GROOT ONDERHOUD
driebergsestraatweg

N225
PUZ
& W ZEL
4x R
IN
ES

TA
PAG URANT
INA
B
22 ON

juli 2021

beste bewoners en weggebruikers

Vriendelijke groet,
Het bouwteam groot onderhoud N225
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Driebergen Rijsenburg

N225

18,06

18,50

FASE 1

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5A
Fase 5B

12 juli t/m 17 juli
17 juli t/m 26 juli
26 juli t/m 30 juli
In de week van 9 augustus
Datum nader te bepalen
Datum nader te bepalen
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Legenda

Doorn

ere

Ook tijdens de uitvoering is Rieke telefonisch en per mail
bereikbaar om uw vragen te beantwoorden en eventuele
problemen op te lossen.Wij hopen dat de hinder voor u
beperkt blijft en danken u bij voorbaat voor uw begrip.

FASE 2
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Gedetailleerde informatie over de uitvoering
Met de uitgebreide informatie in dit boekje, hopen
we dat u tijdig bent voorbereid op de aankomende
klus en dat u ons snel weet te vinden met vragen
en opmerkingen. De informatie gaat over de
aard van de werkzaamheden, de planning en de
verkeersmaatregelen (afsluitingen en omleidingen)
die we moeten nemen voor de verkeersveiligheid en de
bereikbaarheid.

Vragen?
Als u vragen heeft naar aanleiding van de informatie
in dit boekje, kunt u contact opnemen met
omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden:
T 085 30 37 229
E rieke@versluysgroep.nl

17,23

erl

Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene
(weers-)omstandigheden roet in het eten gooien
waardoor het werk kan uitlopen. Als dat onverhoopt
gebeurt, melden wij dat in de Bouwapp.

FASE 3

Fase 4: Reconstructie fietspad.
Het fietspad wordt ingericht als
doorfietsroute. Actuele info volgt
via De Bouwapp.

urg

Hinder en verkeersmaatregelen
Het plan voor de uitvoering is erop gericht om de
hinder voor het verkeer, de aan- en omwonenden
en de bedrijven zo veel mogelijk te beperken en zo
kort mogelijk te laten duren. Om die reden is ervoor
gekozen om de werkzaamheden in de schoolvakantie
uit te voeren en ook gedurende avonden, nachten
en weekenden door te werken. Toch zullen de
werkzaamheden zeker niet ongemerkt aan u voorbijgaan
en zult u te maken krijgen met een opgebroken weg en
verkeersmaatregelen.

16,78

nb

De Bouwapp
Vanaf 14 juni kunt u ook de Bouwapp raadplegen die
voor de uitvoering van dit project wordt gemaakt.
De Bouwapp 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 Groot onderhoud N225.
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Vanaf 12 juli tot en met 15 augustus 2021 voert de
Versluysgroep in opdracht van de provincie Utrecht
groot onderhoud uit aan de Driebergsestraatweg (N225),
tussen de Horstlaan in Driebergen-Rijsenburg en de
grens van de bebouwde kom van Doorn. Het betreft
regulier asfaltonderhoud om de weg en het fietspad in
een goede en veilige conditie te houden.

faseringskaart

PALMSTAD
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algemene informatie
Werkzaamheden
We gaan werkzaamheden uitvoeren aan de hoofdrijbaan
en het fietspad. De werkzaamheden bestaan uit het
vervangen van het asfalt en op sommige plaatsen
de fundering van de hoofdrijbaan, het aanbrengen
van bermverharding en markering, klein onderhoud
rioleringen en het opnieuw asfalteren van het fietspad.
De hoofdrijbaan krijgt een deklaag van geluidreducerend
asfalt.
Fasering
De werkzaamheden worden in vier achtereenvolgende
fasen uitgevoerd waarbij steeds een opvolgend stuk weg
aan de beurt is. Het faseringskaartje vindt u op pagina 3.
Hinder
Tijdens de uitvoering van het groot onderhoud gebruikt
de aannemer machines die geluidsoverlast, trillingen en
stofhinder kunnen veroorzaken.
Geluidsoverlast
U kan geluidsoverlast ervaren tijdens het frezen van
het asfalt. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken,
worden de volgende maatregelen genomen:
► Tijdens het frezen worden er geen geluidssignalen
► gebruikt.
► De motoren van de voertuigen en machines blijven
► niet onnodig draaien.

Wel kan men de geluidssignalen horen van de
vrachtauto’s en veeg-/zuigmachines. Deze geluidssignalen zijn verplicht vanuit de ARBO-regelgeving om
veilig te kunnen werken.
Trillingen
Het bouwverkeer kan trillingen veroorzaken. Daarom
heeft de provincie Utrecht bouwkundige opnamen
laten uitvoeren aan panden in de directe omgeving van
de werkzaamheden, in het belang van de bewoners.
Mocht er onverhoopt schade ontstaan, kan achteraf
worden vastgesteld of deze schade het gevolg is van de
werkzaamheden.
Stofoverlast
U kan stofoverlast ondervinden tijdens het frezen of
tijdens het ontgraven. Wij houden dit nauwkeurig in
de gaten en sproeien waar nodig om deze overlast
te beperken. Attentie: Blijf buiten het bereik van de
machines, houd afstand en maak oogcontact met de
machinist.
Bereikbaarheid aanwonenden en bezoek
De wegafsluitingen gelden voor doorgaand verkeer.
Aanwonenden kunnen hun woning altijd bereiken,
al dan niet met aanvullende maatregelen zoals een
werkvakvignet. Aanwonenden die een vignet nodig
hebben, krijgen hierover persoonlijk bericht. Met een
werkvakvignet kunnen betrokkenen onder begeleiding

van een verkeersregelaar hun woning altijd bereiken.
Krijgt u bezoek? Geef dit dan een half uur van tevoren
aan bij de verkeerscoördinator, onder vermelding van
het nummerbord. De verkeerscoördinator is bereikbaar
op 06 82 46 86 30.
Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten
Nood- en hulpdiensten (politie, brandweer en
ambulance) krijgen bij calamiteiten altijd een snelle
doorgang, waarbij ook alle percelen bereikbaar zijn.
Bereikbaarheid ondernemers
De ondernemers in het werkgebied zijn telefonisch of
persoonlijk benaderd door vertegenwoordigers van de
provincie en de aannemer. Er zijn afspraken gemaakt
over de bereikbaarheid. Hebben we iemand gemist of
heeft u nog een vraag? Neem dan contact met ons op!
Contactgegevens vindt u op pagina 15.
Openbaar vervoer
Het OV wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid:
► Gedurende fase 1 en 2 worden de bussen overdag,
► s’avonds én ’s nachts omgeleid via de Oude Arnhemse
► Bovenweg. Dit betekent dat er geen bussen rijden
► op de Driebergsestraatweg vanaf maandagochtend
►12 juli tot en met maandagochtend 26 juli 2021.
► Gedurende fase 3 worden de bussen tussen
► 20.00 uur ’s avonds en 5:30 uur ’s ochtends omgeleid
► via de Oude Arnhemse Bovenweg.
De route voor het openbaar vervoer tijdens fase 1,2 en 3
wordt aangegeven op de omleidingskaart.

Een aantal haltes zal gedurende de werkzaamheden
komen te vervallen. Dit betreft de volgende haltes:
Doorn - Woestduinlaan Zuid, Doorn - Stamerweg,
Doorn - Beukenlaan, Doorn - Bosweglaan, Driebergen
- Akkerweg. Er wordt een tijdelijke halte gecreëerd in
de Horstlaan, circa 60 meter na de rotonde Driebergen.
Verder worden er geen alternatieve haltes aangeboden.
Voor vragen over het openbaar vervoer verwijzen wij u
naar de website van de vervoerder: www.keolis.nl
Ophalen huisvuil fase 1
Het huisvuil wordt op de gebruikelijke dagen opgehaald
(dinsdag 13 juli en woensdag 14 juli). Voor bewoners die
langs het werkvak van fase 1 wonen, verzoeken wij om
uw afvalcontainers buiten het werkvak bij de Velperengh
te zetten, zodat de vuilniswagens deze kunnen ophalen.
Ophalen huisvuil fase 2 en 3
Het huisvuil wordt gedurende de werkzaamheden
opgehaald zoals u gewend bent. De ophaaltijden vallen
namelijk precies vóór en na de periode dat de weg is
opengebroken.
Post
Post- en pakketbezorgers krijgen doorgang over het
fietspad aan de noordzijde van de Driebersgestraatweg
en steken te voet over naar de bewoners aan de
zuidzijde van de weg. Als u een grote leverantie verwacht
of te maken heeft met een verhuizing, kunt u contact
opnemen met onze omgevingsmanager om een en ander
te regelen en af te stemmen. Contactgegevens vindt u op
pagina 15.

planning
Wij lichten de faseringskaart per fase toe op de volgende pagina’s. Heeft u vragen over de fasering? Neem contact
op met omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden. Contactgegevens vindt u op pagina 15.
Fase

Datum

Tijd

1

Maandagochtend 12 juli
tot en met
zaterdagavond 17 juli

Werkzaamheden
Totale dag-, avond-, en nachtafsluiting voor
gedurende
doorgaand verkeer.
de gehele periode.

2

Zaterdagavond 17 juli tot
en met maandagochtend
26 juli

WerkzaamTotale dag-, avond-, en nachtafsluiting voor
heden gedurende
doorgaand verkeer.
de gehele periode.

3

Maandagavond 26 juli tot
en met zaterdagochtend
31 juli

Van 20.00 uur tot
05.30 uur

Avond- en nachtafsluiting voor doorgaand
verkeer. Overdag is de weg open.

4

In de week van
9 augustus

Van 20.00 uur tot
05.30 uur

Avond- en nachtafsluiting voor doorgaand
verkeer. Overdag is het fietspad gewoon open en zullen
er plaatselijk werkzaamheden worden uitgevoerd.

5A

Datum nader te bepalen

Tijden nader te
bepalen

Werkzaamheden worden uitgevoerd in een halve
rijbaan afzetting. Rijbaan blijft open.

5B

Datum nader te bepalen

Tijden nader te
bepalen

Werkzaamheden vinden plaats tussen de
hoofdrijbaan en de erfgrens.
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Verkeersmaatregelen

Industrieterrein Velperengh is
gedurende de werkzaamheden
bereikbaar. Bekijk de faseringskaarten op pagina 8-12 voor meer
informatie over de
aanrijroutes.
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fase 1

informatie fase 1
Restaurant
Wensput is
bereikbaar

Driebergen Rijsenburg
18,06

Fietspad
blijft open

Met een werkvakvignet
zijn de woningen en bedrijven aan de noordzijde
bereikbaar via het
fietspad.

Werkzaamheden

Asfaltreconstructie
Reconstructie
fundering

18,50

Doorn

Aanbrengen
bermverharding
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Straatwerkzaamheden
Aanbrengen asfalt

Industrieterrein
Velperengh bereikbaar vanaf
Driebergen - Rijsenburg
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Het paaltje ter hoogte van de Oude Rijksstraatweg wordt verwijderd
en de weg wordt tijdelijk verbreed zodat bewoners aan de zuidzijde
van de Driebersgestraatweg hun huis kunnen bereiken.
Ook bestelbussen, vuilniswagens en nood- en hulpdiensten kunnen
via de Oude Rijksstraatweg rijden.

Aanbrengen
belijning

Werktijden

Verkeersmaatregelen

►Rijbaan wordt voor doorgaand
►verkeer afgesloten.
Van maandag- ►Doorgaand verkeer wordt
►omgeleid via de omleiding.
ochtend
►Het paaltje ter hoogte van de►
12 juli
►Oude Rijksstraatweg wordt
05:30 uur tot
zaterdagavond ►verwijderd gedurende de werk►zaamheden. Twee richting
17 juli
►verkeer is mogelijk voor
18:00 uur.
►personenauto’s, bestelbussen,
►vuilniswagens en nood- en hulp
5 dagen,
►diensten.
avonden en
►Aanwonenden kunnen met een
nachten.
►werkvakvignet en onder
►begeleiding van verkeersTotale
►regelaars hun woning bereiken.
afsluiting
24 uur, 7 dagen ►Aanwonenden moeten aanrijden
►vanaf Driebergen-Rijsenburg.
per week.
►Fietsers kunnen gebruik blijven
►maken van het fietspad.

Bijzonderheden

Palmstad en het industriegebied
Velperengh zijn bereikbaar via
Driebergen-Rijsenburg.
Restaurant Wensput
is open en bereikbaar voor
bestemmingsverkeer vanuit
Doorn.
Het openbaar vervoer wordt omgeleid
via de Oude Arnhemse Bovenweg.
Aanwonenden en bedrijven aan de
noordzijde van de
Driebergsestraatweg zijn bereikbaar
via het fietspad met een
werkvakvignet.
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fase 2

informatie fase 2

Driebergen Rijsenburg

Werkzaamheden

17,23

Met een werkvakvignet
zijn de woningen en bedrijven aan de noordzijde
bereikbaar via het
fietspad.

Fietspad
blijft open

Reconstructie
fundering

ur

ge

rla

an

Sterkenburgerlaan bereikbaar
vanaf DriebergenRijsenburg

Asfaltreconstructie

ke

nb

Aanbrengen
bermverharding

St

er

18,06

Doorn

Aanbrengen
belijning
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Straatwerkzaamheden
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Aanwonenden zuidzijde
parkeren op tijdelijke rijplaten
langs het fietspad noordzijde

Aanbrengen
asfalt

Industrieterrein
Velperengh bereikbaar vanaf
Doorn

Werktijden

Van zaterdagavond
17 juli
18:00 uur tot
maandagochtend
26 juli
05:30 uur.
2 weekenden,
5 dagen,
avonden en
nachten.
Totale
afsluiting
24 uur, 7 dagen
per week.

Verkeersmaatregelen

►Rijbaan wordt
►voor doorgaand
►verkeer
►afgesloten.
►Doorgaand
►verkeer wordt
►omgeleid via de
►omleiding.
►Gedurende de
►totale afsluiting
►vragen wij u via
►de kortste weg
►aan en uit te
►rijden.
►Fietsers kunnen
►gebruik blijven
►maken van het
►fietspad.

Bijzonderheden
Het industriegebied Velperengh en Palmstad zijn voor bestemmingsverkeer bereikbaar via Doorn.
De Sterkenberglaan is via Driebergen-Rijsenburg bereikbaar
voor bestemmingsverkeer.
Aanwonenden aan de zuidzijde van de Driebergsestraatweg
kunnen tijdens de werkzaamheden niet parkeren op hun oprit
of perceel. Wij vragen de bewoners de auto’s te parkeren aan
de overzijde van hun woning aan de noordzijde van het fietspad, in de berm. Wij leggen hier tijdelijk rijplaten neer.
Als aanwonende van de noordzijde: mogelijk wordt u gevraagd
tijdelijk langs het fietspad te parkeren.
Aanwonenden en bedrijven aan de noordzijde van de Driebersgestraatweg zijn bereikbaar via het fietspad.
Bedrijven aan de Beukenrodelaan zijn met werkvakvignet bereikbaar via het fietspad.
Tankstation TinQ en restaurant Brocante zijn bereikbaar vanuit
Driebergen-Rijsenburg.
Het openbaar vervoer wordt omgeleid via de Oude Arnhemse
Bovenweg.

fase 3

informatie fase 3

Driebergen Rijsenburg

Werkzaamheden

is bereikbaar vanaf
Driebergen - Rijsenburg
16,78

Fietspad
blijft open

►Rijbaan wordt voor doorgaand verkeer
►afgesloten.

Aanbrengen
bermverharding

►Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de
►omleiding.

Aanbrengen
belijning

ge
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an

Doorn

nb
ur
St
er
ke
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Aanbrengen
detectielussen
voor verkeerslichten
Straatwerkzaamheden

Sterkenburgerlaan
bereikbaar vanaf Doorn

Verkeersmaatregelen

Asfaltreconstructie

Aanbrengen
asfalt
17,23

Werktijden

Maandagavond 26 juli tot
en met zaterdagochtend
31 juli:
5 avonden en nachten van
20.00 uur tot 06.00 uur

►Overdag is de weg gewoon open.
►Aanwonenden kunnen onder begeleiding
►van verkeersregelaars en een werkvak
►vignet hun woning bereiken.
►Aanwonenden graag aanrijden vanaf
►Doorn.
►Fietsers kunnen gebruik blijven maken
►van het fietspad.

Bijzonderheden

De Sterkenburgerlaan is
bereikbaar via Doorn.
De Boswijklaan is
bereikbaar met een
werkvakvignet via
Driebergen-Rijsenburg.
Restaurant Brocante
blijft bereikbaar vanuit
Driebergen-Rijsenburg.
Het openbaar vervoer
wordt ’s avonds vanaf
20:00 uur omgeleid
via de Oude Arnhemse
Bovenweg.

fase 4

informatie fase 4
3

16,1

Pendelbussen worden
ingezet voor fietsers
die langs het werkvak
wonen of werken.

Fase 4: Reconstructie fietspad.
Het fietspad wordt ingericht als
doorfietsroute. Actuele info volgt
via De Bouwapp.

Werkzaamheden

Werktijden

Verkeersmaatregelen

Omleiding fietsroute via de
Oude Arnhemse Bovenweg

N225

erl
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n

Driebergen Rijsenburg
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nb

urg

Doorn
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19,1
Reconstructie
fietspad

Werkzaamheden
►Fietsers worden omgeleid via de Oude
in de avonden en
►Arnhemse Bovenweg.
nachten in de week
van 9 augustus.
►Rijbaan blijft open voor doorgaand
►verkeer.
Exacte datums
worden gecom►Fietspad is overdag open, let op:
municeerd in de
►gefreesd wegdek.
BouwApp.

Bijzonderheden

Fietsers die langs het werkvak wonen of werken worden
met een pendelbus over het
werkvak geleid onder
begeleiding van
verkeersregelaars
Ter plaatse van
12 zijstraten van het fietspad
wordt een coating
aangebracht. De betreffende
aanwonenden krijgen tijdig
informatie over hun
bereikbaarheid

Pendelbussen worden
ingezet voor fietsers
die langs het werkvak
wonen of werken.
GROOT ONDERHOUD N225 | 15

fase 5a EN 5B

informatie
informatie
fase 5afase
en 5b
3
Fase

Verbeteren afwatering tussen
de Sterkenburgerlaan en
Doornveldlaan.

Rioleringswerkzaamheden
Boswijklaan. Boswijklaan
blijft bereikbaar.

Rioleringswerkzaamheden
Boswijklaan

Werktijden
Datum nader te
bepalen. Exacte
datums worden
gecommuniceerd
in de BouwApp.

Verkeersmaatregelen

► Werkzaamheden worden uitgevoerd in
►een halve rijbaan afzetting
►Rijbaan blijft open

Bijzonderheden

Boswijklaan blijft
bereikbaar.

rla

an

5A

Werkzaamheden

ge

FASE 5B

St
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ur

FASE 5A

n
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l
ijk

sw

Bo

5B
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Datum nader te
bepalen. Exacte
datums worden
gecommuniceerd
in de BouwApp.

►Werkzaamheden vinden plaats tussen
►de hoofdrijbaan en de erfgrens.

Aanwonenden worden
persoonlijk ingelicht
door onze omgevingsmanager over hun
bereikbaarheid.

n

aa

l
ld

e

nv

r
oo

Verbeteren afwatering tussen
de Sterkenburgerlaan en de
Doornveldlaan

D
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omleidingsroute voor doorgaand verkeer

en contactinformatie
informatie fase 3

A12
N227

LEGENDA

Via de gratis BouwApp houden wij u dagelijks op de
hoogte van de werkzaamheden, de actuele planning en de
voortgang met foto’s en berichten.
Als u vragen heeft naar aanleiding van de
uitvoeringsinformatie in dit boekje, kunt u contact
opnemen met de omgevingsmanager van Versluysgroep,
Rieke van Wijngaarden. Met inhoudelijke vragen over
het groot onderhoud kunt u contact opnemen met
projectleider Wim Dekker van de provincie Utrecht. Hun
contactgegevens vindt u hieronder.

x

Download en installeer
1. Ga naar ‘Ontdek‘
2. Typ: ‘Groot Onderhoud N225’
3. Selecteer het project
4. Klik op ‘Volgen‘
Of scan deze QR-code om de
BouwApp te downloaden

Omleidingsroute voor auto’s
Omleidingsroute voor fietsers

X

Afgesloten

N225

x

►Tijdens de wegafsluiting wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de A12.
►Fietsers blijven gebruik maken van het fietspad langs de N225, of kunnen gebruik maken van de alternatieve
► fietsroute via de Oud Arnhemse Bovenweg.
►Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad (fase 4) worden de fietsers via de rijbaan geleid.
►De politie controleert op snelheid op de ‘sluiproutes’ (Oude Arnhemse Bovenweg en Gooijerdijk).

RIEKE VAN WIJNGAARDEN
Omgevingsmanager Versluysgroep
Als u vragen heeft over de uitvoering
van de werkzaamheden:

WIM DEKKER
Projectleider provincie Utrecht
Als u inhoudelijke vragen heeft over
het groot onderhoud:

 Contactformulier de BouwApp
 rieke@versluysgroep.nl
 085 30 37 229

 wim.dekker@provincie-utrecht.nl
 06 18 30 04 49
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samen naar een schone lucht

DUURZAMEN INIATITIEVEN TIJDENS GROOT ONDERHOUD N225
Provincie Utrecht en de Versluys Groep werken samen aan een
substantiële verlaging van de luchtverontreiniging. Het materieel wordt
geleidelijk vervangen door duurzame machines die minder uitstoot
geven. Tijdens de werkzaamheden aan de N225 wordt gewerkt met:

► Een elektrische stroomwals zonder CO2-uitstoot. De
►wals is volledig digitaal te bedienen en is voorzien van een
► veiligheidslicht en een AED. Ook deze is CO-2 uitstootvrij en
►zorgt voor brandstofbesparing.
► Een elektrische shovel en een elektrische trilplaat om de
► fysieke arbeid te verminderen. Deze is C02 uitstootvrij en zorgt
►voor brandstofbesparing.
► Een duurzame bouwkeet die is aangesloten op een generator die
►tot wel 70% minder CO2 uitstoot. Hiermee besparen we ook
►nog eens brandstof én kunnen we de elektrische shovel
►opladen. Daarnaast is de bouwkeet voorzien van zonnepanelen.
20 | GROOT ONDERHOUD N225
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WIN EEN RESTAURANTBON T.W.V. 50 EURO
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WOORDZOEKER

Streep alle woorden weg. De overgebleven letters vormen het
antwoord.
AFSLUITING
ASFALTEREN
BELIJNING
BOUWVERKEER
DRAAGVLAK
DUURZAAM
FASERING
FIETSPAD
FREZEN

GRONDWERK
HINDER
MARKERINGEN
OMLEIDING
VEILIGHEID
VERKEERSBORD
WALSEN
ZAND

N
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K=W

r
CTIE! BouwApp (ziena 15) en stuuus,
A
N
I
W
eb
de
agi
eker, r
ties p
nload

R=Z

ZW=H

-H

-O

(82 X 6) + 408
4

Wat is de juist benaming na de
reconstructie van het fietspad?
A. Fietspad
B. Fietsstraat
C. Doorfietsroute
D. Fietssnelweg

REBUS
-N

doolhof

8B =G

J=V

B=ST

Dow
ordzo
struc
ct
loadin n van de wo a de ‘‘conta ij
n
w
o
i
d
e
W
v
.
d
f
r
o
m
o
olh
wo
naa
de ant g en het do ing van uw n 50 Euro
a
aa
ld
quizvr der verme urantbon v taurant
n
a
t
o
e
s
”
R
e
r
2x s
knop
4x een rocante en ngen.
n
e
t
o
021
verl
nt B
endi
2 juli 2
de inz
staura
(2x Re sput) onder tot en met 1 aken wij
m
n
n
De We rden kunne e winnaars
D
o
.
o
n
w
e
Ant
ord
App.
uurd w
ingest via de Bouw
d
beken

HELP!
Onze walsmachinist Tino weet
niet meer van welk huis hij de
toegangsweg moet walsen. Kan jij
helpen?
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WIST U DAT WIJ IN DIT PROJECT:
► 6.800 TON ASFALT GAAN VERWERKEN?
► 1.340 TON GELUIDREDUCERENDE DEKLAAG GAAN AANBRENGEN? DIT IS ONGEVEER 16.000M2.
► 29.000 LITER THERMOPLAST GEBRUIKEN OM DE BELIJNING AAN TE BRENGEN?
► 9.800 METER MARKERINGEN GAAN AANBRENGEN?
► 1.750 METER AAN BERMVERHARDING AANBRENGEN?
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