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Restwerkzaamheden groot onderhoud
N417 Maartensdijk-Hollandsche Rading
en bomenplan Hollandsche Rading.

Beste bewoner, weggebruiker,
In september 2020 startte de provincie Utrecht met de uitvoering van het groot onderhoud aan de
N417 tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading. Het grootste deel van de werkzaamheden is
inmiddels uitgevoerd en ook het zonnefietspad is aangelegd. Over de restwerkzaamheden die nog
moeten worden uitgevoerd, leest u hieronder meer, evenals over het bomenplan voor Hollandsche
Rading.
Restwerkzaamheden
Voor het einde van dit jaar laat de provincie de ongelijke tegels recht leggen in enkele
voetpadgedeelten in Hollandsche Rading en in het fietspad. Daarnaast wordt de klappaal hersteld en
het probleem van de te diep liggende put in het wegdek opgelost.
De voorgenomen onderhoudswerkzaamheden aan het bestaande fietspad langs de N417 zijn nog
niet uitgevoerd. De planning daarvan wordt doorgeschoven naar het voorjaar van 2022 (meer info
vindt u hieronder bij ‘Uitvoeringsprogramma Fiets’).
Uitvoeringsprogramma Fiets
Op dit moment wordt er vanuit het provinciale uitvoeringsprogramma Fiets gekeken naar
mogelijkheden om het fietspad nog wat extra aan te passen zodat er een zogeheten doorfietsroute
ontstaat. Een dergelijke route past in het steeds uitgebreidere fietsnetwerk in de provincie Utrecht.
Wij verwachten u hierover in het voorjaar van 2022 nader te kunnen informeren. Als er op dat
moment zicht is op eventuele grotere aanpassingen aan het fietspad, kunnen we ook een nieuwe
planning maken voor het nog niet uitgevoerde onderhoud en waar mogelijk de werkzaamheden
combineren. Overigens worden ook de temperaturen de komende tijd lager en zal er sprake zijn van
meer neerslag. Die weersomstandigheden zijn niet gunstig voor de kwaliteit van het nieuw aan te
brengen asfalt op het fietspad. Ook dat is een reden om de onderhoudswerkzaamheden dit jaar niet
meer uit te voeren maar door te schuiven naar volgend voorjaar.
Stand van zaken bomen Hollandsche Rading
Het afgelopen jaar is er samen met vertegenwoordigers vanuit de omgeving van Hollandsche
Rading overleg gevoerd over de bomen (berken) langs de N417. Voor een aantal bomen met een
lage levensverwachting is besloten niet over te gaan tot preventieve kap en herplant. In plaats
daarvan zullen deze bomen jaarlijks beoordeeld worden op vitaliteit en de mate waarin ze een
mogelijk gevaar vormen voor de weg en haar gebruikers. Enkele andere bomen met een zeer lage
levensverwachting zijn afgelopen zomer in overleg wél gekapt. Deze kap gebeurde gelijktijdig met de
kap van enkele andere bomen die als gevolg van aanrijdingen eerder dit jaar ernstig beschadigd
raakten.
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Naast het overleg over de vervanging van bomen is er in werkgroepverband ook gekeken naar
locaties langs de N417 in Hollandsche Rading waar extra bomen geplaatst kunnen worden om zo
weer een complete laanbeplanting te realiseren. Op de locatiekaart in de bijlage van deze brief staan
de locaties voor de nieuwe bomen ingetekend. Het betreft in totaal circa 50 nieuwe bomen, allemaal
berken. Voor het einde van het jaar zullen deze bomen geplant worden. Zodra de planning van de
aannemer hiervoor bekend is, zullen we u hier nader over informeren.
Meer informatie en vragen
Achtergrondinformatie over het project vindt u op www.provincie-utrecht.nl/N417
Uw vragen kunt u stellen via de mailbox n417@provincie-utrecht.nl
Wij hopen dat wij u voor dit moment naar behoren hebben geïnformeerd over de stand van zaken.
Zodra we nieuws te melden hebben, hoort u dat van ons.
Vriendelijke groet,

Arian Korteland,
projectleider realisatie, domein Mobiliteit
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