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Werkzaamheden Mereveldseweg
Het asfalt van de Mereveldseweg is aan vervanging toe. De weg is een drukke fietsroute en tegelijk rijdt er ook
vrachtverkeer. Om de straat veiliger te maken, richt de gemeente de straat daarom meteen in als een
fietsstraat waar de auto straks te gast is.
De werkzaamheden
Het werk bestaat uit het verwijderen van het oude
asfalt, verbeteren van de fundering en opnieuw
asfalteren. Het werk gebeurt in fases, zodat de hinder
die u tijdens de werkzaamheden ervaart minimaal is.
Elke fase eindigen we met een eerste asfalt-laag
waarna we aan de volgende fase beginnen. Als laatste
asfalteren we in één keer de hele weg, zodat een
mooie strakke fietsstraat ontstaat waar de auto te gast
is (Rood asfalt).
De fundering
De fundering van de weg moet op een aantal plekken
verzwaard worden om geschikt te zijn voor al het
verkeer dat gebruik maakt van deze weg. Het asfalt
waar teer in zit, wordt naar een speciale verwerker
afgevoerd. Nadat de fundering is hersteld én
verzwaard brengen we een eerste asfaltlaag aan.
Planning
De werkzaamheden starten 1 maart en zijn naar
verwachting half juni klaar 2022.
Fase 1: We beginnen op 1 maart aan het gedeelte
tussen de viaduct onder de A-12 tot net voorbij de
woningen. We starten met het verwijderen van het
asfalt. De werkzaamheden in dit deel van de
Mereveldseweg verwachten we 2,5 week later af te
ronden.
De woningen blijven te voet bereikbaar. In deze fase
kunt u uw auto parkeren op de tijdelijk ingerichte
parkeerplaatsen op het nabijgelegen weiland.
Fase 2: Op ca. 15 maart starten we vanaf de woningen
tot halverwege de evenementenlocatie en de golfbaan.
De werkzaamheden aan dit deel van de
Mereveldseweg verwachten we ca. 30 maart af te
ronden.

Fase 3: We werken verder vanaf halverwege de
evenementenlocatie en de golfbaan tot de kruising
Tussen de Rails. Dit gedeelte zal ca. 22 april afgerond
zijn waarbij alleen de bermen nog afgewerkt moeten
worden.
Fase 4: Dit betreft het opnieuw asfalteren van de
spoorwegovergang tot de Koningsweg. Dit doen we
tegelijk met onderhoud van Prorail, waardoor de
treinen in het weekend van 4 juni niet zullen rijden. De
werkzaamheden gaan dag en nacht door
Van enige geluidsoverlast kan dan sprake zijn, we
rekenen op uw begrip hiervoor.
Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is een deel van de straat
over de hele breedte opengebroken. Met loopplanken
zorgen we dat de woningen steeds bereikbaar zijn.
De Mereveldseweg is tijdens de werkzaamheden
afgesloten voor doorgaand verkeer. Met borden geven
we de omleidingsroutes aan, zodat de golfbaan en de
evenementen locatie altijd bereikbaar blijven.
Omleidingsroutes
De fietsroutes en omleidingsroutes voor de
automobilisten worden met borden aangegeven. Voor
de fietsomleidingsroutes maken we gebruik van:
Fortweg, Oude Mereveldseweg, Nieuwe Houtenseweg
en de Maarschalkerweerdpad
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Parkeren
Zowel de golfbaan als de evenementenlocatie blijven
via omleidingsroutes bereikbaar. De parkeerplaatsen
voor beide locaties blijven gewoon in gebruik.
Tijdens de eerste fase kunnen bewoners hun auto op
de tijdelijk ingerichte parkeerplaatsen parkeren.
Afval
Het afval wordt op de gebruikelijke aanbieddagen
ingezameld, (dinsdags restafval en donderdags GFT).
U kunt uw kliko, zoals gebruikelijk, op de
inzameldagen voor 08:00u, aan straat aanbieden.
Meer informatie
Voor meer informatie over de
verinrichtingswerkzaamheden van de Mereveldseweg
kunt u contact opnemen met omgevingsmanager
Willem Addink, telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost, via telefoonnummer
14 030 of via dws-wbo2@utrecht.nl

