
Februari  Zie foto boven en de omschrijving aan de achterzijde.

Maart  Remmingswerk verwijderen zuidzijde kanaal, herstellen fietspad Krommezijl (langs zuidzijde kanaal).

April  Aanbrengen definitieve deklaag op het Aldlânsfiadukt. Bodembestorting in het kanaal (bescherming van 
de bodem tegen vaarverkeer).

WAT KUNT U DE KOMENDE TIJD VERWACHTEN? Geluidshinder
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LET OP!

De resterende 
werkzaamheden de 

komende maanden zijn 
veelal weersafhankelijk.



DIT KUNT U VERWACHTEN IN FEBRUARI 2018

Wanneer? Waar? BijzonderhedenWat zijn de werkzaamheden?

De beschoeiing aan de zuidoever 
van het Van Harinxmakanaal wordt 
vernieuwd

Op meerdere 
momenten in januari 
en februari

De zuidelijke oever van het kanaal, 
zowel links als rechts van het 
aquaduct

De beschoeiing (damwandplanken) worden in de grond 
aangebracht met een heistelling

Aanbrengen fundatiepalen voor steigers 
bij de Aldlânsfeart

Begin februari Bij de Aldlânsfeart achter Raaigras
De palen worden door middel van een trilstelling de grond 
ingebracht. In februari worden de steigers waarvan de 
palen in januari zijn geplaatst, afgewerkt

Opruimen van de bouwweg Medio februari,
circa 3 dagen

Tussen Drachtsterweg en de 
Weideflora (langs de Aldlânsfeart) 

Vrachtwagens en kranen rijden af en aan en er is geluids-
hinder van achteruitrijdend verkeer (piepjes)

Aanleggen van tegelpaden rondom 
woningen

Medio februari
Achterzijde woningen Raaigras
en Mannagras

Vlak maken van zandbed en bestrating van de paden

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.

De resterende werkzaamheden van 
de komende maanden zijn veelal 
weersafhankelijk. De aannemer 

spant zich in om alles zo spoedig mogelijk af 
te ronden, maar bij regenval moeten sommige 
werkzaamheden helaas worden uitgesteld.


