HINDERPLANNING
DRACHTSTERWEG EN OMGEVING
2018
M A A R T

WAT KUNT U DE KOMENDE TIJD VERWACHTEN?

Geluidshinder
Trillingshinder

Maart	
Zie foto boven en de omschrijving aan de achterzijde.
April	
Aanbrengen definitieve deklaag op het Aldlânsfiadukt. Tot die tijd staan er betonnen

blokken op de Stinzenflora om de snelheid van het verkeer te beperken.
Mei	
Alle hinder gevende werkzaamheden afgerond.

LET OP!
De resterende
werkzaamheden de
komende maanden zijn
veelal weersafhankelijk.

DIT KUNT U VERWACHTEN IN
Wat zijn de werkzaamheden?

Wanneer?

MAART

Waar?

2018
Bijzonderheden

Remmingwerk wordt verwijderd.

Eind maart

Aan de zuidkant van het kanaal.

De palen worden trillend getrokken.

Asfalteren fietspad
Himpenserdyk/Stripepaad
(verbinding Zuiderburen met Goutum).

Maandag 5 maart t/m
vrijdag 30 maart

Langs de zuidkant van het kanaal.

Het fietspad naar de Van Harinxmabrug (langs het kanaal)
is gedurende deze weken gestremd.

Bodembestorting in het kanaal
(ter bescherming van de bodem
tegen vaarverkeer).

Eind maart/begin april
(2 weken)

Van Harinxmakanaal.

De nieuwe bestorting wordt vanaf een schip aangebracht.
Het scheepvaartverkeer kan gewoon doorvaren.

Werkzaamheden bij het voetpad
onder het aquaduct.

maart

Vanaf onder het aquaduct richting
noordkant.

Voetgangers maken tijdelijk gebruik van het fietspad.

Palen aanbrengen voor vlonder.

maart

In het kanaal bij de monding van
de sloepenroute.

Bomen en struiken planten.

maart

Noordkant kanaal.

Grond verwerken en afvoeren.

maart

Aan de noord- en zuidkant van
het aquaduct.

Aanleggen van achterpaden,
fiets- en voetpaden.

maart

Raaigras en Mannagras.

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.

Materieel aanwezig om werkzaamheden
uit te voeren.

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.

