Buurt kijkt bezorgd naar sloop viaduct

Speciaal voor belangstellenden is er en
kijklocatie ingericht.
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Het is een megaklus, de
vervanging van de rotonde boven
de A27 bij Bilthoven door een
kruising met verkeerslichten. Dit
weekeinde was het hoogtepunt in
de werkzaamheden. Maar
omwonenden zien de sloop van het
viaduct met lede ogen aan.
Zij vrezen dat ze hun buurtje de
Nieuwe Wetering, net ten noorden
van Groenekan, straks niet meer
uitkomen. ,,Mijn schoondochter
staat hier elke ochtend vast om de
weg op te komen. Door die rotonde
werd het verkeer een beetje
geremd, maar als ze hier straks als
een streep naar beneden komen
suizen, komen we er niet meer
tussen. Ik hoop dat ze er
verkeerslichten neerzetten om ons
er tussen te laten'', zegt Bert
Reijeren, die naast het bijna
gesloopte viaduct woont. ,,Ik ben
gepensioneerd, dus ik wacht wel tot
het rustiger is, maar anderen
moeten in die drukte naar hun werk
of kinderen naar school brengen.''
De ovonde, zoals de grote rotonde
ook wel genoemd wordt, moet
wijken, omdat er te veel
opstoppingen richting de A27
ontstonden. Door er een kruising
van te maken met verkeerslichten
wil Rijkswaterstaat de toestroom
richting snelweg doseren, zodat
daar geen files meer ontstaan. De
snelweg zelf is om die reden
verbreed naar drie rijstroken. Het
nieuwe viaduct aanleggen terwijl
het verkeer gewoon door kon
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rijden, vergde de nodige
nachtelijke, ingewikkelde klussen.
Eerst werden de twee bruggen van
de oude ovonde opzij geschoven,
waardoor in het midden ruimte
ontstond om een nieuw viaduct te
bouwen. Nu dat klaar is, kunnen de
twee brugdelen van de oude
ovonde gesloopt worden. Dat
gebeurde dit weekeinde. Daarvoor
was de A27, in beide richtingen, en
de nieuwe Weteringseweg het hele
weekend dicht.
Buurtbewoners konden onder het
genot van een ijsje de
werkzaamheden van dichtbij
volgen. Ook Gertjan Blauwendraat,
die pal langs de snelweg woont,
kwam een kijkje nemen, al had hij
de uitnodiging niet nodig om te
weten dat de sloop begonnen was.
,,Ik lag vannacht om half twee al in
mijn bed te trillen.''
Ook hij vreest dat het lastig wordt
de Nieuwe Wetering uit te komen
als het verkeer straks tussen
Bilthoven en de snelweg heen en
weer raast. ,,Ik heb een grote auto,
die duw ik er op een gegeven
moment gewoon tussen.''
Projectleider Rudy Klunder van
Rijkswaterstaat kent de zorgen van
de bewoners. ,,We hebben er
regelmatig over gesproken, ook
met de provincie. We gaan eerst
eens kijken hoe het uitpakt. Als het
nodig blijkt, kan de provincie nog
maatregelen nemen.''
Een andere buurtbewoonster
maakt zich zorgen over de
scheuren die zijn ontstaan in de
oude huizen langs de nieuwe
Weteringseweg. Klunder zegt dat
schade die door de sloop is
ontstaan, vergoed zal worden.
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