Bewonersbrief werkzaamheden 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 onderdoorgang Oordeelsestraat.
De werkzaamheden voor het verleggen en verwijderen van de kabels en leidingen langs de
Oordeelsestraat zijn gereed. De werkzaamheden grondwerk zijn al gestart en zullen doorlopend plaats
vinden. De volgende werkzaamheden worden vanaf 4 juni 2018 gestart:
•

•
•
•

•
•
•

Het aanbrengen van de bypass aan de noordzijde van de Oordeelsestraat, de bypass bestaat uit
een rijbaan met een vrijliggend fietspad. Het aanbrengen en aansluiten van de bypass vind plaats
buiten het verkeer. Aanbrengen asfalt op de bypass Oordeelsetraat staat gepland voor 14 juni 2018
Vanaf vrijdag 15 juni 2018 wordt het verkeer over de nieuw aangelegde bypass geleid.
Vanaf maandag 4 juni 2018 wordt er gestart met het aanbrengen van de ankerpalen onder de
tunnelbak. Doorlooptijd aanbrengen ankerpalen is circa 3 weken.
Na het aanbrengen van de ankerpalen worden de tijdelijke damwanden aangebracht. De
damwanden worden aangebracht om de onderdoorgang in de droge te kunnen bouwen. Doorlooptijd
aanbrengen damwanden is 4 weken.
Aanbrengen en in werking zetten van bemaling. Vanaf week 31 2018.
Het ontgraven van de “bouwkuip” circa 3 weken in de maand augustus 2018.
Het aanbrengen van de boorpalen en het bouwen van de 1e fase (zuidelijke deel) van de
onderdoorgang Oordeelsestraat.

Voor het aanbrengen van monitoringsinstrumenten tijdens het aanbrengen van de damwanden wordt er
persoonlijk met u contact opgenomen.
Na de bouwvak wordt u verder geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

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.

