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Geachte mevrouw, heer,
In augustus 2019 kreeg u van ons een brief over de werkzaamheden aan het fietspad langs de M.A.
Reinaldaweg (N204) tussen de A12 en Linschoten (Van Rietlaan). Wij legden uit dat wij vanwege
nieuwe regelgeving*) van de rijksoverheid niet konden starten met het afmaken van het fietspad.
Inmiddels hebben wij aanvullende informatie over de samenstelling van de grond in de bermen en
daarmee groen licht om te starten met de werkzaamheden.
In deze brief geven we informatie over de uitkomst van het aanvullende onderzoek en over de
nieuwe planning van de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen.
ONDERZOEK

De grond in de bermen is aanvullend onderzocht op de aanwezigheid van de stof PFAS (poly- en
perfluoralkylstoffen*). Uit dit onderzoek is gebleken dat deze stoffen niet aanwezig zijn zodat wij
kunnen starten met de afronding van het fietspad.
WERKZAAMHEDEN

Op enkele plaatsen gaan wij het fietspad verbreden. Vervolgens gaan wij deze verbreding
asfalteren. Tenslotte komt er over de gehele breedte van het fietspad tussen de A12 en de Van
Rietlaan een nieuwe toplaag van asfalt waarop wij de markering aanbrengen.
NIEUWE PLANNING

•
•
•
•
•

16-20 september:
23-25 september:
24-26 september:
26-27 september:
30 september-4 oktober:

grondwerk (afvoeren grond en verbreden fietspad)
egaliseren bermen
op hoogte brengen straatwerk (inritten)
asfalteren toplaag fietspad en aanbrengen markering
op hoogte brengen resterende inritten + opruimen
➢
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*)Voor meer informatie over de nieuwe regels (Rapport Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAShoudende grond en baggerspecie d.d. 8 juli 2019) verwijzen wij naar de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/08/tijdelijk-handelingskader-voor-hergebruik-vanpfas-houdende-grond-en-baggerspecie.
Wegen
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-2589111

VERKEERSMAATREGELEN

Om de veiligheid van de weggebruikers en de wegwerkers te waarborgen, voeren wij de volgende
verkeersmaatregelen uit:
• De maximum snelheid op de weg wordt teruggebracht naar 30 km/uur.
• Het fietspad is afgesloten; fietsers tussen Woerden en Linschoten worden met borden
omgeleid via de Korte Linschoten Westzijde.
• Verkeersregelaars zijn overdag aanwezig om overstekende fietsers te begeleiden.
• Woningen en bedrijven blijven bereikbaar.
Hoewel wij er alles aan doen om de uitvoering zo vlot mogelijk te laten verlopen en de overlast te
beperken, kunnen wij enige hinder niet voorkomen. Daarnaast is de planning van de
werkzaamheden afhankelijk van het weer. Als het bijvoorbeeld lange tijd achter elkaar hard regent,
wordt het asfalteren uitgesteld. Wij vragen uw begrip hiervoor.
NADERE INFORMATIE/VRAGEN?

Meer informatie vindt u op onze website www.provincie-utrecht.nl/n204linschoten. Daarin is ook de
link naar het Handelingskader PFAS opgenomen met daarin de nieuwe regels voor het afgraven en
afvoeren van grond.
Als u vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de heer
H. Thijs van de provincie Utrecht:
T 06-43363549
E herman.thijs@provincie-utrecht.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.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Chris de Jong, projectleider Wegen
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