
April Zie foto boven en volgende pagina. 

Mei Het bouwen van vloeren en wanden van beton. 

Juni  In juni is Heijmans nog volop bezig met het betonwerk. 

WAT KUNT U DE KOMENDE TIJD VERWACHTEN?
Geluidshinder

Meest noordelijke toerit (nabij 
het Drachtsterplein

Wegversmalling

Hoogtebeperking

Lichthinder

Vervallen bushalte
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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



DIT KUNT U VERWACHTEN IN APRIL
Wanneer? Waar? Bijzonderheden

Leegpompen bouwkuip De noordelijke toerit,  
ter hoogte van het  
Aldlânsfiadukt.

Het leegpompen neemt meerdere dagen in beslag en gaat 
24 uur per dag door. 
Er kan overlast zijn van geluid van het aggregaat van de pomp en 
de bouwverlichting.

Begin april

Betonwerkzaamheden (bouwen 
vloeren en wanden)

Storten van onderwaterbeton

Slibzuigen in verband met 
voorbereidingen onderwater 
beton storten

Storten van onderwaterbeton

Leegpompen bouwkuip

De meeste noordelijke toerit 
(nabij het Drachtsterplein)
én tussen de Weideflora en 
het Drachtsterplein.

Het meest zuidelijke deel
van de toerit.

Het meest zuidelijke deel
van de toerit.

De noordelijke toerit,  
ter hoogte van het  
Aldlânsfiadukt.

Het meest zuidelijke deel
van de toerit.

Er worden nog twee vloeren gestort. Overdag geeft dit geluids-
overlast van de betonmixers, die heen-en-weer en achteruit 
rijden. Tijdens het afwerken ’s nachts kan er overlast zijn van 
geluid en van de bouwverlichting.

Door de continue stort van beton werkt de aannemer tot in 
de late avond. Overdag geeft dit geluidsoverlast van de beton-
mixers, die heen-en-weer en achteruit rijden. 

Er wordt deze drie dagen 24 uur per dag gewerkt; de bouwver-
lichting brandt ‘s avonds en ‘s nachts.

In verband met de continue stort van beton wordt er tot in de  
late avond gewerkt. Overdag geeft dit geluidsoverlast van de 
betonmixers, die heen-en-weer en achteruit rijden.

Het leegpompen neemt meerdere dagen in beslag en gaat
24 uur per dag door. 
Er kan overlast zijn van geluid van het aggregaat van de pomp 
en de bouwverlichting.

De gehele maand 
april

1 dag medio april

3,4 en 5 april

1 dag begin april

Eind april

Wat zijn de werkzaamheden?

Heijmans werkt de komende periode doordeweeks van 7:00 tot 23:00 uur. En op zaterdagen van 
7:00 tot 16:00 uur. Tot en met augustus 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. Bezoek het aquaduct op 20 mei tijdens 

Dag van de Bouw!Actuele informatie vindt u op WWW.VRIJ-BAAN.NL


