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Geachte mevrouw, heer,
In opdracht van de provincie Utrecht is aannemer Maurik infra b.v. begonnen met de
voorbereidingen voor de herinrichting van de provinciale weg N411, het gedeelte tussen de kruising
met de Mereveldseweg (Utrecht) en de Van Zijldreef (Bunnik). Doel van de herinrichting is het
verbeteren van de verkeersveiligheid op deze doorgaande provinciale weg en op de parallelweg
waarbij we rekening houden met natuur, cultuurhistorie en recreatie in het gebied. De herinrichting
betreft vijf verkeers- en natuurmaatregelen op en rond de N411. De maatregelen zijn opgenomen in
een inrichtingsplan voor de N411. Meer informatie over het plan en de maatregelen kunt u vinden op
www. pro vi ncie-utrecht. n l/n411
Met deze brief geven wij u inzicht in de planning van de uitvoering en we stellen de
omgevingsmanager van Maurik infra b.v. aan u voor (bij 'In contact' op pagina 2). Bij hem kunt u
terecht met al uw vragen en opmerkingen over de werkzaamheden. Ook kunt u zaken meegeven
waarvan u denkt dat het belangrijk is om rekening mee te houden tijdens de uitvoering.
PLANNING

Januari 2019 (vanaf 7 januari)
• Inrichten werkterrein en plaatsen bouwkeet.
Februari 2019 (in de week van 25 februari (voorjaarsvakantie))
• Bomenkap langs N411 rondom de kruising N411/Achterdijk, om plaats te maken voor de
reconstructie van het kruispunt.
• Aanbrengen van zand aan de noordzijde van de N411, ter hoogte van restaurant Vroeg; het
zand dient als voorbelasting van de grond om deze stevig genoeg te maken voor het nieuwe
kruispunt.
Maart+ April 2019 (4 maart - eind april)
• Verleggen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven.
Eind augustus t/m december 2019 (detailplanning volgt later)
• Uitvoeren van de verkeers- en natuurmaatregelen.

PROVINCIE-UTRECHT.NL

►

17766

Vervolg op pagina 2

VERKEERSHINDER/W EEKENDAFSLUITINGEN

De voorbereidende werkzaamheden (februari Um april) geven weinig hinder voor het verkeer en de
omgeving. Het verkeer kan altijd passeren, al dan niet met beperkte verkeersmaatregelen.
Bij het uitvoeren van de herinrichting vanaf september tot en met december 2019 zal er periodiek
wél hinder zijn. Om de overlast te beperken, worden de werkzaamheden waarvoor de N411 moet
worden afgesloten voor doorgaand verkeer, geconcentreerd uitgevoerd, in drie weekenden. De
exacte uitvoeringsdata en -tijden zijn nu nog niet bekend. Uiteraard informeren we u hier per brief
tijdig en gedetailleerd over.

INFORMATIEVOORZIENING

Bewonersbrieven
Als wij nieuws te melden hebben over de uitvoering, krijgt u van ons een bewonersbrief. Waar nodig
plaatsen we ook borden langs de weg om verkeersmaatregelen aan te kondigen en we maken
nieuws- en twitterberichten om zoveel mogelijk weggebruikers te bereiken.

Website
Op de projectenwebsite www.provincie-utrecht.nl/n411 vindt u naast informatie over de uitvoering
ook achtergrondinformatie over het project.

IN CONTACT
Omgevingsmanager Arnaut de Bruin van aannemer Maurik infra b.v. is contactpersoon voor alle
zaken die de uitvoering betreffen. Hieronder vindt u de contactmogelijkheden.

Kom langs in de bouwkeet
Maurik is vanaf januari 2019 dagelijks aanwezig op de projectlocatie, op werkdagen tussen 08:00 en
16:00 uur. Als u vragen of klachten heeft over de uitvoering of gewoon geïnteresseerd bent in het
project, bent u welkom in de bouwkeet van Maurik op het voormalige sedumveld, ter hoogte van de
bushalte Koningslaan.

Stuur een mail
Uw vragen/opmerkingen of klachten kun u ook mailen naar het mailadres dat voor de uitvoering van
dit project is aangemaakt:
N411@mourik.com

Wij hopen dat wij u voor dit moment weer naar behoren hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,
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Cruijningen,
projectleider domein Mobiliteit
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