HINDERPLANNING
DRACHTSTERWEG EN OMGEVING

NOVEMBER

2017

Nabij het Drachtsterplein
Tussen de Weideflora en
het Drachtsterplein
Ter hoogte van het
Aldlânsfiadukt
Ten noorden van het
Van Harinxmakanaal
In het kanaal
Ten zuiden van het
Van Harinxmakanaal
Het meest zuidelijke deel

WAT KUNT U DE KOMENDE TIJD VERWACHTEN?

Geluidshinder

November	Zie foto boven en volgende pagina.

Trillingshinder

December	Vernieuwing van de beschoeiing aan de zuidoever van het Van Harinxmakanaal (rechts). Aanbrengen remmingwerk in het kanaal.
Verder komen er palen voor de vlonders bij de nieuwe sloepenroute en worden er palen geheid ten behoeve van de groene
overkluizing aan de zuidzijde van het kanaal.

Hinder/stremming

Januari	Nieuwe bodembestorting in het kanaal (net voor en na het aquaduct) met behulp van een kraanschip. Vernieuwing van de
beschoeiing aan de zuidoever van het Van Harinxmakanaal (links). Asfalteren op diverse locatie over het kanaal.

DIT KUNT U VERWACHTEN IN
Wat zijn de werkzaamheden?

Wanneer?

NOVEMBER

Waar?

Sloop van de (pijlers van de) brug
in het Van Harinxmakanaal

Hele maand november

Ontgraven sloepenroute en
afvoeren grond

Hele maand november

Aanbrengen fundatiepalen van de
bruggetjes over de nieuwe vaart

Eind november

Ten noorden van het kanaal
(Aldlân West)

Palen worden met een heistelling in de grond geheid

Voetpad aanleggen noordzijde
aquaduct

Eind november

Tussen Drachtsterplein en
het Aldlânsfiadukt

Grond en tegels worden aangetrild

Tijdelijk remmingwerk verwijderen
uit het kanaal

Eind november

In het kanaal

Vanf een ponton wordt het remmingwerk eruit getrild
met een trilblok

Groenvoorziening (bomen en struiken)
worden aangeplant

Eind november

Ten noorden van het kanaal
(Aldlân Oost)

Aan-en afvoer van groen

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

In het kanaal

Bijzonderheden

Ten noorden van het kanaal
(Aldlân West)

De pijlers worden kapot geprikt vanaf een ponton in het
kanaal. Er wordt geprikt tussen 8:00 en 19:00 uur
Zand wordt afgegraven en met vrachtwagens afgevoerd

KNIPPEN OF PRIKKEN

WERKTIJDEN:

De Drachtsterweg en -brug worden zoveel mogelijk
in stukken geknipt. Dit geeft minder overlast van
stof en geluid, dan het traditionele prikken. Enkele
delen van de brug - zoals de poeren, enkele pijlers
en de landhoofden - kunnen niet geknipt worden.
Incidenteel moet er ook wel eens geprikt worden.

De reguliere werktijden tijdens de sloop zijn van
maandag t/m zaterdag van 7.00 – 19.00 uur.
Werktijden noordzijde kanaal:
Er wordt geprikt tussen 8.00 en 16.00 uur (niet
tijdens lunchpauze van 12.30 – 13.00 uur).
Werktijden zuidzuide kanaal:
Er wordt geprikt tussen 8:00 en 19:00 uur
(niet tijdens lunchpauze van 12:30 en 13:00 uur)

