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's-Gravenhoutseweg en omgeving ••$tart bouw geluidsschermen langs
Zandveldseweg /' s-G raven houtseweg

De voorbereidingen voor de bouw van

geluidsschermen langs de Zandveldseweg

en 's-Gravenhoutseweg zij., in volle gang.

In januari 2017 zal de uitvoering van start

gaan. In dit wijkbericht leest u over de

planning van de werkzaamheden die

uitgevoerd worden en waar u als bewoner

rekening mee moet houden.

In januari 2017 zal in het kader van het

Actieplan Geluid langs de oostzijde van de

Zandveldseweg en 's-Gravenhoutseweg een

geluidwerende voorziening worden geplaatst.

Deze werkzaamheden worden in opdracht van

de gemeente Nieuwegein uitgevoerd door de

firma 'Peek Bouw & Infra BV'.

Het geluidsscherm
Gekozen is voor betonnen keerwanden ter

hoogte van Getijdemonde en Kreekmonde,

langs de rest van het tracé plaatsen we een

scherm dat aan twee zijden h~f'igeluid

absorbeert (type Alufera van Eurorail). Het

scherm zal aan de kant van de weg met

klimopplanten worden bedekt om een groene

uitstraling te krijgen. De elementen zijn

opgebouwd uit een aluminium frame voorzien

van verzinkte stalen gaasmatten, een net van

kunststof en hoog absorberend

isolatiemateriaal. Dankzij de begroeiing draagt

het scherm bij aan de reductie van C02-

uitstoot.

Tracé Getijdemonde/Kreekmonde
De werkzaamheden beginnen ter hoogte van

Getijdemonde en Kreekmonde. Op dat tracé (dat

eindigt ter hoogte van de Lupinestraat) worden de

keerwanden vervangen door nieuwe elementen van

beton die de geluidoverlast verminderen. De

bestaande grondwal wordt verwijderd om nieuwe

elementen te kunnen plaatsen. Als dit klaar is, wordt

grond aangevuld en krijgt de kant van de

Zandveldseweg opnieuw beplanting.

Tracé Jachtmonde/Zwolseveste
Vervolgens starten we langs het overige tracé vanaf

de Jachtmonde tot aan de Zwolseveste. De bestaande

houten wand van palen wordt vervangen door een

schermo De bouw hiervan verloopt in verschiliende

fasen langs de 's-Gravenhoutseweg van zuid naar

noord. De eerste fase omvat het slopen van de

huidige constructie, grondwerk, aanbrengen van de

fundering en het plaatsen van staanders waar de

schermen in de tweede fase aan bevestigd worden.

Vervolgens wordt in een tweede fase tussen de

staanders een betonplint aangebracht, plaatst de

aannemer de schermen en wordt het scherm

afgewerkt met beplanting.

Zie ook andere zijde
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Een impressie van het geluidsscherm

Planning
In de laatste weken van 2016 worden

voornamelijk groen- en snoeiwerkzaamheden

verricht om ruimte te creëren voor de

uitvoering die begin januari 2017 start. Ter

hoogte van de Getijdemonde start het werk en

van daaruit wordt in noordelijke richting

gewerkt. Het streven is om aile

geluidsschermen langs het geheie traject tot

aan de Zwolseveste voor de zomer van 2017 af

te ·ronden.

Wegafzetting en verkeershinder
De aannemer werkt van 09.00 tot 16.00 uur

op werkdagen. Tijdens de werktijden zal er een

afzetting worden geplaatst op de rechter

rijstrook ter plaatse van de werkvakken. Het

verkeer in noordelijke richting wordt over de
,

linker weghelft geleid. Buiten werktijd is ook de
e -cr,:.J."

rechter weghelft open voor verkeer,

Vragen?
Voor meer informatie kunt u naar de website

van de aannemer. Hier vindt u een toelichting

op de techniek, bouwwijze en wekelijkse

update over de voortgang van het werk. Ga

hiervoor naar www.peekbv-houten.nl en bezoek

dan de projectpagina's.

Heeft u aanvullende vragen neem dan contact

op via telefoon 030 - 63 714 72 of per mail via.. -

info@peekbv-houten.nl. Wilt u liever op de hoogte

gehouden worden via WhatsApp? Mail dan uw

nummer naar info@peekbv-houten.nl en dan voegen

zij u toe aan de project-app.

Voor informatie vanuit de gemeente over het project

kunt u contact opnemen met projectleider heer D.

Dekker, bereikbaar per mail d.dekker@nieuwegein.nl

of via het algemeen nummer 14 030.


