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Geachte mevrouw, heer,
In het eerste kwartaal van dit jaar hebben we de voorbereidende werkzaamheden afgerond voor de
nieuwe rotonde N212/N463 op de grens van Wilnis en Kamerik/Kockengen. De damwand is
geplaatst en de voorbelasting – ophoging van zand – heeft zijn werk gedaan. Met deze brief
informeren wij u over de komende werkzaamheden om de rotonde af te bouwen en de Geerbrug te
renoveren.
WERKZAAMHEDEN SEPTEMBER 2019

Voor de voetgangers en fietsers wordt een tijdelijke brug (ponton) over de Geer aangelegd, zodat de
doorgang wordt gegarandeerd (groene route op de luchtfoto’s). Om de werkzaamheden te kunnen
uitvoeren, zijn de Lange Meentweg (N463) en de Ingenieur Enschedeweg (N212) een aantal keren
afgesloten voor doorgaand verkeer. Hieronder zetten wij de wegafsluitingen voor u op een rij.
WEGAFSLUITINGEN

Afsluiting 18-20 september 2019:
Tussen 18 en 20 september is het oranje
gearceerde gedeelte van de Lange Meentweg
gedurende twee avonden/nachten afgesloten:
• Vanaf woensdagavond 18 september,
20:00 uur tot donderdagochtend
19 september, 06:00 uur.
• Vanaf donderdagavond 19 september,
20:00 uur tot vrijdagochtend 20 september,
06:00 uur.
Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken
van het fietspad.
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Weekendafsluiting 20-23 september 2019:
Tussen 20 en 23 september is het oranje
gearceerde gedeelte van de Lange Meentweg en
de Ingenieur Enschedeweg gedurende een
weekend afgesloten:
• Vanaf vrijdagavond 20 september,
20:00 uur tot maandagochtend
23 september, 06:00 uur.
Op zondag 22 september zijn er geen
werkzaamheden, maar de weg blijft wel
afgesloten.
Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken
van de tijdelijke route (de groene lijn).

Afsluiting 23 t/m 28 september 2019:
Vanaf maandagochtend 23 september, 06:00 uur
t/m zaterdagavond 28 september, 23:59 uur is het
oranje gearceerde gedeelte van de Ingenieur
Enschedeweg (incl. aansluitingen Geerkade en
Lange Meentweg) afgesloten.
In deze week werkt de aannemer aan de
Geerbrug, de N212 en de nieuwe rotonde.
Via het blauw gearceerde vlak kan het verkeer
beurtelings gebruik maken van één rijbaan. Dit
wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten.
Automobilisten kunnen dan vanaf de Lange
Meentweg rechtsaf naar de Ingenieur
Enschedeweg en vice versa.
Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken
van de tijdelijke route (de groene lijn).

OMLEIDINGSROUTES EN BEREIKBAARHEID

Tijdens bovenstaande wegafsluitingen wordt het verkeer ter plaatse met gele borden omgeleid. Op
het kaartje op pagina 3 zijn de omleidingsroutes ingetekend.
•
•
•

Sluipverkeer wordt tegengegaan door de inzet van verkeersregelaars.
Alle panden blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer.
Bij calamiteiten krijgen nood- en hulpdiensten altijd een snelle doorgang.
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KAARTJE OMLEIDINGSROUTES

PROJECT GEREED IN OKTOBER 2019

Begin oktober zijn er nog wat afrondende werkzaamheden waarbij ook het werkterrein wordt
opgeruimd. Deze werkzaamheden geven geen hinder meer voor het verkeer.
Daarmee is de onderhouds- en reconstructieklus op en om de N212 in De Ronde Venen geklaard en
ligt de weg er voor de komende jaren weer opgeknapt en veilig bij.
NADERE INFORMATIE/CONTACT

Alle actuele uitvoeringsinformatie vindt u via facebook/N212BAM. Met vragen over deze brief of
over de werkzaamheden kunt u terecht bij omgevingsmanager Mabelle Kloppenburg-Koot:
T 06 – 11 28 25 37
E mabelle.koot@bam.com
Wij hopen dat wij u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd en danken u bij voorbaat voor
uw begrip tijdens de werkzaamheden in september.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

W. Dekker,
projectleider Mobiliteit
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