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Reconstructie Provincialeweg N411 Utrecht-Bunnik
Veilig fietsen in een natuurlijk waardevolle omgeving
De N411 is de Provincialeweg tussen Utrecht en Bunnik. Het is een drukke
weg met veel auto- en fietsverkeer, alsook landbouwverkeer. De N411 voert
langs de Krommerijn en passeert onder andere de A27. Het is één van de
minst veilige wegen van de provincie, getuige relatief veel (ernstige)
ongelukken en klachten over de verkeersveiligheid.

In 2009 startte de provincie een verkenning naar mogelijke infrastructurele
verbeteringen. Dat bleek een complexe opgave, door de diversiteit van het
verkeer en de landschappelijk, cultuurhistorisch, archeologisch en ecologisch
waardevolle omgeving. De provincie formuleerde vijf maatregelen om de
veiligheid te vergroten en de natuur te borgen:
1. Reconstructie van een aantal aansluitingen, met een veilige
oversteekplaats voor fietsers en voetgangers en verkeerslichten.
2. Verbreding van de langsparkeerstrook aan de zuidzijde van de weg.
3. Verlaging van de maximumsnelheid op meerdere plaatsen.
4. Verbetering van veiligheid en comfort voor fietsers op de parallelweg.
5. Realisatie van het Natuurnetwerk Nederland ter hoogte van Vechten,
en ruimte voor natuur en biodiversiteit. Onder meer door een
faunapassage voor kleine dieren.
Doelstellingen voor Mourik Infra
Mourik Infra kreeg de opdracht na aanbesteding op basis van Best Value
Procurement (BVP), met een drietal doelstellingen:
●
●
●

Minimale hinder voor gebruikers en omwonenden, zowel tijdens het
werk als na oplevering (exploitatiefase).
Zo duurzaam mogelijk werken.
Maximale tevredenheid bij de beheerorganisatie.

Oplossing 1: veilige fietsverbinding en optimalisatie ontwerp
De N411 had een aantal onveilige punten. Onder andere een
onoverzichtelijke T-kruising in de buurt van de Achterdijk met daar vlakbij
een kruising met verkeersregelinstallatie (VRI). Deze kruisingen hebben
we samengevoegd tot één nieuw kruispunt met een VRI-installatie.
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Dit is één van de oplossingen voor een veilige fietsroute tussen Zeist en Bunnik en het Utrecht Science Park. Maar
er waren er meer. Voor de reconstructie van de N411 kregen we een referentieontwerp. Dat hebben we verder
uitgewerkt en geoptimaliseerd. In het uiteindelijke uitvoeringsontwerp hebben we onder andere deze verbeteringen
verwerkt die het voor fietsers veiliger maken:
•
•

Vergevingsgezinde bochten en bermen. Denk aan bredere bochten, bermverharding en betere markering
van de bochten.
Fietsvriendelijke rijbaanscheiding door toepassing van een hoogwaardige coating. Deze accentueert de
rijloper en zorgt voor een duidelijke scheiding tussen fietsstroken.

Als dit soort optimalisaties, evenals het ontwerp zelf, hebben we laten toetsen door een onafhankelijke partij, in de
vorm van een verkeersveiligheidsaudit (VVA).

Oplossing 2: maximale bereikbaarheid
Bereikbaarheid is een belangrijk thema voor de provincie. Daar hebben we op meerdere manieren aan bijgedragen.
Om te beginnen zorgt de nieuwe fietsverbinding voor een veiligere en vlottere doorstroming van fietsverkeer en is de
fietsroute klaar voor toenemend fietsverkeer de komende jaren.
Tijdens de uitvoering was bereikbaarheid ook een speerpunt. We hebben slechts drie afsluitingen voor doorgaand
autoverkeer in het weekend en één ‘s-nachts nodig gehad. Bestemmingsverkeer en fietsverkeer heeft altijd door
kunnen gaan.
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Oplossing 3: duurzaamheid, circulariteit en ruimtelijke kwaliteit
Verbetering van de natuurwaarde was een belangrijk punt in de opdracht. Onder
andere door de aanleg van nieuwe natuur op een voormalig sedumveld van
bijna vijf hectare. Dit gebied is nu een belangrijke verbinding in de ecologische
hoofdstructuur (EHS) tussen de Krommerijn en het Fort Vechten. We hebben
hier bijvoorbeeld een Ecoduiker aangelegd, inclusief loopvoorziening voor droge
fauna (onder andere kleine zoogdieren en amfibieën).
Daarnaast hebben we de ruimtelijke kwaliteit verbeterd door de aanleg van een
natuurspeelplaats en verschillende insectenhotels om de biodiversiteit binnen
het nieuwe natuurgebied te stimuleren. Overall hebben we in dit project niveau 2
van het GWW ambitieweb gehaald, bijvoorbeeld met deze maatregelen (per
thema):
-

Realisatie insectenhotels en optimalisatie faunatunnel
(ecologie).
Toepassing biobased asfalt (materialen).
Natuurcompensatie door aanleg nieuwe natuur in sedumveld
(bodem).
Zelfvoorzienende verkeersregelinstallatie (energie).
Realisatie natuurspeeltuin (ruimtelijk kwaliteit).

Oplossing 4: omgevingsmanagement en social return
Dit heeft veel te maken met hinder en bereikbaarheid. Je moet weten wat er
speelt om met goede oplossingen te komen. We hebben veel energie gestoken
in de verbinding met de omgeving en lokale stakeholders:
●
●
●

Een ervaren omgevingsmanager als vast aanspreekpunt.
Inzet van een lokaal bekende voorman verkeersregelaar, afkomstig uit
de plaats van uitvoering (social return).
Aanleg van de natuurspeeltuin als afgenomen kans uit het
kansendossier, conform de systematiek van Best Value Procurement
(BVP).

Oplossing 5: ontzorg beheerorganisatie
Dit was één van de belangrijkste doelstellingen bij aanvang. De
beheerorganisatie is na oplevering verantwoordelijk voor beheer en onderhoud.
We hebben de beheerders al in de ontwerpfase en daarna bij de realisatie
betrokken en meegenomen. Dat was de basis voor een vloeiende overdracht van
project naar beheer. Ontzorging betekende onder meer:
●
●
●
●

Vergunningenmanagement voor het hele project.
Coördinatie kabels en leidingen, verleggingen in ontwerp en
uitvoeringsfase.
Monitoring van risicovolle belendingen (woningen en overige belendingen)
op trillingen en zettingen.
Naadloze overdracht van projectorganisatie naar beheerorganisatie.
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Resultaten project en duurzaamheid
De provincie had vooraf duidelijke doelstellingen geformuleerd. Die hebben
we ruim gehaald. Een paar wapenfeiten ter illustratie:
-

Realisatie binnen vooraf gestelde doorlooptijd en binnen budget.
Aantoonbaar maximale bereikbaarheid en minimale hinder.
166 ton CO2 bespaard ten opzichte van traditioneel ontwerp &
uitvoering.
Niveau 2 thema’s duurzaam GWW gehaald.
1% van de aanneemsom ingezet voor social return.
Aantoonbare tevredenheid in de omgeving. We hebben gedurende
het project op vier momenten geënquêteerd en daaruit komt een
gemiddelde score van 8,4!

Waarom Mourik?

Voor meer informatie
Mourik Infra B.V.
Contactpersoon
Arnaut de Bruin
Ontwerpleider GWW
E adbruin@mourik.com

Wij zijn op ons best in complexe situaties die vragen om inventiviteit en
creativiteit. En we hebben de expertise om dat over de volle breedte te
doen: ontwerp en engineering, realisatie, onderhoud en prestatiecontracten,
of zelfs asset management. Bij Mourik Infra hebben we alles zelf in huis,
inclusief specialismen die voor fietsverbindingen en fietstunnels heel
relevant zijn zoals 3D-modellering en engineering (BIM), civiele betonbouw,
verkeers- en omgevingsmanagement, coördinatie van nuts-verleggingen,
omgevingsvergunningen en city mobility. Wij helpen uw fietsbeleid naar een
hogere versnelling. Daag ons maar uit.

Mourik Reconstructie Provincialeweg N411 Utrecht-Bunnik

pagina 5 van 5

