klaar. Deze werkzaamheden geven weinig
hinder meer voor het verkeer.
RESTERENDE WERKZAAMHEDEN

De resterende werkzaamheden betreffen:
• Enkele aanpassingen ter plaatse van particuliere aansluitingen. Deze werkzaamheden
worden in januari 2020 uitgevoerd.
• Aanpassen straatwerk op een aantal plaatsen. Uitvoering vindt begin 2020 plaats.
• Het aanbrengen van de middenstrook in de fietsstraat. Deze werkzaamheden worden in het
voorjaar van 2020 uitgevoerd, als de kou uit de lucht en uit de grond is.
• Vervolg van de herinrichting van het voormalige sedumveld tot natuur- en wandelgebied. De
resterende werkzaamheden betreffen het planten van bomen (begin 2020), het opruimen
van het werkterrein van Mourik (weghalen keet en verharding) en het graven van de laatste
poel (april/mei 2020).
MONITORING KRUISPUNT ACHTERDIJK

De situatie bij de Achterdijk is veranderd. Het oversteken van de N411 is teruggebracht naar één
locatie omwille van de verkeersveiligheid. Uit de binnengekomen reacties blijkt dat er in de praktijk
wat onduidelijkheid bestaat over de voorrangssituatie tussen auto’s en fietsers. Om extra mee te
kunnen kijken wat er op die plek gebeurt, heeft de provincie begin december gedurende een week
een camera geplaatst aan de zuidwestzijde van de Achterdijk. De camerabeelden gebruiken we bij
het beoordelen van de situatie en het doen van eventuele aanpassingen, zoals bijvoorbeeld het
aanbrengen van extra belijning of het veranderen van de voorrangssituatie.
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IN CONTACT

Als u vragen heeft over de verkeerssituatie op de N411, kunt u reageren via N411@provincieutrecht.nl. De provincie Utrecht neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
Uw vragen/opmerkingen of klachten over en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u
mailen naar het mailadres dat uitvoerend aannemer Mourik hiervoor heeft aangemaakt:
N411@mourik.com
Op de projectenwebsite www.provincie-utrecht.nl/n411 vindt u naast informatie over de uitvoering
ook achtergrondinformatie over het project.
Wij hopen dat wij u voor dit moment weer voldoende hebben geïnformeerd. Uw reacties op de nieuw
ingerichte N411 blijven van harte welkom. We kunnen ze gebruiken om eventuele aanpassingen te
doen of om mee te nemen bij andere reconstructieprojecten.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Han van Cruijningen,
projectleider domein Mobiliteit

2

