
Nabij het Drachtsterplein

Het meest zuidelijke deel 

Ten zuiden van het  
Van Harinxmakanaal

In het kanaal

Ten noorden van het 
Van Harinxmakanaal

Ter hoogte van het 
Aldlânsfiadukt

Tussen de Weideflora en  
het Drachtsterplein

December  Zie foto boven en de omschrijving aan de achterzijde.

Januari  De beschoeiing aan de zuidoever van het Van Harinxmakanaal (links én rechts van het aquaduct) wordt vernieuwd. 

Februari  Er komt een definitieve deklaag van het asfalt op het Adlânsfiadukt. Het fietspad Krommezijl wordt hersteld. 
Remmingswerk wordt verwijderd aan de zuidzijde van het kanaal.

WAT KUNT U DE KOMENDE TIJD VERWACHTEN? Geluidshinder

Trillingshinder

Hinder/stremming

HINDERPLANNING
DRACHTSTERWEG EN OMGEVING

DECEMBER

2017



DIT KUNT U VERWACHTEN IN DECEMBER
Wanneer? Waar? BijzonderhedenWat zijn de werkzaamheden?

Ontgraven sloepenroute en 
afvoeren grond

Hele maand december Ten noorden van het kanaal 
(Aldlân West)

Zand wordt afgegraven en met vrachtwagens afgevoerd

Plaatsen naambordje op Aldlânsfiadukt 
en schoonmaakwerkzaamheden

12 december buiten
de spits

 Rijbaan in het aquaduct Eén rijstrook stad in en één rijstrook stad uit 
beschikbaar in verband met diverse werkzaamheden

Fietspad aan de noordzijde verbinden 
op bestaande fietspad

Van 13 december 9:00 
uur t/m 14 december 
16:00 uur

Fietspad richting Drachtsterplein Brommerrijders en fietsers moeten afstappen en 20 
meter over het voetpad hun weg vervolgen

Remmingswerk aanbrengen
Medio december, circa 
3 dagen

In het kanaal Remmingswerk wordt met een trilbok vanaf een 
ponton aangebracht.

Aanbrengen fundatiepalen voor vlonder 
en steigers bij de Aldlânsfeart

De laatste 2 werkweken 
van december 
(voor kerst)

Bij de Aldlânsfeart achter 
Raaigras

De palen worden door middel van een trilstelling de 
grond in gebracht

Aanbrengen van palen voor de liggers 
van de groene overkluizing aan de 
zuidzijde van het kanaal

Medio december 
gedurende één week

Oever zuidzijde De palen worden met een heistelling de grond in 
gebracht

Aanbrengen van fundatiepalen voor de 
brug bij de Aldlânsfeart

Eind december 
gedurende 2 dagen

Bij de Aldlânsfeart achter
Raaigras

De palen worden met een kleine heistelling de grond 
in gebracht

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

WERKTIJDEN:
De reguliere werktijden zijn van maandag tot en 
met zaterdag van 7.00 – 19.00 uur. 
Dat wil zeggen dat de aannemer dan mag 
werken. Het is niet gezegd dat dit altijd gebeurt.
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