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Geachte mevrouw, heer,
Nu de werkzaamheden van Vitens in Renswoude nagenoeg zijn afgerond, gaat de provincie Utrecht aan de
slag met het geplande groot onderhoud aan de N224 in Renswoude. Het gaat om het traject tussen de
provinciegrens bij Scherpenzeel en bij Veenendaal-De Klomp.
Vanwege de coronacrisis hebben we zorgvuldig gekeken of het verantwoord is om het onderhoud in deze
periode uit te voeren met het oog op de veiligheid en de gezondheid van wegwerkers, bewoners en
weggebruikers. Samen met aannemer Mourik Infra kunnen wij u verzekeren dat wij de werkzaamheden veilig
kunnen uitvoeren met inachtneming van alle extra voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn in
deze coronatijd. De geplande informatiebijeenkomsten over de werkzaamheden zijn uiteraard afgeblazen, in
plaats daarvan hopen we u met deze brief voor dit moment van voldoende informatie te kunnen voorzien.
GEFASEERDE UITVOERING VANAF 25 MEI T/M 28 AUGUSTUS

De werkzaamheden starten op 25 mei en duren tot en met 28 augustus, uiteraard onder voorbehoud van
onvoorziene (corona)omstandigheden. In onze berichtgeving in de Heraut van 6 april gingen we nog uit van een
startdatum van 11 mei maar door een aantal werkzaamheden bij elkaar te voegen, kan de totale
uitvoeringsperiode nog iets worden ingekort. De aannemer werkt in 11 fases vanaf Scherpenzeel richting
Veenendaal-De Klomp, waarbij steeds een opvolgend stuk weg aan de beurt is. Op die manier komt de
bereikbaarheid van aan- en omwonenden, winkels en bedrijven het minst in de knel.
Op 25 mei start fase 1. Deze duurt tot en met 9 juni. De aannemer werkt dan op doordeweekse avonden en
nachten aan het weggedeelte tussen Scherpenzeel en de rotonde Nijborg. Het verkeer wordt in die periode
omgeleid via De Klomp en de A12 of via Barneveld en de A30. Meer informatie over de werkzaamheden, de
verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid in deze en de overige fases is vanaf half april te vinden op
www.provincie-utrecht.nl/n224renswoude
Een overzichtskaartje met uitvoeringsdata vindt u als bijlage bij deze brief.
Twee grote wegafsluitingen in juli en augustus
Vanaf half juli is er sprake van een grote wegafsluiting tussen de Veenweg en de provinciegrens aan de
oostzijde richting De Klomp, deze duurt 3 weken.
Vanaf de tweede week van augustus moet u rekening houden met een grote wegafsluiting binnen de kom van
Renswoude, deze duurt ook 3 weken, tot eind augustus. Het gaat om een afsluiting tussen de rotonde Nijborg
en de rotonde Barneveldseweg en vanaf de rotonde Barneveldseweg richting de Ubbeschoterweg. De rotonde
zelf blijft dan wel open. Fietsers worden omgeleid maar de aanliggende panden blijven per fiets en te voet
toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
BOUWKUNDIGE OPNAMEN DOOR DE FIRMA HANSELMAN

Voor een groot aantal panden zijn bouwkundige opnamen gemaakt in augustus 2019, voorafgaande aan de
werkzaamheden van Vitens. De firma Hanselman heeft hiervoor opdracht gekregen van Vitens. Deze panden
worden opnieuw opgenomen door Hanselman om te kunnen constateren of er schade is ontstaan als gevolg
van de werkzaamheden van Vitens. Deze tussenopname dient tevens als 0-meting voor de werkzaamheden
van de provincie Utrecht omdat ook het groot onderhoud eventuele, onverhoopte schade kan veroorzaken. Na
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afloop is dan vast te stellen of de schade inderdaad door de werkzaamheden is veroorzaakt en kunnen
herstelkosten op de veroorzaker worden verhaald.
Omdat het traject waarlangs het groot onderhoud plaatsvindt langer is dan het traject waarlangs Vitens haar
werkzaamheden heeft verricht, gaat de firma Hanselman binnenkort extra bouwkundige opnamen uitvoeren in
opdracht van de provincie. Een bouwkundige opname wordt kosteloos aangeboden aan eigenaren die een
pand/opstallen bezitten binnen een straal van 30 meter van de werkzaamheden.
Bouwkundige opnamen in coronatijd
In verband met de coronamaatregelen is het op dit moment niet langer wenselijk om binnenopnamen te maken
vanwege het afstand houden en minimaliseren van persoonlijk contact. Daarom beperkt de firma Hanselman
zich tot buitenopnamen en het plaatsen van trillingsmeters.
Mocht uw pand in aanmerking komen voor een bouwkundige opname, dan krijgt u een brief van de firma
Hanselman met tekst en uitleg en een datumvoorstel.
INFORMATIEVOORZIENING

Vanwege de coronacrisis gaan de geplande inloopbijeenkomsten voor bewoners en bedrijven over het groot
onderhoud niet door. Een overzicht van onze informatiekanalen vindt u hieronder.
► De Heraut
Via de Heraut informeert de provincie u regelmatig over de planning en de voortgang van de werkzaamheden
en de gevolgen voor het verkeer en de omgeving.
► Bewonersbrieven
Als wij nieuws te melden hebben over de uitvoering, maken wij een bewonersbrief voor de direct aanwonenden.
► Website
Op de projectenwebsite www.provincie-utrecht.nl/n224renswoude vindt u vanaf half april alle actuele
uitvoeringsinformatie over de fasering, de werkzaamheden, de verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid.
► Bouwapp
Vanaf 17 april kunt u actuele informatie over het project vinden in de Bouwapp. Deze app is gratis te
downloaden op uw telefoon vanuit de App Store (voor iPhone) of vanuit de Play Store (voor Android). In de
Bouwapp kunt u zoeken naar het project N224 Renswoude.
► Borden, tekstkarren en nieuwsberichten
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.
VRAGEN?

Omgevingsmanager Jarco Meijerink van aannemer Mourik Infra is contactpersoon voor alle zaken die de
uitvoering betreffen. Hieronder vindt u de contactmogelijkheden.
Kom langs op locatie
Mourik heeft vanaf 4 mei een kantoor op locatie. Als u vragen of klachten heeft over de uitvoering of gewoon
geïnteresseerd bent in het project bent u van harte welkom op het adres Utrechtseweg 6 in Renswoude. Ook
hier worden, voor ieders veiligheid, alle op dat moment geldende coronamaatregelen strikt nageleefd!
Stuur een mail
Uw vragen/opmerkingen of klachten kunt u ook mailen naar het mailadres dat voor de uitvoering van dit project
is aangemaakt: N224@mourik.com
Bel bij calamiteiten
Voor spoedeisende zaken tijdens de uitvoering kunt u ook bellen naar het calamiteitennummer van Mourik:
06-22502433.
Wij hopen dat wij u voor dit moment naar behoren hebben geïnformeerd, wensen u sterkte toe in deze tijd en
danken u bij voorbaat voor uw begrip.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

Wim Dekker, projectleider domein Mobiliteit
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