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Geachte mevrouw, heer,
In opdracht van de provincie Utrecht is aannemer Mourik 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).
TIJDELIJKE WEGAFSLUITING ACHTERDIJK

Op dit moment zijn de nutsbedrijven bezig met het verleggen van kabels en leidingen zodat deze in
de nieuwe situatie op de goede plek liggen. Tijdens de uitvoering bleek dat voor een deel van deze
werkzaamheden de Achterdijk moet worden afgesloten.
Om de hinder voor het verkeer en de omgeving te beperken, hebben we in overleg met de gemeente
Bunnik besloten om deze werkzaamheden in twee avonden/nachten te laten uitvoeren:
•
•

Vanaf dinsdagavond 2 april, 20:00 uur tot woensdagochtend 3 april, 05:00 uur
Vanaf woensdagavond 3 april, 20:00 uur tot donderdagochtend 4 april, 05:00 uur

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer van de nutsbedrijven en bestaan uit het
opbreken van de bestrating, het graven van sleuven, het verleggen van de kabels/leidingen, het
dichtmaken van de sleuven en het herstellen van de bestrating.
De Achterdijk is gedurende de uitvoering over ca. 10 meter volledig afgesloten ten zuiden van de
inrit van de parkeerplaats naar restaurant Vroeg. Alleen fietsers en voetgangers kunnen passeren en
bij calamiteiten krijgen nood- en hulpdiensten een snelle doorgang. De parkeerplaats van Vroeg blijft
vanaf de N411 bereikbaar. Het zuidelijk gelegen deel van de Achterdijk is bereikbaar via een
ingestelde omleiding via de andere kant van de Achterdijk (Odijk-Burgweg-Achterdijk). De omleiding
staat met borden aangegeven. Wij realiseren ons dat dit een grote omweg is. Vandaar dat wij
gekozen hebben om de de werkzaamheden ’s avonds en ’s nachts te laten uitvoeren, als er minder
verkeer is op de weg.
>>
*)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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PLANNING UITVOERING RECONSTRUCTIE

Het zand dat is aangebracht aan de noordzijde van de N411, ter hoogte van restaurant Vroeg, dient
als voorbelasting van de grond om deze stevig genoeg te maken voor het nieuwe kruispunt. Vanaf
eind augustus zal dat naar verwachting het geval zijn. Vanaf dat moment worden de aanpassingen
aan en om de weg uitgevoerd. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot en met december
van dit jaar.
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 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 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 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 voor de noodzakelijke wegafsluiting.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Han van Cruijningen,
projectleider domein Mobiliteit
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