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Laatste werkzaamheden
M. A. Reinaldaweg (N204), Linschoten.

Geachte mevrouw, heer,
In de zomer van 2018 heeft aannemer KWS werkzaamheden uitgevoerd op de M.A. Reinaldaweg
(N204) in Linschoten, in opdracht van de provincie Utrecht. Het meeste werk is afgerond in
september 2018. De afgelopen maanden zijn restwerkzaamheden opgepakt zoals het inrichten van
het speelterrein en het planten van bomen.
LAATSTE WERKZAAMHEDEN

De komende maanden worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd, waarbij ook Stedin nog bezig
is met het verleggen van kabels en leidingen.
In deze brief geven we u een overzicht van alle werkzaamheden die naar verwachting voor de zomer
zijn afgerond.
Verleggen kabels en leidingen
Voor het verbreden en afbouwen van het fietspad moeten er kabels en leidingen worden verlegd. Tot
22 maart werkt Stedin op het gedeelte van Montfoort tot aan Linschoten. Aansluitend verricht Stedin
werkzaamheden bij de nieuwe rotonde bij de Van der Valk Boumanlaan. De verwachting is dat de
werkzaamheden daar rond begin april klaar zijn.
Het laatste tracé dat Stedin aanpakt ligt langs de weg van Linschoten naar de A12. De
werkzaamheden starten begin april en duren tot en met 17 mei 2019.
De werkzaamheden van Stedin kunnen plaatselijk leiden tot beperkte hinder voor fietsers.
Werkzaamheden aan het fietspad
Als alle kabels en leidingen op hun plaats liggen, start KWS met de werkzaamheden aan het
fietspad. Het fietspad krijgt hierdoor over bijna het hele traject zijn definitieve vorm. Naar verwachting
zal op één plek nog een aanpassing nodig zijn die in het najaar wordt uitgevoerd.
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Voor het fietspad houden we de volgende fasering aan:
Traject Montfoort – Linschoten
Dit deel van het fietspad krijgt een nieuwe asfaltdeklaag. De werkzaamheden geven weinig hinder
voor het doorgaande autoverkeer maar mogelijk wel enige geluidshinder. Fietsverkeer wordt
omgeleid via de Cattenbroekerdijk.
Traject Linschoten – A12
De werkzaamheden op dit traject bestaan uit het verbreden van een deel van het fietspad en uit het
aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag. Ook hier geven de werkzaamheden weinig hinder voor
het doorgaande autoverkeer, maar mogelijke wel wat geluidshinder. Fietsverkeer wordt omgeleid via
de Korte Linschoten Westzijde.
Inrichten TOP-locatie
Bij de nieuw ingerichte parkeerplaats (TOP-locatie) wordt een kanosteiger aangelegd en er wordt
een informatiebord geplaatst. De werkzaamheden starten eind maart en duren circa één week. De
werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het verkeer.
Kleine aanpassingen
KWS gaat de komende maanden op verschillende plekken ook nog wat kleinere aanpassingen
verrichten, zoals aan een inrit of in een bocht. Deze hebben hooguit kleine verkeershinder tot gevolg.
Hou hiervoor de KWS-app (zie hieronder) in gaten.
NADERE INFORMATIE/VRAGEN?

Als u vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Berry
Heerschop van aannemer KWS.
T 06-50226263
E bheerschop@kws.nl
KWS-app
U kunt de planning van de werkzaamheden ook volgen via de KWS-app die u op uw telefoon kunt
downloaden vanuit de App Store (voor iPhone) of vanuit de Play Store (voor Android). De informatie
vindt u vervolgens onder de projectnaam ‘N204 - IJsselveld’, die u kunt instellen als favoriet.
Wij hopen u met deze brief voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd over de actuele
stand van zaken en danken u bij voorbaat voor uw begrip. Planningen zijn onder voorbehoud.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Chris de Jong, projectleider Wegen
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