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KWS Infra voert in opdracht van Gemeente
Barneveld reconstructiewerkzaamheden
uit aan de Burgemeester Kuntzelaan.

Werkzaamheden
De werkzaamheden liggen momenteel
nagenoeg stil in verband met de winterse
weersomstandigheden. KWS pakt de
werkzaamheden weer op zodra de winterse
omstandigheden voorbij zijn.
Deze week bestraten wij zoveel mogelijk
van het fiets- en voetpad in het park ter
hoogte van de spoorwegovergang naar de
Van Zuijlen van Nieveltlaan.

Bereikbaarheid
De werkzaamheden aan de rijbaan van de
Burgemeester Kuntzelaan zijn gereed. De
rijbaan is volledig opengesteld voor het
gemotoriseerd verkeer.
Fietsers kunnen als gevolg van de
werkzaamheden geen gebruik maken van
de fietsoversteek ter hoogte van de
Schaepsmarkt. Oversteken is wel mogelijk
ter hoogte van het treinstation ‘Barneveld
Centrum’, of ter hoogte van parkeerterrein
Kapteijnstraat. De omleidingen zijn
aangegeven door middel van tijdelijke
bebording.

Veiligheid
“Wij werken veilig of wij
werken niet!”. Dat is bij
KWS Infra de norm. Voor
ons betekent dit dat wij
de regels en richtlijnen
van ons veiligheidsprogramma WAVE dagelijks toepassen.
Voor u betekent dit dat u ervan op aan kunt
dat u rondom ons werkterrein veilig bent.
Wij nemen maatregelen om u te behoeden
voor gevaarlijke situaties.
Ziet u toch een onveilige situatie op of
rondom het werkterrein? Spreek ons erop
aan! U kunt dit op elk moment bij iedere
medewerker doen!

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden
en bijbehorende ontwikkelingen staat op
onze website: kwswerkt.nl/kuntzelaan.

Contact
Heeft u vragen of klachten met betrekking
tot de werkzaamheden? Stuur dan een email naar c.rood@gaim.nl of bel onze
omgevingsmanager op 06 5022 4415.
Onze omgevingsmanager is telefonisch
bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en
17:00 uur.

Vertraagde oplevering
Door omstandigheden is de opleverdatum
van vrijdag 15 december 2017 niet
realistisch gebleken. Meer informatie over
de omstandigheden en herziene planning
leest u in een verklaring vanuit KWS die is
bijgevoegd bij deze nieuwsbrief.

Heeft u liever persoonlijk contact? Dan bent
u op werkdagen van harte welkom in onze
bouwkeet op de parkeerplaats achter de
Albert Heijn Kuntzelaan. De koffie staat
klaar
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kwswerkt.nl/kuntzelaan
06 5022 4415
c.rood@gaim.nl

Aan de bewoner(s) en/of bedrijven van dit pand

KWS Infra b.v.
Vestigingsadres
Groenewoudsedijk 10, 3528 BG Utrecht
Correspondentieadres
Postbus 39, 3454 ZG De Meern

11 december 2017
Vertraagde oplevering Burgemeester Kuntzelaan

Internet
www.kws.nl

Geachte heer, mevrouw,
KWS Infra voert in opdracht van Gemeente Barneveld reconstructiewerkzaamheden uit aan
de Burgemeester Kuntzelaan, met als doel de weg verkeersveiliger te maken voor met name
fietsers en voetgangers.
Huidige situatie
De werkzaamheden aan de rijbaan van de Burgemeester Kuntzelaan zijn inmiddels volgens
planning afgerond. De weg is deze week opengesteld voor al het gemotoriseerd verkeer.
Echter, de laatste werkzaamheden aan de fietspaden en voetpaden aan beide zijden van de
fietsoversteek ter hoogte van de Schaepsmarkt moeten nog worden afgerond. Door
tegenvallende weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden in de ondergrond heeft
KWS vertraging opgelopen tijdens de uitvoering van dit project. Hierdoor is de beoogde
opleverdatum (vrijdag 15 december 2017) niet realistisch gebleken.
Werkzaamheden en planningsupdate
KWS zet alles op alles om het fiets- en voetpad aan de spoorzijde van de bovengenoemde
fietsoversteek gereed te krijgen voor de kerst van 2017. De reconstructie van het fiets- en
voetpad aan de centrumzijde wordt uitgesteld tot januari 2018. Dit doen wij in overleg met
Gemeente Barneveld om twee redenen: 1) de weersverwachting voor de komende weken is
van dusdanige aard dat dit het uitvoeringsproces verder zal vertragen en 2) KWS en Gemeente
Barneveld willen het winkelgebied in het centrum van Barneveld tijdens de kerstperiode zoveel
als mogelijk bereikbaar houden voor fietsers en voetgangers.
De komende weken zal KWS daarom een “noodaansluiting” aanleggen ter hoogte van de
fietsoversteek bij de Schaepsmarkt. Door middel van deze noodaansluiting is het centrum van
Barneveld tijdens de kerstperiode en de jaarwisseling bereikbaar voor fietsers en voetgangers.
Als de weersomstandigheden het toelaten starten in week 2 van 2018 de daadwerkelijke
reconstructiewerkzaamheden van het fiets- en voetpad aan de centrumzijde. De aansluiting
van het fietspad met de spoorwegovergang moet in een buitendienststelling van het spoor
worden aangepast, deze werkzaamheden zijn in overleg met ProRail gepland in week 3 van
2018. In de tussentijd blijft de spoorwegovergang bereikbaar.
Nieuwsbrief en projectwebsite
Indien u op de hoogte wilt blijven van de werkzaamheden in de Burgemeester Kuntzelaan, dan
kunt u zich aanmelden voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Aanmelden kan op onze
projectwebsite, deze vindt u via http://kwswerkt.nl/kuntzelaan.

Contact
Voor dit project is een omgevingsmanager aangesteld. Heeft u vragen, opmerkingen of
klachten met betrekking tot de werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar c.rood@gaim.nl
of bel onze omgevingsmanager op 06 5022 4415. Onze omgevingsmanager is telefonisch
bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur.

Met vriendelijke groet, namens het projectteam,

Casper Rood
Omgevingsmanager
Telefoon:
E-mail:

06 5022 4415
c.rood@gaim.nl

