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De eerste vier weken van het project F35 Twekkelerzoom-Centraal station zijn alweer voorbij. De afgelopen weken zijn 

we hard aan de slag gegaan om de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen, met zo min mogelijk overlast 

voor de omgeving, u dus. We begrijpen ook dat enige hinder toch optreedt, met de afsluiting van de Tubantiasingel. We 

hopen dat het allemaal meevalt. Gelukkig lopen de werkzaamheden op schema. De palen bij de Tubantiasingel zitten 

erin, en we zijn woensdag begonnen met de damwanden voor de nieuwe situatie.

Planning komende periode

Met deze mail willen we u vertellen hoe de komende vier weken naar verwachting zullen lopen.

14-11-2022 t/m 09-12-2022 Afsluiting Tubantiasingel in werking

Tot nog toe verlopen de werkzaamheden waarvoor de afsluiting nodig is goed en op 
planning.

24-11-2022 t/m eind 
februari 2023

Grondwerkzaamheden

Voor de damwanden langs de Spoordijkstraat worden aangebracht, moet een deel van 
de bestaande grond op de spoordijk worden afgegraven, en vervangen door zand. Dit is 
steviger, waardoor de dijk beter bestand is tegen de belasting van het nieuwe fietspad.

05-12-2022, langdurige 
verkeerssituatie

In werking stellen verkeersmaatregelen – éénrichtingsverkeer en halvebaanafzetting op 
Spoordijkstraat (deel Goolkateweg – Tubantiasingel)

05-12-2022 t/m eind 
februari 2023

Aanbrengen damwanden langs Spoordijkstraat (deel Goolkateweg – Tubantiasingel)

De werkzaamheden verplaatsen zich langs de Spoordijkstraat, vanaf de Tubantiasingel 
richting de Lambertus Buddestraat.



Verkeersmaatregelen

Eénrichtingsverkeer Spoordijkstraat

Zoals in de vorige mail aangegeven wordt de Spoordijkstraat tussen de Goolkatenweg en de Tubantiasingel vanaf 5 

december éénrichtingsverkeer. De rijrichting is vanaf de Tubantiasingel richting de Goolkatenweg. Dit geldt voor alle 

verkeer. Alleen voetgangers kunnen via het trottoir in twee richtingen lopen. Vanaf de Goolkatenweg kan via de 

Richtersweg de Tubantiasingel weer worden bereikt. Langs dit deel van de Spoordijkstraat stellen we een 

halvebaanafzetting in: vanaf de Tubantiasingel gezien is de linkerhelft van de weg afgesloten. Voor deze afsluiting 

gebruiken we een stalen barrier met bouwhek, zoals op het plaatje hieronder als voorbeeld aangegeven. De werkruimte 

die we daardoor krijgen is nodig voor het veilige vervoer van onze bouwmaterialen en het aanbrengen van de 

damwanden.

Gedeeltelijke afsluiting Spoordijkstraat

In de vorige mail gaven we aan dat de Spoordijkstraat tussen de Lambertus Buddestraat en de Goolkatenweg tijdelijk 

afgesloten zou zijn vanaf december. De werkvolgorde is iets gewijzigd, waardoor deze afsluiting pas later (naar 

verwachting in januari) in werking gaat. Tot en met de kerstvakantie kan dus op de normale manier van de Spoordijkstraat

tussen de Goolkatenweg en de Lambertus Buddestraat gebruik worden gemaakt. Mogelijk zijn we al wel achter de 

bouwhekken bezig, maar dit heeft geen invloed op het verkeer. Zodra wij de datum weten waarop de afsluiting wel in 

werking gaat, laten we u dat natuurlijk weten.

Vragen en verdere informatie

Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werkzaamheden, en de gevolgen die dat voor u kan 

hebben. Daarvoor sturen wij elke 4 weken een informatiemail met de planning van de volgende periode, beschrijving van 

de voortgang tot dan toe en een uitleg van de nodige verkeersmaatregelen en afsluitingen. Wanneer u tussendoor vragen

heeft, of opmerkingen heeft over de informatie, horen wij dat graag. De vragen en opmerkingen kunt u telefonisch of per 

mail bij onze omgevingsmanager melden. Judith Noort is bereikbaar via fietssnelwegf35@strukton.com. Zij helpt u graag 

verder. Ook wanneer u deze informatiemail niet meer wilt ontvangen hoort onze omgevingsmanager dat graag.


