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Geachte mevrouw, heer,

ln september/oktober 2016 voert de provincie Utrecht asfaltonderhoud uit aan:
de lngenieur Enschedeweg (N212) tusssen de N201 bij Vinkeveen en de N198 bijWoerden
een gedeelte van de Provincialeweg (N401 ) tussen de N212 en Spengen
a
een gedeelte van de Leidsestraatweg (N198), tussen de spoortunnel bij Putkop en Harmelen
Tijdens het asfaltonderhoud wordt nog een aantal andere klussen opgepakt op en langs de weg.
a
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INFORMATIE BRENGEN ÉH HNIE¡I

Met deze brief informeren wij u op hoofdlijnen welke wegwerkzaamheden er in uw omgeving op de rol staan en
waarom. Zodra er meer bekend is over de planning, de wijze van uitvoering en de verkeersmaatregelen, krijgt u
opnieuw bericht van ons. Als er zaken zijn die u ons wilt meegeven bij de voorbereiding van het werk, kunt u
contact opnemen met projectleider Werner Spekkink. Zijn contactgegevens vindt u onderaan deze brief. Wij
danken u bij voorbaat voor uw input.

Werkzaamheden aan de lngenieur Enschedeweg (N212) fussen Vinkeveen en Woerden
. Tussen de Provincialeweg (N201) en de Mijdrechtse Dwarsweg wordt de weg voozien van nieuw
asfalt. Ook de fietspaden op dit gedeelte worden meegenomen in het groot asfaltonderhoud. Bij de
fietspaden tussen de Bovendijk en de Geerkade is sprake van wortelopdruk. De fietspaden worden
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hersteld en vlak gemaakt.

Aanbrengen otterrichel onder de brug over de Mijdrechtse Dwarstocht.
Vervangen verouderde wegverlichting bij Wilnis, over een lengte van circa 300 meter. Er komen botsen onderhoudsvriendelijke lichtmasten van aluminium met ledverlichting.
Vernieuwen verkeerslichten op het kruispunt N212-Dorpsstraat-Oudhuijzerweg in Wilnis en verbeteren
van de fietsoversteekplaatsen aan beide zijden (zijde Dorpsstraat en zijde Oudhuijzerweg) waardoor er
een vlakke aansluiting op het kruispunt ontstaat.
Asfaltonderhoud tussen de Dorpsstraat en de rotonde N212-Bovendijk/Gagelweg in Wilnis.
Verbeteren rotonde N212-Bovendijk/Gagelweg in Wilnis. Aansluitende wegen Bovendijk en Gagelweg
worden opgehoogd zodat er geen helling meer zit op de aansluiting. De bushaltes bij de rotonde (aan
beide zijden) worden aangepast met verhoogde perrons en een veilige aanlooproute.
Vervangen verouderde wegverlichting bij rotonde N212-Bovendijk.
Groot asfaltonderhoud tussen de Bovendijk en de Provincialeweg (N401), inclusief de rotonde.
Daarnaast wordt bermverharding aangebracht tussen de Bovendijk en de N198 (Geestdorp) en langs
de fietspaden komt kantmarkering'
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Tussen de rotonde met de Provincialeweg (Na01) en de rotonde met Geestdorp (N198) wordt waar

r

Verspreid over het hele traject worden 250 verkeersonveilige en landschappelijk ongewenste bomen
gekapt. Het gaat om 217 populieren, 31 iepen en 2 elzen.

nodig asfaltonderhoud uitgevoerd en bermverharding aangebracht.

Werkzaamheden aan de Provincialeweg (N401) in Kockengen
Tussen de rotonde Kockengen en het kruispunt Spengen wordt de vezakking in de rechter rijstrook verholpen
en voorzien van een nieuwe laag asfalt.
Werkzaamheden aan de Leidsestraatweg (N198) in Harmelen
Er wordt groot asfaltonderhoud uitgevoerd op het gedeelte tussen Harmelen en de Putkop

WERK MET WERK MAKEN EN MINDER HINDER

Groot en klein asfaltonderhoud is noodzakelijk om de wegen in een goede en veilige conditie te houden. De
N212 was toe aan zo'n onderhoudsbeurt. ln de afgelopen drie jaar heeft de provincie Utrecht gekeken welke
zaken op en rondom de N212 meegenomen kunnen worden met de onderhoudswerkzaamheden. Daarbij zijn
ook de gemeenten De Ronde Venen en Woerden geconsulteerd. Als werkzaamheden gecombineerd kunnen
worden, geeft dat minder hinder voor het verkeer en de omgeving. Dat is het doel van de trajectaanpak die de
provincie als wegbeheerder volgt: alle wegwerkzaamheden op een bepaald traject worden zodanig voorbereid
dat ze eens in de zes jaar zoveel mogelijk gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd.

UIWOERING IN SEPTEMBER/OKTOBER 2016

Zoals gemeld vindt de uitvoering van de werkzaamheden plaats in september/oktober 2016. Daarbij zijn
gedeeltelijke wegafsluitingen onvermijdelijk. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, zullen deze
gefaseerd, in een aantal nachten en weekenden, worden gepland. Ruim voor de start van de werkzaamheden
krijgt u van ons de gedetailleerde planning van de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen die nodig zijn
om het werk snel en veilig te kunnen uitvoeren.

DOORKIJKJE NAAR 2018/2019

Vanwege een langere voorbereidingstijd is het voor drie projecten niet gelukt om in de trajectaanpak van de
N212 mee te lopen. Het gaat daarbij om:
. Het voornemen om een extra rijstrook (bypass) aan te leggen langs de rotonde lngenieur
Enschedeweg (N212) - Mijdrechtse Dwarsweg, van west naar zuid.
¡ Het plan om een rotonde aan te leggen op de aansluiting van de lngenieur Enschedeweg (N212) met
de Lange Meentweg (N463) in Wilnis en het verbeteren van de fietsoversteek bij de Geerkade in
Wilnis.
Verwachting is dat deze projecten in 201812019 kunnen worden uitgevoerd.

NADERE INFORMATIE

Als u vragen heeft over deze brief of als u de provincie input wilt meegeven bij de voorbereiding van de
uitvoering, kunt u contact opnemen met projectleider Wemer Spekkink van de provincie Utrecht:
T (030) 25837 24

E werner.spekkink@provincie-utrecht.nl
Vanaf eind juli is de informatie over de uitvoering ook beschikbaar op www.provincie-utrecht.nl

Wij hopen dat wij u met deze brief naar behoren hebben geïnformeerd over de wegwerkzaamheden die in
september/oktober in uw omgeving plaatsvinden. Zodrawe een meer gedetailleerde planning hebben, krijgt u
opnieuw bericht van ons.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
na
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projectleider afdeling Wegen
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