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Aan bewoners/ gebruikers van dit pand

Bereikbaarheid Hollandsche Rading ten oosten van de A27
Geachte heer, mevrouw,
Sinds september dit jaar voeren wij in opdracht van provincie Utrecht groot asfaltonderhoud uit aan de
Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg (N417) in Maartensdijk en Hollandsche Rading.
We zijn op dit moment bezig met de werkzaamheden van de laatste fase: vanaf het kombord
Hollandsche Rading tot en met het kruispunt Vuursche Dreef/Graaf Floris V weg. Het kruispunt
voorzien wij hierbij ook van nieuwe asfaltlagen.
Twee weekendafsluitingen voor doorgaand verkeer naar Maartensdijk
Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren sluiten we het kruispunt Vuursche Dreef/Graaf Floris V
weg gedurende twee weekenden af voor doorgaand verkeer vanuit Hilversum richting Maartensdijk
(en vice versa). Het betreft het weekend van 16 tot en met 19 oktober en het weekend van 23 tot en
met 26 oktober. De afsluiting voor beide weekenden begint op vrijdag om 20:00 uur en eindigt op
maandag om 5:30 uur. Dit betekent dat verkeer richting Maartensdijk via de Tolakkerweg (N417) niet
mogelijk is.
Bereikbaarheid Hollandsche Rading
Om Hollandsche Rading, ten oosten van de A27, bereikbaar te houden, blijft het kruispunt voor verkeer
vanuit Hilversum naar Hollandsche Rading (vice versa) zo lang mogelijk open. Maar ook voor dit traject
zijn er twee noodzakelijke stremmingen nodig om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
Hieronder leest u wanneer deze plaatsvinden en op welke manier u naar Hilversum en/of Maartensdijk
kunt rijden.
Stremming Hilversum-Hollandsche Rading (vv)
Op zondag 18 oktober tussen 7:00 uur en 10:00 uur is het kruispunt Vuursche Dreef/Graaf Floris V weg
ook korte tijd (ongeveer 30 minuten) gestremd voor het verkeer vanuit Hilversum naar Hollandsche
Rading (vice versa). We draaien dan de eerste laag asfalt. Wanneer deze laag is afgewalst kan het
verkeer er weer overheen.
Op zaterdag 24 oktober tussen 7:00 uur en 12:00 uur is het kruispunt Vuursche Dreef/Graaf Floris V
weg ook gedurende 5 uur gestremd voor het verkeer vanuit Hilversum naar Hollandsche Rading (vice
versa). We draaien dan de deklaag. Omdat dit de definitieve toplaag is, willen we voorkomen dat er
rijsporen in het asfalt ontstaan door er té vroeg auto’s overheen te laten rijden. Het is daarom van
belang dat het asfalt goed is afgekoeld voordat auto’s over het nieuwe asfalt mogen rijden. Daarom
duurt deze stremming langer dan die van 18 oktober.
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Alternatieve route van/naar Hollandsche Rading voor bewoners
Tijdens de bovengenoemde afsluitingen van 18 en 24 oktober dient u een alternatieve route nabij de
kruising te volgen. U kunt op aanwijzen van onze verkeersregelaars gebruik maken van deze route.
Afhankelijk van de route die we op dat moment kunnen toepassen, wordt u óf richting Hilversum óf via
de Tolakkerweg (via het fietspad) richting Maartensdijk geleid. Houdt u er daarom rekening mee dat dit
vertraging voor uw rit kan opleveren.
We verzoeken u vriendelijk om uw ritten tijdens genoemde periodes waar mogelijk te beperken om
grote drukte op de alternatieve route te voorkomen.
Mocht de verkeerssituatie of planning wijzigen dan ontvangt u een nieuwe brief van ons.
Meer informatie
We zijn ons ervan bewust dat dit voor u overlast geeft. We vragen u daarvoor begrip. Heeft u na het
lezen van deze brief of tijdens de werkzaamheden nog vragen? Neem dan contact op met de
omgevingsmanager van BAM Infra; Debby Schoolen 06 – 46 93 85 38 of N417@bam.com. Daarnaast
bent u elke zaterdag tussen 10:00 en 11:00 uur welkom op ons inloopspreekuur bij onze keet aan de
Koningin Wilhelminaweg 15.
In de BAM projectenapp kunt u actuele informatie vinden over de werkzaamheden. Deze app is gratis
te downloaden op uw telefoon vanuit de App Store (voor iPhone) of vanuit de Play Store (voor
Android). In deze app kunt u zoeken naar het project N417 De Bilt. Op de website van provincie
Utrecht kunt u achtergrondinformatie vinden over het project: www.provincie-utrecht.nl/n417.
Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam
Debby Schoolen
Omgevingsmanager BAM Infra

