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Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.
Dat is Rijkswaterstaat.

Laatste klus op de A27 en A1 van start: aanbrengen dubbellaags
asfalt
De komende maanden werkt aannemerscombinatie
3Angle in de weekenden aan de laatste grote klus op
de A27 en A1. Over het hele traject brengen we een
nieuwe laag dubbellaags zeer open asfaltbeton
(zoab) aan, oftewel stiller asfalt. Een veelomvattende
klus, waarbij alle tijd en mankracht optimaal benut
moet worden. Wat komt er allemaal bij kijken?
Johan de
Ruiter over
het
asfalteren >

Weekendafsluitingen A27 tussen Utrecht-Noord en Eemnes: 2528 mei en 1-4 juni
Tussen aansluiting Utrecht-Noord en knooppunt
Eemnes is de A27 in beide richtingen afgesloten van
25 mei 21.00 uur tot en met 28 mei 5.30 uur. Ook is
de aansluiting Bilthoven afgesloten voor alle verkeer.
3Angle gaat dit weekend de oude viaducten van
aansluiting Bilthoven en Hilversum slopen. In het
weekend van 1 juni 21.00 uur tot 4 juni 5.30 uur is

de A27 tussen aansluiting Bilthoven en knooppunt
Eemnes in beide richtingen afgesloten. Dan start
3Angle met het asfalteren van de definitieve deklaag,
met dubbellaags zoab.
Lees meer
over deze
afsluitingen
en hoe je
deze
weekenden
je route
kunt vinden
>

Eline Janssens laat geschiedenis herleven met haar kleurrijke
kunst
Een eervolle uitdaging. Zo omschrijft beeldend
kunstenaar Eline Janssens haar opdracht om kunst te
ontwerpen voor in de onderdoorgangvan de verbrede
A27 bij Groenekan en Maartensdijk. Dit deed zij in
opdracht van aannemerscombinatie 3Angle, die de
verbreding A27/A1 voor Rijkswaterstaat uitvoert. ‘De
omwonenden kozen zelf voor kunst in plaats van
bijvoorbeeld extra parkeerplekken. Dat is toch
geweldig! Het was een interessant proces in
samenspraak met de bewoners. Dat gaf mij een
extra motivatie om iets moois voor deze omgeving
maken, als een soort cadeautje.’
Lees hier
hoe Eline
tot haar
ontwerp
kwam >

Fietsbrug Zwaluwenberg feestelijk geopend
Na 8 maanden intensief bouwen is de fietsbrug
Zwaluwenberg over de A27 weer in gebruik. De
Gooise Atletiek Club kreeg donderdagochtend 3 mei
de primeur om de brug feestelijk te openen. Zo’n 50
hardlopers, wandelaars en Nordic Walkers staken

voor het eerst de nieuwe brug over. Iedere
donderdagochtend maakt de Gooise Atletiek Club een
tocht door dit gebied. Zij zijn daarom erg blij dat ze
weer gebruik kunnen maken van een brug.
Bekijk hier
enkele
foto's van
de
feestelijke
opening >
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