Aan de bewoner(s)/gebruikers van dit
adres

Boskalis Nederland B.V.
haven 2204
Waalhaven Oostzijde 85
3087 BM Rotterdam
Postbus 4234
3006 AE Rotterdam

T +31 10 2888777
F +31 10 2888766
nederland@boskalis.com
www.boskalis.com/nederland

Datum
16 februari 2018

Betreft: Werkzaamheden “Randweg Baarle”

Pagina
1|2

Geachte heer/mevrouw,
Boskalis Nederland realiseert namens de Provincie Noord-Brabant de
randweg Baarle. Middels deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de
werkzaamheden in uw omgeving in de komende periode.
Wij zijn gestart met de grondwerk werkzaamheden bij u in de buurt. De
werkzaamheden die komende periode worden uitgevoerd bestaan uit het
graven van watergangen, het graven van de cunetten (gedeelte waarop de
nieuwe randweg wordt aangelegd), het aanvullen van de cunetten met zand
en funderingsmateriaal en het op hoogte brengen van de toekomstige
bermen.
De werkzaamheden worden vanuit het noorden (rotonde Alphenseweg)
richting het zuiden (rotonde Turnhoutseweg) gerealiseerd.
Planning voor de komende werkzaamheden:
•
•
•
•
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Aanleg rotonde Alphenseweg vanaf februari tot en met half april 2018
Verkeer op de Alphenseweg wordt via de bypass geleid.
Reconstructie Alphenseweg ( tussen rotonde en Boschoven) vanaf
begin april tot en met half april 2018
Aanleg rotonde Nijhoven vanaf begin april tot half juni 2018 ( Nijhoven
geheel afgesloten voor al het verkeer).
Grondwerk werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe randweg
vanaf februari tot en met juli 2018.

De bouw van de kunstwerken (onderdoorgang Oordeelsestraat en fietstunnel
Reth) staan gepland voor de periode van mei 2018 tot en met juli 2019. Voor
de start van de kunstwerken wordt u nog geïnformeerd.

Voor vragen over bovenstaand bericht kunt u via de mail contact opnemen
met omgevingbaarle@boskalis.com

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.omleggingbaarle.nl

Met vriendelijke groet,
Namens projectteam Baarle

Dick Schreuders
Omgevingsmanager

Figuur 1. Grondwerk fase 1 Bels lijntje-Bredaseweg

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.omleggingbaarle.nl

