HINDERPLANNING
DRACHTSTERWEG EN OMGEVING

WAT KUNT U DE KOMENDE TIJD VERWACHTEN?
Februari

Zie foto boven en volgende pagina.

Maart	In maart is Heijmans volop bezig met betonwerkzaamheden ten behoeve van de vloer en wanden. Ook wordt eind maart
onderwaterbeton aangebracht in de natte bouwkuipen onder het Aldlânsfiadukt en de meest zuidelijke toerit van de
Drachtsterweg.
April

Ook in april zijn aan zowel de noord- als zuidzijde betonwerkzaamheden.

FEBRUARI

2017

Geluidshinder
Wegversmalling
Hoogtebeperking
Vervallen bushalte
Lichthinder

WAT KUNT U VERWACHTEN IN
Wat zijn de werkzaamheden?

Wanneer?

FEBRUARI?

Waar?

Bijzonderheden

Wegversmalling aanbrengen
Weideflora- Stinzenflora

Begin februari.

Zowel ten westen als ten oosten van het Aldlânsfiadukt.

I.v.m. vorst nog niet uitgevoerd in januari. De weg is
niet afgesloten, maar volg de aanwijzigingen van de
verkeersregelaar(s) ter plaatse.

Diverse grondwerkzaamheden
(o.a. ontgraven)

De gehele maand
februari.

Tussen de Weideflora en het
Drachtsterplein.

Er staat een grote kraan te draaien.

Diverse betonwerkzaamheden
en grondwerkzaamheden

De gehele maand
februari.

Tussen het Van Harinxmakanaal
en de Weideflora én ten zuiden
van het Van Harinxmakanaal.

Er worden nog 3 vloeren gestort. Deze worden ’s nachts
afgewerkt. Overdag geeft dit geluidsoverlast van de betonmixer, die heen-en-weer en achteruit rijdt. ’s Nachts
kan er overlast zijn van geluid en bouwverlichting.

Afvoeren van slib in
bezinkbassins (containers)

Februari + maart.

Tussen de Weideflora en het
Drachtsterplein.

Het leegmaken van de bassins kan wat geluidsoverlast
geven.

Ankerpalen aanbrengen
vanaf ponton

Februari + maart.

Tussen het Van Harinxmakanaal
en de Weideflora én ten zuiden
van het Van Harinxmakanaal.

Incidenteel bij een harde laag grond onstaat
extra overlast door geluid.

Inkorten ankerpalen

Eind februari.

Tussen de Weideflora en het
Drachtsterplein.

Het afkorten van de palen kan wat
geluidsoverlast geven.

In februari wordt van 7:00 tot 19:00 uur én op zaterdagen gewerkt. Tot en met augustus 2017 geldt
een hoogtebeperking van 2.40 meter bij het Aldlânsfiadukt waardoor bushaltes vervallen en er aangepast busvervoer is. Kijk voor meer informatie op www.arriva.nl.
Vragen, opmerkingen of klacht over de bouw? Dan kunt u contact opnemen met Heijmans via
info.drachtsterweg@heijmans.nl of 06 - 211 733 82.

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

28 maart organiseren we weer
rondleidingen, uitnodiging volgt binnenkort.
Kom langs bij het project op 20 mei tijdens
de Dag van de Bouw!

