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Geachte heer/mevrouw,
Vanaf december 2019 wordt er door Heijmans gewerkt aan het project ‘A12 Poortwachter’. Dit
project is onderdeel van de Parklaan en betreft de nieuwe aansluiting op de A12. De
werkzaamheden verlopen volgens planning met een belangrijke mijlpaal in het vooruitzicht: De
ingebruikname van de nieuwe toe- en afritten van de A12 op maandag 7 september 2020.
Voordat het echter zover is zijn er nog diverse werkzaamheden gepland waarvan u hinder kunt
ondervinden. Daarover willen wij u in deze brief graag informeren.
Afsluiting Maanderdijk
Vanaf maandagochtend 10 augustus 2020, 07:00 uur is de aansluiting van de Maanderdijk op de
Dr. W. Dreeslaan (N781) volledig afgesloten. Deze afsluiting is benodigd om de tijdelijke aansluiting
in de bocht, die vanaf eind februari in gebruik is, te verwijderen en de nieuwe toe- en afritten aan te
sluiten op de Dr. W. Dreeslaan.
Verkeer vanuit Ede en Wageningen wordt vanaf dat moment omgeleid via de aansluiting van de Dr.
W. Dreeslaan op de Langesteeg. In verband met de beperkte rijbaanbreedte van de Harnsesteeg
en de Dijkgraaf in combinatie met de nog aanwezige fietsomleiding is, in overleg met Stichting De
Kraats en Nergena, gekozen voor het instellen van éénrichtingsverkeer op deze wegen (een
uitsnede van deze situatie is als bijlage 1 bijgevoegd). Dit betekent dat de Vier-Morgenweg, het
oostelijke deel van de Krommesteeg en de Harnsesteeg enkel beschikbaar zijn voor verkeer in
noordelijke richting. De Dijkgraaf is daarbij beschikbaar voor het verkeer in zuidelijke richting. Door
deze maatregel hopen wij de leefbaarheid en verkeersveiligheid te waarborgen. De maatregel blijft
in stand tot de nieuwe Maanderdijk volledig in gebruik is, naar verwachting eind oktober.
De Maanderdijk zelf blijft vanaf de aansluiting Harnsesteeg tot de Dr. W. Dreeslaan enkel
bereikbaar voor de direct aanwonden nabij het bouwterrein (Maanderdijk 1(A)). Voor al het overige
verkeer is dit traject afgesloten.
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Afvalinzameling
Door het instellen van het éénrichtingsverkeer kunnen de kliko’s niet op de gebruikelijke wijze
worden geledigd. Daarom willen wij u vragen de kliko’s op de volgende locaties aan te bieden zodat
deze voor de automatische grijparm via de juiste zijde zijn te benaderen:
- De bewoners van de Vier-morgenweg en de Krommesteeg (tot de aansluiting Harnsesteeg)
dienen de kliko’s aan de rechter zijde van de weg (gezien met het éénrichtingsverkeer mee)
aan te bieden;
- De bewoners van de Harnsesteeg dienen de kliko’s aan de oostkant, bij de oneven
nummers van de weg aan te bieden;
- De bewoners van de Maanderdijk tussen de Harnsesteeg en de Dijkgraaf (nrs. 7, 9(A) en
11 (A)) dienen hun kliko’s aan de noordkant van de weg (zijde van de A12) aan te bieden;
- De bewoners van de Dijkgraaf dienen de kliko’s aan de westkant, bij de even nummers van
de weg aan te bieden;
- De bewoners van de Maanderdijk 1(A) kunnen de kliko’s op de gebruikelijke wijze blijven
aanbieden;
Overige werkzaamheden
Naast de afsluiting van de Maanderdijk vinden er vanaf 24 augustus 2020 t/m maandag 7
september 2020 veel werkzaamheden plaats op de Dr. W. Dreeslaan. Deze werkzaamheden
vinden voornamelijk in de avond/nacht plaats waarbij verkeer vanuit Ede naar Wageningen en vice
versa gedurende de nachten in beide richtingen mogelijk blijft over één rijstrook op de Dr. W.
Dreeslaan. Over deze werkzaamheden, en de weekendafsluiting van vrijdagavond 4 september t/m
maandagmorgen 7 september waarin wij de nieuwe op- en afritten gaan aansluiten op de A12, volgt
eind augustus nog een extra bewonersbrief.
Tevens zal de kruising van de Harnsesteeg met de Maanderdijk ook nog worden afgesloten voor
een periode van circa 3 weken. Deze werkzaamheden worden op dit moment nog door ons
uitgewerkt en ook hierover wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.
Openstelling Maanderdijk
Op dit moment is de verwachting dat de Maanderdijk vrijdag 30 oktober 2020 weer kan worden
opengesteld voor alle verkeer. Dit is pas mogelijk nadat de nieuwe kruising van de Maanderdijk met
de Parklaan is gerealiseerd aan de oostzijde van de Dr. W. Dreeslaan. Tot maandag 7 september
liggen hier nog de bestaande toe- en afritten van de A12 die nog in gebruik zijn. Daarom kunnen wij
pas vanaf dat moment starten met de realisatie van dit deel van het project. De verwachting is dat
wij dan eind oktober de nieuwe aansluiting aan de oostzijde kunnen openstellen.
Meer informatie en vragen
Kijk voor meer informatie over de Parklaan op parklaan.ede.nl. Als er wijzigingen zijn in de
planning, dan informeren wij u hierover. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stuur u dan een
e-mail naar poortwachter@heijmans.nl.
Wij doen ons uiterste best om de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden en vragen om uw
begrip. Is er iets over het hoofd gezien of heeft u vragen, klachten of opmerkingen? Neem dan
gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Wouter Palm
Projectleider Heijmans
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Bijlage 1: Uitsnede éénrichtingsverkeer vanaf maandag 10 augustus 2020

