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Geachte mevrouw, heer,
De voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting*) van de N411 tussen Mereveldseweg
(Utrecht) en de Van Zijldreef (Bunnik) zijn nagenoeg afgerond.
Vanaf 12 augustus start aannemer Mourik met de reconstructiewerkzaamheden aan en om de weg.
Die werkzaamheden duren naar verwachting tot en met december van dit jaar.
In deze brief geven we informatie over de planning van de werkzaamheden en over de noodzakelijke
wegafsluitingen.
DRIE WEEKENDAFSLUITINGEN

De werkzaamheden waarvoor de N411 dicht moet, worden geconcentreerd in drie weekenden
uitgevoerd. Op die manier is de hinder voor het verkeer en de omgeving zo beperkt mogelijk. Het
gaat om de volgende weekenden:
1.
2.
3.

Vanaf vrijdagavond 27 september, 20:00 uur tot maandagochtend 30 september, 06:00 uur
Vanaf vrijdagavond 4 oktober, 20:00 uur tot maandagochtend 7 oktober, 06:00 uur
Vanaf vrijdagavond 18 oktober, 20:00 uur tot maandagochtend 21 oktober, 06:00 uur

Tijdens bovengenoemde weekenden is de N411 afgesloten tussen de Mereveldseweg en de Baan
van Fectio.
OMLEIDINGSROUTE EN BEREIKBAARHEID

•
•
•
•
•

Doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid. Een kaartje van de omleidingsroute vindt u
als bijlage bij deze brief.
Alle woningen blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer.
Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de afsluitingen altijd passeren.
Dit geldt ook voor de busdienst. De bushaltes “Utrecht, Koningsweg 175”, “Bunnik, Oud
Amelisweerd” en “Bunnik, Rhijnauwenselaan” blijven bereikbaar, eventueel met extra
voorzieningen.
Tijdens calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten een vrije doorgang door het werkvak.

OVERIGE VERKEERSMAATREGELEN

Voor, tussen en na de weekendafsluitingen blijft de N411 bereikbaar voor al het doorgaande
verkeer. Wel worden er ter hoogte van de werkzaamheden verkeersmaatregelen geplaatst omwille
van de veiligheid van de wegwerkers en de weggebruikers. Deze maatregelen kunnen wat hinder en
vertraging geven.

➢
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GELUIDHINDER

Alle wegwerkzaamheden geven geluidsoverlast. Dat is helaas onvermijdelijk. Direct aanwonenden
worden door de aannemer geïnformeerd als er onverhoopt voor langere tijd sprake is van veel herrie
in hun omgeving. Ze zijn hier dan op voorbereid en weten ook hoe lang het duurt.
PARKEERVERBOD ACHTERDIJK

Met de start van de reconstructiewerkzaamheden verdwijnt ook de tijdelijke parkeerstrook bij de
Achterdijk. Voor het parkeren in de bermen (dat werd gedoogd), komt een parkeerverbod vanwege
de veiligheid die binnen het bouwterrein in acht wordt genomen. Het parkeerverbod blijft van kracht
als het werk gereed is.
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 Bo Stempher van aannemer Mourik infra b.v. is contactpersoon voor alle zaken
die de uitvoering betreffen. Hieronder vindt u de contactmogelijkheden.
► Kom langs in de bouwkeet
Mourik is dagelijks aanwezig op de projectlocatie, op werkdagen tussen 08:00 en 16:00 uur en in de
aangegeven weekenden. Als u vragen of klachten heeft over de uitvoering of gewoon
geïnteresseerd bent in het project, bent u welkom in de bouwkeet van Mourik op het voormalige
sedumveld, ter hoogte van de bushalte Koningslaan.
► Stuur een mail
Uw vragen/opmerkingen of klachten kunt 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 en danken u bij
voorbaat voor uw begrip.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Han van Cruijningen,
projectleider domein Mobiliteit

*)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.provincie-utrecht.nl/n411
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