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Eibergen, 13 oktober 2016
Betreft:

Werkzaamheden Hengelosestraat en Schoolkaterdijk

Geachte heer/mevrouw,
Noaber18 realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat het deel van de nieuwe N18 tussen Groenlo en
Enschede. Ter voorbereiding op de aanleg van de bouwweg (later nieuwe N18) plaatsen we op diverse
plekken tijdelijke hulpbruggen en fietsonderdoorgangen. Ook leggen we bypasses (korte
wegomleggingen) aan. Met deze brief informeren wij u over deze, en opvolgende, werkzaamheden
die in uw directe omgeving plaatsvinden.
Wat gaan we doen?
Vanaf 21 oktober 2016 realiseren we een tijdelijke hulpbrug bij de Hengelosestraat (N739). Zie
afbeelding op achterzijde voor de exacte locatie. De hulpbrug is nodig om in de realisatiefase (eind
2016 - eind 2017) ons bouwverkeer ongelijkvloers te laten kruisen met regulier verkeer op de
Hengelosestraat. Het werk voor het plaatsen van de brug duurt naar verwachting circa anderhalve
week. Eind oktober 2016 starten we ook met de aanleg van een bypass (korte wegomlegging) van de
Hengelosestraat. Deze bypass is nodig om ruimte te creëren voor de bouw van het viaduct. Het werk
voor de aanleg van de bypass duurt naar verwachting tot eind november 2016.
Eind november/begin december 2016 leggen wij een tijdelijke fietstunnel aan bij de kruising van de
Schoolkaterdijk met de nieuwe bouwweg (later nieuwe N18). Zo zorgen we ervoor dat in de
realisatiefase fietsers op die plek ongelijkvloers onze bouwweg kunnen kruisen. Later dit jaar starten
we in de omgeving ook met het aanleggen van parallelwegen en de bouwweg zelf (later nieuwe N18).
Wat merkt u van deze werkzaamheden?
Als direct omwonende ondervindt u gedurende de dag mogelijk enige geluidshinder van ons
bouwverkeer en van het plaatsen van de damwanden voor de hulpbrug. We beperken deze hinder
zoveel mogelijk door gebruik te maken van een geluidsarme trillingmethode. De aanleg van de bypass
gebeurt in het vrije veld parallel aan de Hengelosestraat. Om de aansluiting van de bypass met de
Hengelosestraat te realiseren, zijn verkeermaatregelen nodig. Gedurende een aantal dagen in
november zetten we verkeersregelaars in om het verkeer om en om te laten passeren.
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan telefonisch contact op via 0545-217 001, of per mail
via omgeving@noaber18.nl. Voor alle actuele informatie verwijzen we u naar de Noaber18-app. Deze
app kunt u downloaden in de appstores of via app.noaber18.nl.
Met vriendelijke groet,
Thijs Frerichs
Projectdirecteur Noaber18
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