
    

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand 

 

 

Datum 

Onderwerp 

10 september 2020 

Afsluiting kruising Harnsesteeg - 

Maanderdijk t.b.v. project  

 ‘A12 Poortwachter’ 

 Contactpersoon 

E-mail 

W.S. (Wouter) Palm 

Poortwachter@heijmans.nl   

 

Heijmans Infra B.V. 

Landjuweel 35, 3905 PE  Veenendaal • Postbus 359, 3900 AJ  Veenendaal • Nederland  

E-mail Poortwachter@heijmans.nl • www.heijmans.nl  

 IBAN NL88 INGB 0675 3163 16, BIC INGBNL2A  

Handelsregister 18124067 • BTW NL.0078.37.185.B.01  

Geachte heer/mevrouw, 

  

Eind juli hebben wij u geïnformeerd over de afsluiting van de Maanderdijk en het instellen van 

éénrichtingsverkeer op de Harnsesteeg en Maanderdijk. Vanaf maandag 14 september gaan de 

werkzaamheden een nieuwe fase in en wordt de kruising van de Maanderdijk met de Harnsesteeg 

afgesloten. Daarover willen wij u in deze brief graag informeren. 

 

Afsluiting kruising Maanderdijk / Harnsesteeg 

Vanaf maandagochtend 14 september 2020, 07:00 uur is de kruising van de Maanderdijk met de 

Harnsesteeg volledig afgesloten. Deze afsluiting is nodig om de kruising volledig te vernieuwen en 

een nieuwe verbinding onder de Harnsesteeg te maken die de watergangen aan weerszijden van 

de weg met elkaar verbindt.  

 

De Harnsesteeg is vanaf dat moment tijdelijk een doodlopende weg die alleen voor 

bestemmingsverkeer bereikbaar is vanaf de Krommesteeg (zuidzijde). Het doorgaande verkeer 

inclusief fietsers wordt omgeleid via de Dijkgraaf. 

 

Vervallen éénrichtingsverkeer op de Dijkgraaf 

Om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te waarborgen hadden wij vanaf 10 augustus 

éénrichtingsverkeer ingesteld op de Dijkgraaf. Helaas bleken veel automobilisten de bebording te 

negeren en kregen wij ook klachten vanuit bewoners en ondernemers over de beperkte 

bereikbaarheid. Om die reden hebben wij, in overleg met de gemeente, enkele bewoners en 

Stichting De Kraats – Nergena vanaf 2 september 2020 het éénrichtingsverkeer laten vervallen en 

blijft de Dijkgraaf ook na afsluiting van de kruising Maanderdijk/Harnsesteeg bereikbaar in twee 

richtingen.  

 

Op de Vier-Morgenweg en de Krommesteeg handhaven we wel het éénrichtingsverkeer gelijk aan 

de huidige situatie. Dit i.v.m. de beperkte breedte van de weg in combinatie met de fietsroute.  
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Afvalinzameling 

De bewoners op de Harnsesteeg, Vier-Morgenweg en de Krommesteeg kunnen hun kliko’s blijven 

aanbieden op de wijze zoals zij dit afgelopen weken ook hebben gedaan.  

 

De bewoners van de Maanderdijk 1(A), 3 en 5 kunnen hun kliko op de gebruikelijke wijze blijven 

aanbieden. Wij zullen zorgdragen dat deze worden verplaatst naar de Dr. W. Dreeslaan 3 en na 

lediging weer worden teruggezet.  

 

De bewoners van Maanderdijk 7 zouden wij willen vragen om hun kliko op te stellen bij de inrit van 

nr. 9-11. Enkel hier kan de vuilniswagen nog keren. Mocht dit problemen opleveren vernemen wij 

dit graag.  

 

Op de overige locaties kunnen de kliko’s weer worden aangeboden op de oorspronkelijke locatie.  

 

Openstelling Maanderdijk 

Op dit moment is de verwachting dat de kruising van de Maanderdijk met de Harnsesteeg vanaf 

maandag 12 oktober 2020 weer kan worden opengesteld voor bestemmingsverkeer. Vanaf dat 

moment stellen we weer het éénrichtingsverkeer in op de Harnsesteeg. De aansluiting van de 

Maanderdijk op de Dr. W. Dreeslaan kunnen wij naar verwachting op vrijdag 30 oktober 2020 

openstellen voor alle verkeer. Het éénrichtingsverkeer komt dan geheel te vervallen. 

 

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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