Nieuws van de kadeverbetering Steendam Tjuchem
16 september 2021
De eerste fase van de kadeverbetering Steendam Tjuchem wordt momenteel volgens onze planning afgerond. Vanaf
20 september is het gebied obstakelvrij en zijn de nutsbedrijven bezig met het verleggen van diverse kabels en
leidingen.
Kadeverbetering Steendam - Tjuchem 2021
2022
2023
kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2
fase 1 : obstakelvrij maken
fase 2: kabels en leidingen
fase 3: grond aanbrengen
fase 4: zettingsperiode
fase 4: aanbrengen wegfundering
fase 5: afwerken fietspad en kade
fase 6: inrichting weg

Wat hebben we de afgelopen tijd uitgevoerd?
De afgelopen tijd hebben we het gebied obstakelvrij en bereikbaar gemaakt. Er zijn bomen gerooid en stobben
weggehaald om de dijk te kunnen verbreden, de beoogde wegen aan te leggen en om kabels en leidingen te kunnen
leggen. Hetzelfde geldt voor andere obstakels die verwijderd zijn, zoals omheiningen en hekwerken. De rijplatenbanen
die de tijdelijke ontsluiting vormen zijn gelegd en we hebben een archeologisch onderzoek en een asbestsanering
uitgevoerd. Het gebied is nu toegankelijk en overgedragen aan de nutsbedrijven. De rijplatenbanen zijn niet openbaar
toegankelijk en worden buiten werktijden afgezet met bouwhekken.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
Tot aan de jaarwisseling hebben de nutbedrijven de tijd om waar noodzakelijk leidingen te verleggen. De bedoeling is
dat deze na uitvoering van het project niet meer in of direct achter de kade zullen liggen. De nutsbedrijven hebben zelf
de regie en Arcadis heeft in principe geen betrokkenheid. De nutsbedrijven maken zelf de afspraken met betrokken
grondeigenaren en zullen zelf de communicatie doen over eventuele overlast. Hak treedt op als aannemer van de
gezamenlijke nutsbedrijven. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jacob Sloot van HAK (jsloot@a-hak.nl 0651113744). Na de jaarwisseling komen wij weer terug om met onze grondwerkzaamheden te beginnen.

Heeft u nog vragen?
Wilt u meer weten van het gehele project? Zie de nieuwsbrief die ook op deze website is geplaatst. Vindt u niet de
informatie die u zoekt, dan kunt u altijd contact opnemen met Henk Hazelhorst van Arcadis. Hij is te bereiken via
steendam-tjuchem@arcadis.com of 06 27060276.
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