
Meest noordelijke toerit (nabij 
het Drachtsterplein

Het meest zuidelijke deel  
van de toerit

Ten zuiden van het  
Van Harinxmakanaal

Tussen Van Harinxmakanaal 
en de Weideflora

Noordelijke toerit ter hoogte
van het Aldlânsfiadukt

Tussen de Weideflora en  
het Drachtsterplein

Juli Zie foto boven en volgende pagina. 

Augustus  In augustus worden de nieuwe wegen geasfalteerd en aangesloten op het Drachtsterplein en de verdiepte ligging. Dit gebeurt in 

twee weekendafsluitingen. In de bouwvak wordt doorgewerkt.

September  In september starten we met de sloop van de Drachtsterbrug en het frezen van de oude weg en het fietspad.

WAT KUNT U DE KOMENDE TIJD VERWACHTEN?
Geluidshinder

Wegversmalling

Hoogtebeperking

Trillingshinder

Lichthinder

Vervallen bushalte
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INFORMATIEBIJEENKOMST 4 JULI OASE 
KERKELIJK CENTRUM OASE

Dinsdagavond 4 juli organiseren wij een informatiebijeen-
komst in aanwezigheid van Gedeputeerde Sietske Poepjes 
en directeur van Heijmans, Michel Dijk. U wordt dan geïn-
formeerd over de ingebruikname van het aquaduct en de 
planning van de resterende werkzaamheden waaronder de 
sloop van de Drachtsterbrug. 

Wanneer: 4 juli 19:30 uur 
Waar: Kerkelijk centrum Oase, Weideflora 142 (Aldlân)

DIT KUNT U VERWACHTEN IN JULI
Wanneer? Waar? Bijzonderheden

Het verwijderen van de bestaan-
de geluidswerende wand 

Het afbranden en lostrillen van 
de damwanden

Het plaatsen van de palen voor 
de geluidswerende wand

Asfalteren van de onderlaag van 
de Drachtsterweg. 

Meest noordelijke toerit 
(nabij het Drachtsterplein)

Het meest zuidelijk deel 
van de toerit

Meest noordelijke toerit 
(nabij het Drachtsterplein)

Doordat er tijdelijk geen hinderscherm is, kan er wat 
meer overlast van het verkeer zijn.

Het lostrillen van de damwanden veroorzaakt geluids- en 
trilhinder.

Het aanbrengen van de palen kan wat geluidshinder met 
zich meebrengen.

De werkzaamheden vinden overdag plaats en er kan geluids-
overlast zijn van voertuigen die heen-en-weer en achteruit
rijden (piepjes) en het walsen van het asfalt.

Begin juli

Begin juli

Half juli

Eind juli

Wat zijn de werkzaamheden?

Heijmans werkt ook de komende periode doordeweeks van 7:00 tot 23:00 uur. En op zaterdagen 
van 7:00 tot 16:00 uur. Begin september 2017 geldt een hoogtebeperking van 2.40 m bij het 
Aldlânsfiadukt waardoor bushaltes vervallen en er aangepast busvervoer is. 
Vragen, opmerkingen of klachten over de bouw? Dan kunt u contact opnemen met Heijmans 
via info.drachtsterweg@heijmans.nl of 06-21173382

Actuele informatie vindt u op WWW.VRIJ-BAAN.NL

ALLE LOCATIES


