Werk in voorbereiding

Aanpassing
A27/A12 Ring
Utrecht

Vanaf 2020 wordt de A27/A12 Ring Utrecht aangepast. Tot die
tijd voert Rijkswaterstaat voorbereidende onderzoeken
en werkzaamheden uit. Die zijn met name gericht op het
verzamelen van technische informatie die nodig is voor de
toekomstige aannemers.
Specialisten onderzoeken onder meer de staat van bruggen,
viaducten en het asfalt. Ook kijken ze naar de samenstelling
en draagkracht van de bodem en testen ze op kleine schaal bouw
methoden. Samen met onder andere energie- en drinkwater
bedrijven bekijkt Rijkswaterstaat ook welke kabels en leidingen
moeten worden verlegd voordat de wegwerkzaamheden kunnen
beginnen. Om de onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden
goed en veilig uit te voeren, is het soms nodig een terrein of
rijstrook tijdelijk af te zetten.

Onderzoek planten en dieren
De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat al onderzoek gedaan naar
planten en dieren in en rondom het projectgebied. Welke soorten
komen voor? Zijn er dieren met vaste verblijfsplaatsen? Tot 2020
blijven we de actuele situatie onderzoeken. Ook bepalen we hoe we
negatieve effecten voor planten en dieren tijdens de werkzaamheden
kunnen voorkomen of herstellen.

Archeologisch onderzoek
In 2017 is tijdens archeologisch onderzoek een aantal locaties in kaart
gebracht, waar vervolgonderzoek nodig is. Er zijn onder andere sporen
van de Romeinse Limesweg en mogelijk van een oude nederzetting
gevonden. In 2018 en 2019 worden deze locaties verder onderzocht.
Aansluitend aan dit onderzoek besluiten we van alle vondsten of ze
in de grond kunnen blijven of dat ze worden opgegraven.

Natuurinrichting
Door de aanpassing van de A27 en A12 worden er delen van bos
en van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aangetast. Deze natuur
compenseren we zodanig dat er na de werkzaamheden meer natuur is
dan nu. In 2018 brengen we in kaart hoe we de voor natuurcompen
satie aangewezen gebieden kunnen inrichten met nieuwe natuur.

Aanbesteding werkzaamheden
De uitvoering van de aanpassing van de Ring Utrecht is een groot
en complex project. Daarom splitsen we de werkzaamheden op
in drie contracten die gefaseerd worden aanbesteed.

Aanpassing A27/A12 Ring Utrecht
De Ring Utrecht is een centraal punt in het Nederlandse wegen
net. Dagelijks passeren zo’n 180.000 voertuigen de A27/A12.
Dit zorgt voor files, geluidoverlast, luchtverontreiniging en voor
sluipverkeer op de omliggende wegen. Om de doorstroming
beter en veiliger te maken, vergroot Rijkswaterstaat de capaci
teit van de A27 en A12. Waar mogelijk verbeteren we ook de
leefbaarheid, door bijvoorbeeld nieuwe en hogere geluid
schermen te plaatsen. Zie achterzijde voor een globaal overzicht
van aanpassingen.
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Het doel van de aanpassingen is betere en
veiligere doorstroming, met oog voor de
omgeving. Hiervoor leggen we extra rijstroken
aan en scheiden we drukke, kruisende
verkeersstromen. Zo verbeteren we de
doorstroming en de verkeersveiligheid. De
extra capaciteit op de Ring Utrecht moet ook
zorgen voor minder verkeer op andere wegen
in en om Utrecht.
Daarnaast verbeteren we de leefbaarheid door
stiller asfalt te gebruiken en door extra, hogere
of langere geluidschermen te plaatsen. Voor
de natuur die verdwijnt, komt meer natuur
terug. Over de A27 bij Amelisweerd komt een
groene overkapping die de verbinding tussen
stad en landgoed verbetert: de Groene
Verbinding. Er komen vier nieuwe ecopas
sages. De huidige ecopassages blijven bestaan
en worden waar mogelijk verbeterd.
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Kijk voor meer informatie op:
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www.rijkswaterstaat.nl/ringutrecht
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rws.tik-app.nl/ringutrecht
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