7 januari 2022
Goedemiddag,
Graag informeren wij u over de voortgang van het project N226 Spoorwegonderdoorgang
Maarsbergen.
Start werkzaamheden kabels en leidingen
Zoals eerder aangekondigd gaan verschillende aannemers de komende periode aan de slag met het
(ver)leggen van kabels en leidingen. Door het gebruik van graafmachines en ander materieel kan er
geluidsoverlast optreden. Afhankelijk van de aard en de locatie van de werkzaamheden kan er in
meer of mindere mate hinder zijn voor het verkeer en de bereikbaarheid.
•

•

•

Vanaf 10 januari start aannemer Van den Heuvel met het aanleggen van het
hoofdwaterleidingnet aan de Engweg. Ook zullen er vanaf de Engweg twee boringen onder
het spoor door worden gerealiseerd. De boringen komen ten noorden van het spoor, nabij de
Tuindorpweg, weer boven de grond. Bewoners van de Engweg zijn al eerder door Van den
Heuvel en Vitens over deze werkzaamheden geïnformeerd. De verkeershinder is tijdens deze
werkzaamheden beperkt.
Op de doorsteek van de Engweg nabij huisnummer 1 en aan de zuidzijde van de
carpoolplaats gaan drie aannemers aan de slag met het (ver)leggen van de waterleiding, het
gasnet, het midden- en laagspanningsnet, het datanet en het nieuwe persriool. Om deze
werkzaamheden mogelijk te maken zal een aantal dagen een om-en-omregeling worden
ingesteld naast de carpoolplaats, tussen de rotonde en de oprit van de A12. Hier worden
verkeersregelaars ingezet bij de afrit en het spoor om de doorstroming te reguleren. Tijdens
de spits vinden op dit gedeelte geen werkzaamheden plaats die de doorstroming
belemmeren. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin maart afgerond.
Ook bij de La Place worden kabels en leidingen ge- en verlegd. Deze lopen vervolgens onder
het spoor door richting de Woudenbergseweg (N226) en eindigen ter hoogte van de dorpskerk
in Maarsbergen. De verkeershinder wordt zo beperkt mogelijk gehouden.

Wegafsluiting in het weekend van 29 januari
Op zaterdag 29 en zondag 30 januari is de Woudenbergseweg (N226) tussen 07:00 en 19:00 uur
afgesloten vanaf de rotonde bij de La Place tot de Woudenbergseweg nr. 58. Tijdens deze afsluiting
worden de huisaansluitingen aan de hoofdwaterleiding gerealiseerd. Doorgaand verkeer zal worden
omgeleid. Aanwonenden worden nog benaderd m.b.t de bereikbaarheid van hun woning. Meer
gedetailleerde informatie over deze werkzaamheden en de bereikbaarheid van het doorgaande
verkeer, de nood- en hulpdiensten en het OV krijgt u in onze volgende updatemail.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen hebben, schroom dan niet contact met
ons op te nemen via onderstaand emailadres.
Vriendelijke groet,
Klaas Oudman,
Omgevingsmanager N226 Spooronderdoorgang Maarsbergen
Mailadres: klaas.oudman@provincie-utrecht.nl
Website: www.spooronderdoorgangmaarsbergen.nl

