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Geachte heer/mevrouw,
Boskalis Nederland realiseert in opdracht van Provincie Noord-Brabant de
randweg Baarle. Over een aantal weken vind er een afsluiting van
deTurnhoutseweg plaats. Middels deze brief wil ik u daarvan op de hoogte
brengen.
Locatie: Turnhoutseweg tussen de tankstation Texaco en Schaluinen (zie
afbeelding 1.)
Wanneer: Vanaf vrijdag 16 november 2018 20.00 uur tot en met zondag 18
november 2018 06.00 uur
Omleidingsroute: De omleiding route wordt middels bebording aangegeven,
zie ook afbeelding 2.
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Afbeelding 1.

De afsluiting is benodigd voor het realiseren van de aansluitingen op de nieuw gebouwde rotonde. De
weg wordt volledig afgesloten voor de veiligheid van weggebruikers en ons personeel. Ook zorgt een
volledige afsluiting ervoor dat de werkzaamheden in een zo kort mogelijke tijd kunnen worden
uitgevoerd, zodat de duur van de hinder beperkt wordt. De afsluiting van de Turnhoutseweg is voor al
het verkeer. Brom-/ fietsers tussen Baarle en Turnhout worden omgeleid via het fietspad Bels Lijntje.
Het verkeer tussen Baarle en Turnhout wordt omgeleid via de omleidingsroute zie bijgevoegde
afbeelding 2.
De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:
* Het verwijderen van asfalt van de bestaande Turnhoutseweg
* Het aanbrengen van fundering voor de aansluitingen aan de noord en zuidzijde van de nieuwe rotonde
* Het asfalteren van de aansluitingen en de nieuwe rotonde
* Het afwerken van de bermen, plaatsen verlichting en plaatsen van bebording in het wegvak

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

Met vriendelijke groet,
Namens projectteam 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 heeft de aannemer 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 www.brabant.nl/N260.
Hier kunt u zich ook aan- en afmelden voor de digitale nieuwsbrief over het project.
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Afbeelding 2. Omleidingsroute

