Bewonersbrief Bels Lijntje
Onderwerp: grondwerk en aanbrengen verhardingen natuurviaduct Bels Lijntje.
Boskalis Nederland realiseert namens de provincie Noord-Brabant de Randweg Baarle.
Onderdeel van de randweg is de bouw van natuurviaduct Bels Lijntje en herinrichting van de wegen
en paden rondom Bels Lijntje. Afgelopen weken is het betonwerk van het gerealiseerde natuurviaduct
afgerond en zijn we gestart met het laatste grondwerk. Voor de komende periode staan de volgende
werkzaamheden op de planning:
*Aanbrengen van verhardingen zoals grasbetontegels, betonstraatstenen en asfalt. Zie onderstaande
tekeningen voor een overzicht van de verhardingen.

Afbeelding 1. Bels Lijntje noordzijde

Afbeelding 2. Bels Lijntje zuidzijde

Planning werkzaamheden:
• Aanbrengen van grasbetontegels en betonstraatstenen vanaf 20 augustus t/m 14 september;
• Aanbrengen van asfalt (fietspad) op het viaduct en aan de Boschoven op 23 en 24 augustus;
• Vanaf 27 augustus wordt het tijdelijke fietspad verwijderd en wordt het nieuwe fietspad over
het viaduct geopend;
• Verwijderen oude Boschoven (t.p.v. nieuwe rondweg) vanaf 27 augustus;
• Afwerken bermen en aanbrengen bebording en vanaf 20 augustus;
• Aanbrengen van zandbaan en fundering op de nieuwe rondweg onder viaduct week 36;
• Aanbrengen van asfalt onderlaag op de nieuwe rondweg eind week 36;
• Aanbrengen van asfalt tussen en deklaag op de nieuwe rondweg tussen rotonde Bredaseweg
en rotonde Alphenseweg eind week 37.
Buiten het groeiseizoen (tussen oktober en maart) worden de bomen en beplanting aangebracht op
en langs het viaduct.

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met,
Dick Schreuders via de mail omgevingbaarle@boskalis.com .

Met vriendelijke groet,

Dick Schreuders
Omgevingsmanager

Meer informatie en nieuwsbrief
In de PlayStore onder ‘Omlegging Baarle’ is een app te downloaden met informatie over de
werkzaamheden. Zo kunt u via uw smartphone op de hoogte blijven. Daarnaast hebben wij een
website waar het werk gevolgd kan worden. Het adres is www.omleggingbaarle.nl
Voor meer informatie over het project N260 in Baarle, kunt u ook kijken op de website
www.brabant.nl/N260. Hier kunt u zich ook aan- en afmelden voor de digitale nieuwsbrief over het
project.

