Aan de bewoners van dit adres

Rijkswaterstaat
Oost-Nederland
Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 9070
6800 ED Arnhem
T (026) 368 89 11
F (026) 363 48 97
don-info@rws.nl
Contactpersoon
Rijkswaterstaat

Werkzaamheden brug Westervoort

Geachte heer / mevrouw,
Met deze brief wil Rijkswaterstaat u graag informeren over de aanpassing van de
brug Westervoort.
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Aanleiding
In 2011 hebben er werkzaamheden plaatsgevonden op de brug Westervoort.
Naast het onderhoud van onder meer het wegdek zijn er toen aan beide zijden
van de weg circa 90 centimeter hoge barriers geplaatst. Deze barriers moeten
voorkómen dat voertuigen naast de verharding op het inspectiepad komen.
Verlagen barriers
Na overleg met onder andere de landbouwsector en de gemeenten Arnhem en
Westervoort heeft Rijkswaterstaat besloten om de barriers te vervangen door een
lagere schamprand. Door de hoge barriers kunnen landbouwvoertuigen elkaar
niet meer passeren op de brug. Daarnaast zijn er weggebruikers die zich niet
prettig voelen wanneer ze in druk verkeer tussen de hoge barriers rijden.
Schamprand
Een schamprand is een gebogen stalen plaat van circa 30 cm hoog. In combinatie
met een door de gemeenten te nemen verkeersbesluit dat de maximumsnelheid
op de brug (net als nu) beperkt tot 50 km/uur, is het mogelijk om de afscheiding
tussen wegdek en inspectiepad te kunnen verlagen naar circa 30 centimeter.
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De schamprand wordt aangebracht op de voetplaten waarop ook de huidige
barriers zijn bevestigd. Om hoogteverschillen op te vangen wordt er gebruik
gemaakt van vulblokken waarop uiteindelijk de stalen plaat wordt bevestigd.
Planning
De aannemer start op donderdag 28 juni om 22.00 uur met het verwijderen van
de bestaande barriers. Dit zal volgens inschatting vier nachten in beslag gaan
nemen. De barriers worden afgevoerd en elders weer hergebruikt. Op 2 juli zal de
aannemer zover zijn dat hij kan starten met het aanbrengen van de vulblokken en
een week later kan hij dan als sluitstuk van het werk de stalen kappen plaatsen.
Uiterlijk op 15 juli moet dan het werk volgens planning worden opgeleverd.
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Nachtwerk
Het werk zal worden uitgevoerd in de nacht van 22.00 – 06.00 uur. Er zal ook in
de weekenden worden gewerkt van 22.00 – 09.00 uur. Tijdens uitvoering blijft er
altijd 1 rijstrook open en zal het verkeer met verkeerslichten / verkeersregelaars
langs het werkvak worden geleid. Het fietspad blijft wel gewoon toegankelijk.
Overlast
Er zal alleen worden gewerkt op de brug ter plaatse van de barriers. De opslag
van materiaal en schaftunits zal gebeuren aan de Arnhemse zijde. Er kan sprake
zijn van enige (geluid)overlast, maar getracht zal worden om dit tot een minimum
te beperken. Rijkswaterstaat vraagt hiervoor op voorhand om uw begrip.
Werkzaamheden Rivierweg
Gedurende de periode van uitvoering vinden er ook werkzaamheden plaats op de
Rivierweg in Duiven (omgeving IKEA / MacDonalds). Op een aantal momenten
zijn de af- en opritten van en/of naar de A12 afgesloten en in de laatste week van
de werkzaamheden op de brug is een deel van de Rivierweg geheel afgesloten.
Zoals aangegeven is de brug Westervoort tijdens het vervangen van de barriers
altijd toegankelijk voor verkeer van en naar Westervoort, maar wordt het
passeren van het werkvak geregeld met verkeerslichten en verkeersregelaars.
Vervolg
De gemeenten Arnhem en Westervoort zullen de installatie voor de regeling van
de verkeerslichten op de brug aanpassen. Hiermee moeten in de toekomst brede
voertuigen de brug kunnen passeren zonder tegenliggers. De verwachting is dat
deze installatie medio september 2012 in werking zal zijn. Daarna zullen de
verkeersregelaars op de brug definitief uit het straatbeeld verdwijnen.
Waar is (meer) informatie te vinden over dit werk?
Voor verdere vragen kunt u contact zoeken met Rijkswaterstaat via 0800-8002.

Met vriendelijke groet,
Rijkswaterstaat
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