Bewonersbrief realisatie onderdoorgang Oordeelsestraat
Geachte bewoner,
Boskalis Nederland realiseert in opdracht van de Provincie Noord-Brabant de Randweg Baarle.
Onderdeel van de Omlegging Baarle is de aanleg van de onderdoorgang Oordeelsetraat.
De werkzaamheden aan de onderdoorgang van de Oordeelsestraat zijn in volle gang. De bouw van de
onderdoorgang wordt gefaseerd uitgevoerd eerst het zuidelijke gedeelte, in dit gedeelte zit ook de
toekomstige rijbaan Oordeelsestraat, na het zuidelijke gedeelte wordt het verkeer omgezet over de
nieuwe rijbaan, daarna wordt de bypass verwijderd en het noordelijke gedeelte gebouwd.
Hierbij een opsomming van gerealiseerde en geplande werkzaamheden, de bypass is in gebruik
genomen, de damwanden zijn aangebracht, de bouwkuip is ontgraven, de bemaling aangelegd en de
palen zijn geboord. Ook zijn we gestart met het storten van de betonwerkvloer. De komende periode
staan de volgende werkzaamheden op de planning voor de realisatie van de onderdoorgang
Oordeelsestraat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het vlechten van betonijzer voor de constructievloeren;
Het opbouwen van de pompkelder;
Het storten van beton voor de constructievloeren;
Het aanbrengen van bekisting voor de wanden;
Het aanbrengen van betonijzer in de wanden;
Het storten van de wanden;
Het verwijderen van damwanden;
Het plaatsen van de liggers op de wanden ten behoeve van de nieuwe rijbaan Oordeelsetraat;
Het afwerken van het beton;
Het asfalteren van de nieuwe rijbaan Oordeelsetraat;

De onderdoorgang Oordeelsetraat wordt voor uw en onze veiligheid buiten het verkeer gerealiseerd, voor
de aansluiting op de bestaande Oordeelsestraat is er een gehele afsluiting gepland. Over de afsluiting
wordt u op een later tijdstip geïnformeerd.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Dick Schreuders via de mail
omgevingbaarle@boskalis.com.
Vriendelijke groet,
Namens Projectteam “Omlegging Baarle”

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.

