HINDERPLANNING
DRACHTSTERWEG EN OMGEVING

AUGUSTUS

2017

Meest noordelijke toerit (nabij
het Drachtsterplein
Tussen de Weideflora en
het Drachtsterplein
Noordelijke toerit ter hoogte
van het Aldlânsfiadukt
Tussen Van Harinxmakanaal
en de Weideflora
Ten zuiden van het
Van Harinxmakanaal
Het meest zuidelijke deel
van de toerit

WAT KUNT U DE KOMENDE TIJD VERWACHTEN?

Geluidshinder

Augustus

Wegversmalling

Zie foto boven en volgende pagina.

September In september start de aannemer met de sloop van de Drachtsterbrug en het frezen van de oude weg en fietspad. In de week
van 11 september is daarom de Weideflora/Stinzenflora gestremd. Ook wordt gestart met het plaatsen van damwanden bij de
Oktober

Hoogtebeperking

aansluiting van de sloepenroute op het Van Harinxmakanaal.

Vervallen bushalte

In oktober wordt de Drachtsterbrug verder gesloopt. De sloepenroute wordt ontgraven (gedeelte tussen Weideflora/Stinzenflora en

Lichthinder

het Drachtsterplein.) Ook wordt verder gegaan met het plaatsen van damwanden bij de aansluiting van de sloepenroute op het
Van Harinxmakanaal en het verwijderen van het remmingswerk in het kanaal.

DIT KUNT U VERWACHTEN IN
Wat zijn de werkzaamheden?

Wanneer?

Trillingshinder

AUGUSTUS

Waar?

Bijzonderheden

Aanbrengen van voet- en
fietspad

Gehele maand
augustus

Alle locaties aan de
westzijde in het aquaduct en de toeritten

Het verdichten van grond en de bestrating van het voet- en
fietspad kan geluidshinder veroorzaken.

Nieuwe bouwweg en bouwterrein
van Heijmans wordt in gebruik
genomen

Begin augustus

Aan de westzijde van
het aquaduct, noordkant
kanaal

Deze locatie wordt tijdelijk gebruikt door Heijmans. Het voetpad
dat hier loopt wordt tijdelijk afgesloten.

TWEE
DRACHTSTERWEG
SLOTEN
WEEKENDEN AFGE
Heijmans werkt ook de komende periode doordeweeks van 7:00 tot 23:00 uur. En op zaterdagen
van 7:00 tot 16:00 uur. Bij het Aldlânsfiadukt blijft de hoogtebeperking van 2.40 m voorlopig van
kracht. De bushaltes zijn vervallen en het busvervoer is aangepast.
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

Stremming stad IN van 4 aug. 19:00 uur
tot 7 aug. 9:30 uur
Stremming stad UIT van 11 aug. 9:00 uur
tot 14 aug. 6:00 uur
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WEEKEND
STREMMING

Meest noordelijke toerit (nabij
het Drachtsterplein
Tussen de Weideflora en
het Drachtsterplein
Noordelijke toerit ter hoogte
van het Aldlânsfiadukt

Geluidshinder

Tussen Van Harinxmakanaal
en de Weideflora

Hoogtebeperking

Ten zuiden van het
Van Harinxmakanaal

Vervallen bushalte

Het meest zuidelijke deel
van de toerit

STREMMING STAD IN VAN 4 AUG.
19:00 UUR TOT 7 AUG. 9:30 UUR

WEEKENDSTREMMING STAD IN
AANSLUITING MAKEN OOSTELIJKE RIJBANEN OP DE BESTAANDE WEG
Waar?

Wanneer
Vrijdagavond 4 augustus 19:00 uur tot en
met maandagmorgen 7 augustus 9:30 uur.
Let op! Zaterdag gaat de Drachtsterweg eind
van de avond weer open voor verkeer van
Hemriksein tot aan Goutum/Zuiderburen.

Bijzonderheden
Alle locaties

Omleiding verkeer via Overijsselselaan. Fiets- en voetpad blijft open.
Tijdens de weekendafsluiting vinden er veel hindergevende werkzaamheden plaats! Er wordt het hele weekend gewerkt, ook op
zondag. Hieronder vindt u onze planning. Houd onze kanalen in de
gaten voor actuele informatie over de werkzaamheden.

Hindergevende werkzaamheden 4-7 augustus in chronologische volgorde:
Vrijdag 4 augustus
19:00 Verwijderen van de bestaande weg
Zaterdag 5 augustus
6:00 Werkzaamheden starten
7:00 Verwijderen van de bestaande weg
7:00 Op maat maken van stoepbanden en wegbanden (beton snijden)
9:00 Asfalteren van de nieuwe weg

afgesloten
open
afgesloten tot zaterdag avond

STREMMING STAD UIT VAN 11 AUG.
9:00 UUR TOT 14 AUG. 6:00 UUR

Zondag 6
9:00
9:00
		
		

augustus
Zagen van voegen in het asfalt
Markeringen en belijning aanbrengen op het asfalt
Aanbrengen van wegvoorzieningen zoals lichtmasten en borden
Opruimen en veegauto

LET OP!
Tijdens de weekenden zijn er ook asfalteringswerkzaamheden aan de Drachtsterweg tussen
afslag Zuiderburen en Hemriksein.
Deze starten ook op vrijdag, maar zijn eerder
klaar (zaterdagavond).
Actuele informatie vindt u op WWW.VRIJ-BAAN.NL

WEEKENDSTREMMING STAD UIT
AANSLUITING MAKEN WESTELIJKE RIJBANEN OP DE BESTAANDE WEG
Wanneer
Vrijdagmorgen 11 augustus 9:00 uur tot en
met maandagmorgen 14 augustus 6:00 uur.
Let op! Zaterdag gaat de Drachtsterweg eind
van de avond weer open voor verkeer van
Hemriksein tot aan Goutum/Zuiderburen.

Waar?

Bijzonderheden
Alle locaties

Omleiding verkeer via Overijsselselaan. Fiets- en voetpad blijft open.
Tijdens de weekendafsluiting vinden er veel hindergevende werkzaamheden plaats! Er wordt het hele weekend gewerkt, ook op
zondag. Hieronder vindt u onze planning om u te laten weten wat
u kunt verwachten. Houd onze kanalen in de gaten voor actuele
informatie over de voortgang van de werkzaamheden.

Hindergevende werkzaamheden 11 -14 augustus in chronologische volgorde:
Vrijdag 11 augustus
9:00 Verwijderen van de bestaande weg
Zaterdag 12 augustus
6:00 Werkzaamheden starten
7:00 Verwijderen van de bestaande weg
7:00 Op maat maken van stoepbanden en wegbanden (beton snijden)
9:00 Asfalteren van de nieuwe weg

afgesloten
open
afgesloten tot zaterdag avond

Zondag 13 augustus
9:00 Zagen van voegen in het asfalt
9:00 Markeringen en belijning aanbrengen op het asfalt
		
Aanbrengen van wegvoorzieningen zoals lichtmasten en borden
		
Opruimen en veegauto

NACHTRUST
De aannemer heeft toestemming om de hele
nacht door te werken, maar staakt het werk
uiterlijk 23.00uur. De werkzaamheden die hinder
geven vinden overdag plaats.
Actuele informatie vindt u op WWW.VRIJ-BAAN.NL

Deze planning is onder voorbehoud, en kan afwijken door onvoorziene (weers)omstandigheden.

