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WAT KUNT U DE KOMENDE TIJD VERWACHTEN?

Geluidshinder

November

Zie volgende pagina.

Trilhinder

December

 r wordt verder gewerkt aan de toeritten van het aquaduct. Ten noorden van de Weideflora worden palen aangebracht.
E
Om overlast te minimaliseren is hier gekozen om boorpalen toe te passen. Het aanbrengen hiervan geeft nauwelijks overlast.

Omleiding

Januari

In januari start Heijmans met het verdere betonwerk, zoals vloeren en wanden. Dit zal op diverse locaties zijn, onder andere
aan de noordzijde vanaf Weideflora-Stinzenflora en in de bouwkuipen ten noorden en zuiden van het van Harinxmakanaal.
Deze kuipen zitten nu nog vol water maar zullen rond de jaarwisseling leeggepompt worden, waarna ook hier met het
betonwerk gestart kan worden.

Lichthinder
Vervallen bushalte

WAT KUNT U VERWACHTEN IN

NOVEMBER?

Wat zijn de werkzaamheden?

Wanneer?

Waar?

Bijzonderheden

Aansluiten viaduct WeidefloraStinzenflora op de bestaande weg.
Hierdoor wordt de verbindingsweg
tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

zaterdag 12 tot
vrijdag 18 november

Viaduct Weideflora
Stinzenflora

Afsluiting Weideflora-Stinzenflora 12-18 november
(werktijden 7.00-23.00 uur) met een omleiding voor
gemotoriseerd verkeer.
Hoogtebeperking vanaf 18 november tot sloop brug.
Vervallen bushaltes vanaf
Er is een mogelijkheid
12 november tot sloop brug.
om te reizen met
Er worden verkeersregelaars
de
opstapperservice!
ingezet. Lees ook de nieuwsKijk
op www.arriva.nl
brief op onze website.

Aanbrengen damwanden
noordkant

31 oktober en 7 november
met uitloop/reservedagen
van 8 - 10, 10:30 - 12:30
en 13 - 15 uur

Tussen het kanaal
en het
Drachtsterplein

Vanaf 24 oktober zijn deze damwanden al aangebracht.
De laatste 2 meter moet er echter getrild worden om
de damwanden op diepte te krijgen.

Aanbrengen damwanden
zuidkant

Halverwege november

Toerit aan de zuidzijde
van het kanaal

De locatie van de werkzaamheden liggen ver
van woningen.

Onderwaterbeton storten aan
de noordkant

Eind november, voor exacte
datum houd onze informatiekanalen in de gaten

Tussen het kanaal
en de WeidefloraStinzenflora

Onderwaterbeton wordt in 24 aaneengesloten uren
aangebracht in de kuip tussen het kanaal en de
Weideflora-Stinzenflora. Je hoort de betonpomp en
vrachtwagens die heen en weer rijden, en achteruit
naar de betonpomp.

Verwijderen bypass WeidefloraStinzenflora

Vanaf maandag 21 november

Tussen het kanaal
en de WeidefloraStinzenflora

De bypass wordt opgebroken en er zijn
grondwerkzaamheden.

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

