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In opdracht van Gemeente Tilburg werkt Heijmans Infra aan de realisatie van project
‘Ringbaan Noord – Kapelstraat’. Met deze maandelijkse digitale nieuwsbrief blijft u tijdens
de uitvoering op de hoogte van alle werkzaamheden aan de Ringbaan Noord, de
Kapelstraat, de Waalstraat, de Oude Lind en het Julianapark.
Kruising Ringbaan Noord/ Drapenierstraat.
De kruising Ringbaan Noord – Drapenierstraat
is de enige locatie van de hoofdrijbanen van
Ringbaan Noord waar nog werkzaamheden
worden uitgevoerd aan de Blauwe Ader en aan
de riolering. Vol trots kunnen we mededelen
dat afgelopen week de allerlaatste
rioleringsbuis van de Blauwe ader is geplaatst
onder de hoofdrijbaan van Ringbaan Noord.
Deze week plaatsen we ook de riolering en
Blauwe Ader in het gedeelte van de Drappenierstraat dat momenteel is opgebroken. Daarna
hebben we nog ongeveer 2 weken nodig om de nieuwe verkeerslichten te plaatsen en om
het straatwerk op de kruising uit te voeren. Op 13 en 14 november draaien we het asfalt van
de kruising, en het asfalt in het voorste gedeelte van de Drapenierstraat. Op donderdag 15
november gaat de kruising Ringbaan Noord/ Drapenierstraat weer open.
Saneringswerkzaamheden Waalstraat.
Een aantal weken geleden hebben we bij
graafwerkzaamheden in de Waalstraat opnieuw
een vervuiling van minerale olie aangetroffen.
Het plan van aanpak voor de sanering van de
vervuiling is inmiddels goedgekeurd door de
Omgevingsdienst van provincie Noord-Brabant.
Dat betekent dat we aanstaande maandag gaan
starten met het saneren van de vervuiling. Twee
dagen later, na het gereedkomen van de
sanering, worden de werkzaamheden aan de
riolering hervat. Na heraanvang van de werkzaamheden verwachten we nog ongeveer 4
weken nodig te hebben voordat de Waalstraaten de Goirkekanaaldijk weer op de normale
manier open zijn voor al het verkeer. Na het gereedkomen van deze werkzaamheden moet
nog wel een overstortput gerealiseerd worden naar het Wilhelminakanaal. De overlast door
werkzaamheden aan de overstortput naar het Wilhelminakanal zijn minimaal omdat veelal
gewerkt wordt vanaf de oever van het Wilhelminakanaal. De werkzaamheden aan de
overstortput starten in de eerste maanden van 2019.

Oude Lind.
Op het straatwerk van de aansluiting naar de
Goirkekanaaldijk na zijn alle werkzaamheden in de
Oude Lind gereed. Wat nog rest in dit gedeelte van het
projectgebied is de realistatie van een overstortput
naar het Wilhelminakanaal. Bij hevige neerslag kan de
’Blauwe Ader’ via deze put het overtollig water kwijt in
het kanaal. De overstortput wordt tegelijkertijd met
de overstortput bij de Waalstraat geplaatst, in de
eerste maanden van 2019. Ook hier kunnen we de
meeste werkzaamheden uitvoeren vanaf de oever van het Wilhelminakanaal, waardoor de
Lovense kanaaldijk niet afgesloten hoeft te worden en de overlast minimaal is.
Parallelweg Ringbaan Noord – vanaf de
Hasseltrotonde tot de Drapenierstraat.
De werkzaamheden aan de parallelbaan langs
Ringbaan Noord zijn na een stillegging van een
aantal weken weer opgestart. De reden van de
periode van arbeidsluwte is dat we bij uitgraven
van de parkeervakken veel meer boomwortels
rondom de grote eikenbomen zijn tegengekomen
dan aanvankelijk werd aangenomen tijdens het
maken van het ontwerp. Deze wortels mogen we
natuurlijk niet zomaar afhakken, maar we moeten
met de ligging van de boomwortels rekening houden bij de uitvoering. In overleg met
Gemeente Tilburg is daarop een ontwerpwijziging gemaakt. We hebben de parkeervakken
aan de parallelweg van Ringbaan Noord opnieuw ingedeeld. In het nieuwe ontwerp werken
we om de grote boomwortels heen, zonder dat daarbij al te veel parkeerplaatsen komen te
vervallen.
Op 13 en 14 november draaien we ook in de parallelbaan van Ringbaan Noord al het asfalt.
Een dag later kunt u weer gebruik maken van deze weg.
Herstelwerkzaamheden asfalt Hasseltrotonde.
Na het gereedkomen van alle rijbanen van Ringbaan
Noord herstelt Heijmans nog het asfalt bij de
aansluiting met de Hasseltrotonde. Omdat hiervoor
Ringbaan Noord op dit gedeelte moet worden
afgesloten worden deze werkzaamheden ’s nachts
uitgevoerd. Op woensdag 21 november wordt na de
spits Ringbaan Noord afgesloten ter hoogte van de
Hasseltrotonde. Donderdagochtend 22 november
gaat de weg in alle vroegte weer open.
Meer informatie.
Voor al uw verdere vragen kunt u contact opnemen met aannemer Heijmans. Onze
omgevingsmanager is bereikbaar via telefoonnummer 06- 1140 3422 en per e-mail via
ringbaankapelstraat@heijmans.nl

