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Onderwerp  Aanleg Rotonde Woudenbergseweg-Austerlitzeweg 

 

Beste heer/mevrouw, 
 
De provincie Utrecht en de gemeente Zeist informeren u met deze brief over de start van de aanleg van een rotonde op 
de Woudenbergseweg (N224) ter hoogte van de Austerlitzseweg. Onze laatste brief hierover was van juni 2021 naar 
aanleiding van de aanvraag van de omgevingsvergunning. 
 
Waarom een rotonde? 
De vervanging van de T-splitsing door een rotonde vergroot de veiligheid voor automobilist en ook van fietsers en 
voetgangers. Een aantal inwoners van Austerlitz heeft al langer de wens uitgesproken voor een aanpassing van de 
aansluiting op de Woudenbergseweg vanwege de veiligheid en bereikbaarheid van Austerlitz. Zij gaven aan dat het 
tijdens de spits lastig is om vanuit Austerlitz de weg op te rijden. Met als gevolg langer wachten en het nemen van 
risico’s. Bij een rotonde zijn de rijsnelheden lager en hoeft bij het oprijden maar met één richting rekening te worden 
gehouden. 
 
Vergunning 
De omgevingsvergunning is inmiddels verstrekt. Er was één bezwaar dat na overleg en uitleg is ingetrokken. De aanleg 
van de rotonde kan dus starten. Er is echter wel enige vertraging opgetreden ten opzichte van de vorige planning. 
 
Realisatie rotonde 
De voorbereidende werkzaamheden starten met het kappen van de bomen door Staatsbosbeheer. De bomen worden 
afhankelijk gekapt in de eerste of tweede week na 28 februari. Staatsbosbeheer zal behalve de bomen die op de plaats 
staan waar de rotonde komt ook bomen kappen op een strook daarnaast. Na de aanleg van de rotonde wordt deze 
strook ingeplant met lagere, afwisselende begroeiing om een evenwichtige overgang naar het bos maken. 
 
Na het kappen van de bomen gaat de aannemer een gedeelte van het grondwerk aanbrengen, waarna vanaf april de 
werkzaamheden plaatsvinden om de kabels en leidingen te verleggen. Daarna kan de rotonde worden aangelegd. We 
verwachten dat de rotonde in augustus in gebruik kan worden genomen. 
 
Wat merkt u van de werkzaamheden?  
Hoewel we proberen om de overlast zoveel mogelijk te beperken, geven de werkzaamheden hinder voor het verkeer en 
de omgeving. Vooral in de zomer zal er sprake zijn van geluidshinder voor direct aanwonenden en een minder goede 
bereikbaarheid. Dan is er ook gedurende één aaneengesloten periode een volledige wegafsluiting van de 
Woudenbergseweg ter plaatse van de aansluiting met de Austerlitzseweg. In de maanden daarvoor zijn er soms 
wegversmallingen waar het verkeer met beperkte snelheid langs kan. 
Via bewonersbrieven informeren we u tijdig over de exacte data van de wegafsluiting, de omleidingsroutes en uw 
bereikbaarheid. Daarnaast zullen we ook tijdig vooraankondigingen plaatsen langs de rijbaan. 

 
 

Aan de bewoner(s) van 



 
 

Overzicht van de planning aanleg rotonde 
Maart 2022: Kap bomen nodig voor de rotonde 
April t/m juni 2022: Verleggen kabels en leidingen van Stedin, Vitens en KPN 
Juli 2022:  Start aanleg rotonde 
Augustus 2022   Rotonde gereed 
 
Informatie en contact: 
Voor meer en actuele informatie over de aanleg van de rotonde, kunt u kijken op onze website  

 
www.zeist.nl/rotondeAusterlitz 
 
Mocht u vragen hebben over deze brief of over de aanleg van de rotonde, dan kunt u contact opnemen via zeist@zeist.nl 
onder vermelding van ‘Rotonde Austerlitz”. Dit kan ook telefonisch via ons algemene vijfcijferige telefoonnummer 14 030.  
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Zeist, 
namens dezen, 
Teammanager Beheer Openbare Ruimte 
i.o. Randolf van Son 

 
Annemarie Wolters 
 

 
 


