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Tijdelijke afsluiting Meerndijk
Vanwege werkzaamheden wordt de Meerndijk deze zomer gedurende enkele weken afgesloten.
Werkzaamheden

Vanaf 16 juli starten de werkzaamheden voor de

Autoverkeer vanuit het zuidelijk deel van De

de Van Zuylenstraat en de Rijksstraatweg. De

naar de C.H. Letschertweg (richting A12) geleid

brede fietsstroken aangelegd. Ook de stoepen

Vleuten.

nieuwe inrichting van De Meerndijk tussen

Meern richting Vleuten wordt over de Meerndijk

rijbaan voor auto's wordt versmald en er worden

en via de Oudenrijnseweg, Langerakbaan richting

worden breder en er worden bomen geplant.

Autoverkeer vanuit Leidsche Rijn en het

Verplaatsing riool

noordelijk deel van De Meern richting de A12

Om bomen te kunnen planten moet het riool

Oudenrijnseweg of via de Burgemeester

worden verwijderd. Nu liggen er twee riolen aan

beide kanten in de stoep, deze worden

wordt via de route Langerakbaan,

Middelweerdbaan richting de A12 geleid.

vervangen door één riool in het midden van de

Omleiding voor fietsers

maken wordt de weg voor doorgaand

Het fietsverkeer wordt via de Burgemeester Taets

gehouden met de bereikbaarheid van woningen

naar de Meerndijk geleid.

weg. Om de aanleg van dit riool mogelijk te
autoverkeer afgesloten. Er wordt rekening
en bedrijven.

Het werk wordt in fases uitgevoerd waarbij

steeds een deel van de Meerndijk is afgesloten.

Afsluiting
Van 16 juli tot begin september is er geen

doorgaand verkeer mogelijk op de Meerndijk.
De afsluiting wordt met borden aangegeven en
het verkeer wordt met borden omgeleid.
Omleiding voor auto’s
Het autoverkeer wordt via de

hoofdwegenstructuur omgeleid.

van Amerongenlaan, Mereveldlaan en Oranjelaan
Aan de andere kant van De Meern wordt het
fietsverkeer door de Ten Veldestraat, Van

Zuylenstraat, Veldhuizenlaan en Nijenrodelaan
naar de Meerndijk geleid.
Bomen

De bomen langs de Meerndijk worden eind 2018
geplant.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met Han Bleijs, via telefoon 030 - 286 00 00 of

e-mail leidscherijngroeit@utrecht.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Vleuten-De Meern via telefoon
030 –286 00 00 of e-mail

vleutendemeern@utrecht.nl
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