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Q&A
Krijgt de omgeving overlast? Werkzaamheden gaan nooit gepaard zonder enige vorm van overlast. Team Wisselspoor doet 

haar uiterste best om deze tot een minimum te beperken. We zorgen voor goede informatie en 
waar mogelijk overleggen we met de klankbordgroep. 

Hoe zit het met bouwverkeer? Team Wisselspoor zet zich in om de overlast van bouwverkeer tot een minimum te beperken. 
Over de hoeveelheid bouwverkeer en de routes kan team Wisselspoor nu nog niets zeggen. 

Zodra er een logistiek plan van de aannemer ligt, willen we dit graag bespreken met de 
klankbordgroep.

Is het mogelijk om de bestaande route achter de 
Seringstraat te gebruiken voor het bouwverkeer 

in de wijk?

De bewoners van de Seringstraat zijn niet gelukkig met deze bouwweg, dat is iets om rekening 
mee te houden. Maar we waarderen het als mensen meedenken met ideeën en oplossingen. In 

de klankbordgroep bespreken we dit verder. 

Kunt u schroeven i.p.v. heien? De aannemer maakt eerst een nulmeting. We weten nu nog niet of het heien of schroeven wordt. 



MINIMALISEREN OVERLAST



VERSCHILLENDE PROJECTEN

1. Bouw deelplan 1

2. Incidenteel onderhoud Prorail

3. Saneringswerkzaamheden

4. Trillingswand Prorail



BOUWLOGISTIEK

Prognose aantal vrachten aantal

personen en busjes 42

vrachtwagens 11

bijzondere voertuigen 7

60



BEREIKBAARHEID LOCATIE
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BEREIKBAARHEID LOCATIE



VOORSTEL



MINIMALISEREN OVERLAST
Type overlast en beheersmaatregelen

1. Trillingen

� Snelheidsbeperkingen

� Camera toezicht en afsluiten bouwwegen voor onbevoegden

2. Verkeersdruk

� Opstoppingen voorkomen

� Scheiden van zwaar bouwverkeer, busjes, werknemers

� Routebeschrijvingen voor transporteurs, goede bewegwijzering en waarschuwingsborden

� Parkeren op bouwterrein

� Transport clusteren binnen dagdelen

� Strak afroepschema

� Volle vrachten aanvoeren en afvoeren

� Opslag op bouwlocatie

� Camera toezicht



MINIMALISEREN OVERLAST
Type overlast en beheersmaatregelen

4.  Geluid

� Communicatie over geluid intensieve werkzaamheden

5. Bouwafval

� Wekelijks terrein en omgeving opruimen

6. Verlichting

� Bouwverlichting goed afstellen

7. Verontreiniging en overlast door stof

� Banden schoonmaken voordat bouw wordt verlaten

� Bouwwegen schoonhouden

Contact

� 1 Aanspreekpunt klachten ERA Contour

� Communicatie met direct betrokkenen en via klankbordgroep



PLANNING

Start bouw deelplan 1

2017 2018 2019

Oplevering deelplan 1


