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Aanleg rotonde Mijdrecht
De kruising Rondweg/Industrieweg/Stationsweg in Mijdrecht wordt
een rotonde om de bereikbaarheid van Mijdrecht te verbeteren.
Daarnaast wordt de revitalisering van het bedrijventerrein afgerond
met onderhoudswerkzaamheden aan de Nijverheidsweg.

PLANNING
Aanleg rotonde

De voorbereidende werkzaamheden
zijn inmiddels afgerond. Gedurende
de zomermaanden voert de provincie
Utrecht werkzaamheden uit aan de
provinciale weg N201 tussen Vinkeveen
en Amstelhoek. De kruising Rondweg/
Industrieweg/Stationsweg maakt in die
periode onderdeel uit van de omleidingsroute waardoor aanleg van de rotonde
niet mogelijk is.
Van maandag 9 tot en met dinsdag 17
september wordt de kruising volledig
afgesloten voor alle verkeer om de
rotonde in negen dagen aan te leggen.
Ook openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen de kruising niet gebruiken.
Op woensdagochtend 18 september is de
rotonde open voor alle verkeer.

Onderhoudswerk bruggen

Van maandag 9 tot en met donderdag
12 september wordt onderhoudswerk
aan twee nabijgelegen bruggen over
de Ringvaart uitgevoerd. De slijtlagen
op de Steffensbrug (Stationsweg) en de
brug in de Rondweg worden vervangen
door een stalen brugdek. Door deze
werkzaamheden te combineren met
de afsluiting van de kruising blijft de
overlast beperkt.
Gemotoriseerd verkeer is niet mogelijk
op de Steffensbrug. Voet- en fietsverkeer
kan hier gebruik maken van een noodbrug.
Bij de brug in de Rondweg is verkeer mogelijk via één helft van de rijbaan. Tijdens
de werkzaamheden zijn de bruggen
gestremd voor de scheepvaart. Bovendien
liggen pontons onder de brug afgemeerd.

Revitalisering Nijverheidsweg
Aansluitend op de aanleg van de

rotonde wordt de Nijverheidsweg opgeknapt. De gemeente laat de weg van
een nieuwe asfaltlaag en fietssuggestiestroken voorzien. De inrichting is vergelijkbaar met die van andere wegen op het
bedrijventerrein die recent zijn opgeknapt.

Medefinanciering

De aanleg van de rotonde en de werkzaamheden aan de Nijverheidsweg
worden mogelijk gemaakt met financiële
ondersteuning van de provincie Utrecht.

Meer weten?
www.derondevenen.nl
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Informatiebijeenkomst
werkzaamheden en afsluiting

Gemotoriseerd verkeer
Het op de kaart geel gearceerde gebied
is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer tijdens de werkzaamheden van 9 t/m 17 september.
Het bedrijventerrein blijft toegankelijk
via de Veenweg. Het centrum van
Mijdrecht is tijdens de werkzaamheden
niet toegankelijk vanuit het oosten.
Vanuit het zuiden is het echter
toegankelijk via de Croonstadtlaan,
vanuit het noorden via Hofland/
Dorpsstraat en vanuit het westen
via de Raadhuislaan. Winkeliers zullen
hun bevoorradingsroutes hier tijdelijk
op aanpassen.

U wordt geïnformeerd over de
voortgang en verkeerssituatie via
onder andere omleidings- en informatieborden, derondevenen.nl,
gemeentepagina’s in het Witte
Weekblad en @gemeentedrv.
Verkeersregelaars op mogelijke
knelpunten zorgen voor een
veilige doorstroming.

Parkeren
Het parkeerterrein op de Rondweg
kan volledig worden gebruikt. Het is
echter alleen bereikbaar via Dukaton
en Rondweg. Parkeren op het Burgemeester Haitsmaplein is mogelijk via
de Croonstadtlaan.

Voetgangers/fietsers
steffensbrug
rotonde

nijverheidsweg

Voetgangers en fietsers kunnen de
kruising niet gebruiken tijdens de
werkzaamheden. De Ringvaart kunt
u wel oversteken via een tijdelijke
noodbrug ter hoogte van de
Steffensbrug.

Scheepvaart

brug in rondweg

De Steffensbrug en de brug in de
Rondweg over de Ringvaart zijn
gestremd van maandag 9 tot en met
donderdag 12 september. Bovendien
liggen pontons onder de brug
afgemeerd.

Openbaar vervoer

Meer weten?
Kom naar de informatiebijeenkomst of kijk op www.derondevenen.nl

Buslijnen 121, 123, 126, 130 en 526
die normaliter stoppen bij de halte
Rondweg, rijden van 9 tot en met
17 september een aangepaste route.
Op www.derondevenen.nl en
www.connexxion.nl vindt u
gedetailleerde informatie.

