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Na twee weken kerstvakantie en één week rustig opstarten zijn we weer volle bak aan de slag! Zoals voor de vakantie 
beloofd willen we u in deze mail graag verder informeren over de werkzaamheden in de komende vier weken.

Afgelopen periode

De afgelopen periode, voornamelijk voor de kerstvakantie, zijn we na een succesvolle afsluiting van de Tubantiasingel 
verdergegaan met het aanbrengen van de damwanden. De nieuwe contouren van de grondkering krijgen langzaam maar
zeker vorm. Achter de schermen zijn we bezig met het prefabriceren van de viaducten, en met de voorbereidingen voor 
de volgende fases. De werkzaamheden lopen goed op schema, zowel in de voorbereiding als de uitvoering. We hopen 
natuurlijk dat dit ook in het vervolg van het project zo blijft.

Planning komende 4 weken

De komende vier weken staan in het teken van verder werken aan de damwand, en de start van de werkzaamheden voor
de landhoofden bij de Lambertus Buddestraat. Onze planning ziet er als volgt uit:

23 januari – n.t.b. Afsluiting fietspad F35 tussen de Toekomststraat en de Lambertus Buddestraat

Het fietspad blijft afgesloten tot de aansluiting met het nieuwe fietspad klaar is, en het nieuwe 
fietspad in gebruik is.

23 januari – n.t.b. Afsluiting deel Spoordijkstraat tussen Goolkatenweg en Lambertus Buddestraat

Uiteraard stellen we de weg zo snel mogelijk weer open, wij verwachten dat na 4 weken te 
kunnen doen.

6 februari t/m 3 maart Afsluiting Lambertus Buddestraat

Aanbrengen landhoofden en tussensteunpunt

Zoals u ziet staan er voor de komende periode veel afsluitingen op de planning. Die lichten we hieronder verder toe:

• Afsluiting fietspad F35 tussen de Toekomststraat en de Lambertus Buddestraat:
Om de veiligheid van fietsers te waarborgen en om te zorgen dat de voorbereidingen voor de afsluiting van de 
Lambertus Buddestraat goed verlopen leiden we de fietsers om via de Spoordijkstraat en Rigtersbleek-Zandvoort.
Zo worden fietsers buiten het werkvak omgeleid, wat voor zowel het bestemmingsverkeer voor de bedrijven aan 
de Spoordijkstraat als voor werkverkeer de raakvlakken en onveilige situaties vermindert.

• Afsluiting deel Spoordijkstraat tussen Goolkatenweg en Lambertus Buddestraat: 
Om de damwanden langs het deel van de Spoordijkstraat tussen de Goolkatenweg en de Lambertus Buddestraat
aan te brengen is een volledige afzetting van de Spoordijkstraat nodig. Uw locatie is ofwel via de Lambertus 
Buddestraat, of via de Goolkatenweg bereikbaar. In de bijlage vindt u van deze afsluiting de verkeerstekening, 
met daarop aangegeven waar de hekken staan, en dus welke inritten waarvandaan te bereiken zijn. Wanneer de 
afzetting verplaatst (Richting de Lambertus Buddestraat) en dus uw bereikbaarheid verandert laten wij u dit 
weten. Als u hier vragen over heeft horen wij dat uiteraard graag.

• Afsluiting Lambertus Buddestraat:
Net als bij de Tubantiasingel worden ook bij de Lambertus Buddestraat nieuwe landhoofden geplaatst. Doordat 
de Lambertus Buddestraat breder is, is ook een ‘tussensteunpunt’ nodig, een extra draagpunt voor het viaduct. In 
totaal worden dus in vier weken afsluiting 3 constructies gemaakt. Volgt u de omleidingsroutes?

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 (+31 541 58 41 11) of per mail (fietssnelwegf35@strukton.com) bij onze 
omgevingsmanager Judith Noort melden. Zij helpt u graag verder. Ook wanneer u deze informatiemail niet meer wilt 
ontvangen hoort onze omgevingsmanager dat graag.

Klik hier voor een situatieschets op A1-formaat
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