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Plankaart



Werkzaamheden komende maanden

• Levensduur verlengend onderhoud bestaande N7 is gereed

• Noordelijke bypass naar 70 km/uur is gereed

• Slopen van doosconstructie 3 dec t/m 21 dec

• Afrondende werkzaamheden voor zuidelijke bypass VDL 8 t/m 25 jan

• Gebruikmaken van de geplande buitendienststelling februari 2019 
week 7
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Reparaties wegdek N7

• Om het verkeer de komende tijd veilig en beheerst te kunnen 
afwikkelen moest er op diverse plekken reparaties worden uitgevoerd.
In verband met de geldende eisen qua doorstroming zullen deze 
werkzaamheden ’s avonds en ‘s nachts worden uitgevoerd. 

• Noordelijke bypass naar 70 km/uur is inmiddels gereed

• Voorbereidende asfaltwerkzaamheden om verkeer om te zetten 
zuidelijke bypass. Ook deze werkzaamheden zullen ‘s nachts worden 
uitgevoerd. 



Buitendienststelling spoorverkeer 
week 7  2019  14 t/m 18 februari 

• Tijdens deze buitendienststelling willen we gedeeltelijk het viaduct 
over het spoor slopen

• De vrijgekomen brugdelen worden in zijn geheel van de 
steunpunten getild

• De liggers worden voor onderzoek aangeboden aan TNO. De 
resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de 
restlevensduur van kunstwerken in Nederland beter te 
voorspellen. 



Prognose geluid tijdens slopen 
doosconstructie



Maatregelen tav geluid tijdens slopen 
doosconstructie

Beheersmaatregelen:

• Slopen gebeurt overdag tussen 7:00 en 19:00 uur

• Rondom de werkzaamheden wordt een gecombineerd scherm voor 
zicht stof en noise control neergezet.

• Geprognotiseerde afname 20 Db(A)

• Gemeten afname met noise control scherm 12 Db(A)

• Laagje zand in de laadbak bij afvoer puin uit depot met vrachtwagens 
in de avond en nacht. 

• Werkzaamheden bij depot ook afgeschermd door noise control 
scherm



Maatregelen tav geluid tijdens slopen 
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