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Stand van zaken en voortgang

verkeers- en natuur maatregelen N411

Geachte mevrouw, heer,
De voorbereidingen voor de herinrichting van de N411 tussen Utrecht en Bunnik zijn in volle gang
Doel van de herinrichting is het verbeteren van de verkeersveiligheid op deze doorgaande
provinciale weg waarbijwe rekening houden met natuur, cultuurhistorie en recreatie in het gebied
De herinrichting betreft vijf verkeers- en natuurmaatregelen op en rond de N41 1. 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/n41 1
Met deze brief geven wij u graag inzicht in de stand van zaken en de planning voor dit project.

Archeologisch onderzoek
De veruvachtingen voor het vinden van archeologische resten waren hooggespannen, vanwege de
ligging dicht bij het Romeinse fort castellum Fectio (gelegen bij Fort Vechten). Bij het
proefsleuvenonderzoek bleek echter dat dit gebied in de Romeinse tijd onbewoond was. Wel troffen
de archeologen greppels en kuilen aan uit de Romeinse tijd en uit de middeleeuwen. De westzijde
van het gebied was mogelijk in de middeleeuwen bewoond, archeologen vonden in de proefsleuf
aanwijzingen voor een huisplaats. Omdat daar geen grote ontgravingen plaatsvinden, wordt
deze niet opgegraven. De geplande open dag op de opgraving komt daarmee te vervallen. Bij
verschillende ontgravingen zullen alsnog archeologen aanwezig zijn. Als er nieuws te melden is,
hoort u dat van ons. Wij houden u in deze nieuwsbrief op de hoogte.

Provinciaal lnpassingsplan (PlP)
Twee van de vijf maatregelen passen niet in het huidige bestemmingsplan van de gemeente Bunnik.
ln overleg met de gemeente Bunnik heeft de provincie een Provinciaal lnpassingsplan opgesteld dat
voorziet in de wijziging van twee bestemmingen.
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Het betreft de maatregelen:
Reconstructie van de aansluiting Achterdijk inclusief fiets/-voetgangersoversteek,
parallelwegoversteek en de inrichting van de Brink aan de Achterdijk in de gemeente
Bunnik.
Realisatie Natuur Netwerk Nederland ter hoogte van Vechten, inclusief faunapassage voor
kleine dieren tussen noord- en zuidzijde van de weg in de gemeente Bunnik. Dit betreft het
gebied tussen de N411 en de spoorlijn.

o
o

Op 5 november heeft Provinciale Staten het lnpassingsplan 'N411 Bunnik' vastgesteld. Voordat het
plan in werking kan treden, moet het nog ter beoordeling worden voorgelegd bij de betrokken
ministeries. Daarna is er nog een terinzagelegging van zes weken, vermoedelijk begin januari 2019.
Beroep aantekenen tegen het plan is alleen mogelijk als u een, zienswijze op het ontwerp heeft
ingediend of bezwaar heeft tegen de gewijzigde onderdelen van het plan.

Uitvoering maatregelen
Op dit moment is aannemer Mourik bezig met het maken van een plan voor de uitvoering. Begin
2019 zullen de eerste werkzaamheden buiten zichtbaar zijn. Medio februari 2019 zal gestart worden
met het kappen van bomen waarna de nutsbedrijven begin maart 2019 hun kabels en leidingen
kunnen gaan verleggen. Eind augustus 2019 start de aannemer met werkzaamheden aan de
parallelweg en het kruispunt Achterdijk.
Meer gedetailleerde informatie over de uitvoering zullen we tijdig delen met aan- en omwonenden,
bedrijven en andere belanghebbenden. Tijdens de uitvoeringzal er periodiek hinder zijn voor het
verkeer en de omgeving.

ln contact
Uw contactpersoon voor de uitvoering van het project N411 Utrecht-Bunnik is
Han van Cruijningen (06-21699661) van de provincie Utrecht. Als u vragen heeft of als er
onduidelijkheden zijn over zaken op en rond de N411, dan kunt u ons ook altijd mailen:
N41 1 @orovincie-utrecht. nl

Wij hopen dat wij u met deze brief voor dit moment voldoende hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
e Staten van Utrecht,
Gede
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De heer S. Bol,
projectleider afdeling Wegen
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