Aannemingscomb
binatie “H
Herik -Spiie”
Van den
n Herik Kusst- en Oeverrwerken B.V
V. / Spie Ned
derland B.V..
Variabelee maatregelen Hansweeert- Kramm
mer- Schelderrijn perceel 2

Info
I
Jachth
havens 04-0
09-15
HERSTELLEN GREVELINGEN
NSLUIS

ving werkza
aamheden
Omschrijv
Aan de Grevelingensluis worden div
verse werkza
aamheden uitgevoerd
u
om
m ervoor te zorgen dat de
d sluis, ook
k
ormen en ei sen voldoet..
in de toekomst, aan de geldende no
ember worde
en er, tussen
n 7:00 uur en 17:00 uurr, diverse herstelwerkVan 2 november tot en met 6 nove
n uitgevoerd. Verder worrden er in de
e sluiskolk klleine schade
es gereparee
erd. Ook aan beide brug-zaamheden
gen worden
n kleine verb
beteringen doorgevoerd. Tot slot worden er klein
ne aanpassin
ngen aan het bedienings
sgebouw doo
orgevoerd.
Te verwac
chten hinde
er
Tijdens de w
werkzaamhe
eden aan de sluisdeuren en de sluisk
kolk is de Grrevelingenslu
uis gestremd
d voor de
scheepvaarrt. Buiten de werktijden (7:00 en 17
7:00) is de slluis gewoon beschikbaarr. Er wordt geen
g
omleidingsroute ingesteld, omdat er geen alternatiev
ve verbindin
ng tussen de Grevelingen
n en de Oostterschelde is
s.
Tijdens de w
werkzaamhe
eden is minim
maal 1 brug beschikbaarr voor het wegverkeer. D
Dit betekentt dat het verrkeer via de bypass worrdt geleid wa
anneer er aa n de hoofdbrug wordt ge
ewerkt. Bij w
werkzaamhe
eden aan de
bypass worrdt het verke
eer gewoon over
o
de hooffdbrug geleid
d. De maxim
mumsnelheid
d wordt tijdelijk verlaagd
d
tot 50 km/u
uur, omdat ook
o
het langzaam verkee
er via de hoo
ofdrijbaan wordt
w
geleid.
Hinderperiodes
amheden aan
n de Grevelingensluis wo
orden op vijf opeenvolge
ende dagen uitgevoerd:
De werkzaa
1. 2 novem
mber van 7:0
00 uur tot 17
7:00 uur
2. 3 novem
mber van 7:0
00 uur tot 17
7:00 uur
3. 4 novem
mber van 7:0
00 uur tot 17
7:00 uur
4. 5 novem
mber 7:00 uu
ur tot 17:00 uur
5. 6 novem
mber 7:00 uu
ur tot 17:00 uur
Meer inforrmatie?
Meer inform
matie over de
e werkzaamheden kunt u vinden via
a de website van Rijkswa
aterstaat
(www.rijksw
waterstaat.n
nl). Aanvullende informa tie voor de vaarweggeb
v
ruikers is te vinden via
www.vaarw
weginformatie.nl, weggeb
bruikers kun
nnen www.va
ananaarbete
er.nl raadpleg
gen.
Vertrouwen
nde u hierme
ee voldoende
e te hebben geïnformeerrd, verblijf ik
k met vriend
delijke groet,,
nd,
Hoogachten
Drs. R.L. de
en Haan MMI
Omgevingsmanager.
r.l.denhaan
n@ara-advies
sburo.com

10692--15.0011
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