Werkzaamheden Juni
Hollandiastraat
Onderdoorgang
Hollandiastraat

Nieuw aan te leggen wegen
Fietspaden

Via een maandelijkse planning houden wij u op de hoogte van de
werkzaamheden en krijgt u een beeld van wat er zoal gebeurt.
De kaartjes hebben als doel om verrassingen en onvoorziene hinder
te voorkomen. Door onvoorziene omstandigheden zoals extreme
weersinvloeden kan deze planning wijzigen.
Het gehele werkgebied is opgedeeld in vier deelgebieden:
Hollandiastraat, Knooppunt A6/A7, Aansluiting Joure en
Langwarder Wielen.

WERKZAAMHEDEN

• De tunnelbak wordt verder gevuld met zand. Er vindt zandtransport
plaats vanaf het depot naar de Hollandiatunnel. De Hollandiastraat
dient hiervoor gekruist te worden. Er worden verkeersregelaars
ingezet.
• Ontgraven en dempen van sloten.
• Werkzaamheden tijdelijke aansluiting Hollandiastraat-Haulstersingel.
• Werkzaamheden noordzijde Hollandiastraat: graven van sloten en
aanbrengen van zand. Dit is onder andere om hulpdiensten een
extra mogelijkheid te bieden de A7 te bereiken.

www.knooppuntjoure.nl

OVERLAST

• Op de Hollandiastraat dient u rekening te houden met
verkeersregelaars.
• Werktijden zijn op doordeweekse dagen van 7.00 tot 19.00 uur.
Op zaterdagen wordt incidenteel gewerkt van 7.00 tot uiterlijk 19.00 		
uur. Werkzaamheden die geen of nauwelijks overlast veroorzaken
gaan op sommige dagen door tot ca. 23.00 uur.

Werkzaamheden Juni
Knooppunt A6/A7

Knooppunt A6/A7

Nieuw aan te leggen wegen
Fietspaden

Via een maandelijkse planning houden wij u op de hoogte van de
werkzaamheden en krijgt u een beeld van wat er zoal gebeurt.
De kaartjes hebben als doel om verrassingen en onvoorziene hinder
te voorkomen. Door onvoorziene omstandigheden zoals extreme
weersinvloeden kan deze planning wijzigen.

WERKZAAMHEDEN

Het gehele werkgebied is opgedeeld in vier deelgebieden:
Hollandiastraat, Knooppunt A6/A7, Aansluiting Joure en
Langwarder Wielen.

BEREIKBAARHEID

• Plaatsen vluchtstrookafzetting A7 Joure – Heerenveen.
• Plaatsen uitvoegstrook werkverkeer A6 Lemmer – Joure.
• 3-0 systeem plaatsen op de A7. Dit betekent één rijbaan richting
Sneek en twee rijbanen richting Lemmer/Heerenveen.
• Het verkeer rijdt in de richting Lemmer-Joure en Joure-Lemmer
over versmalde rijstroken. De maximum snelheid is aangepast naar
70 km/u.
• Het verkeer rijdt tussen afslag Joure-West en de bestaande rotonde in
een 3-0 systeem.

www.knooppuntjoure.nl

OVERLAST

• Werktijden zijn op doordeweekse dagen van 7.00 tot 19.00 uur. 		
Op zaterdagen wordt incidenteel gewerkt van 7.00 tot uiterlijk 		
19.00 uur. Werkzaamheden die geen of nauwelijks overlast
veroorzaken gaan op sommige dagen door tot ca. 23.00 uur.

Werkzaamheden Juni
Aansluiting Joure
Aansluiting Joure

Nieuw aan te leggen wegen
Fietspaden

Via een maandelijkse planning houden wij u op de hoogte van de
werkzaamheden en krijgt u een beeld van wat er zoal gebeurt.
De kaartjes hebben als doel om verrassingen en onvoorziene hinder
te voorkomen. Door onvoorziene omstandigheden zoals extreme
weersinvloeden kan deze planning wijzigen.

WERKZAAMHEDEN

OVERLAST

•
•
•
•

• Werktijden zijn op doordeweekse dagen van 7.00 tot 19.00 uur. 		
Op zaterdagen wordt incidenteel gewerkt van 7.00 tot uiterlijk 		
19.00 uur. Werkzaamheden die geen of nauwelijks overlast
veroorzaken gaan op sommige dagen door tot ca. 23.00 uur.

Start bouw tussensteunpunt en landhoofden.
Aanbrengen damwanden voor de toekomstige fietstunnel.
Aanbrengen drainage en verder afdekken terpen.
Aanbrengen wegfunderingen.

Het gehele werkgebied is opgedeeld in vier deelgebieden:
Hollandiastraat, Knooppunt A6/A7, Aansluiting Joure en
Langwarder Wielen.

www.knooppuntjoure.nl

Werkzaamheden Juni
Verdiepen Langwarder Wielen

Verdiepen
Langwarder Wielen

Nieuw aan te leggen wegen
Fietspaden

Via een maandelijkse planning houden wij u op de hoogte van de
werkzaamheden en krijgt u een beeld van wat er zoal gebeurt.
De kaartjes hebben als doel om verrassingen en onvoorziene hinder
te voorkomen. Door onvoorziene omstandigheden zoals extreme
weersinvloeden kan deze planning wijzigen.

WERKZAAMHEDEN

OVERLAST

• Er vinden vanaf begin deze maand geen werkzaamheden plaats op
de Langwarder Wielen.

• Geluidshinder door werkzaamheden op het water.
• Werktijden zijn op doordeweekse dagen van 7.00 tot 19.00 uur.
Op zaterdagen wordt incidenteel gewerkt van 7.00 tot uiterlijk
19.00 uur. Werkzaamheden die geen of nauwelijks overlast
veroorzaken gaan op sommige dagen door tot ca. 23.00 uur.

Het gehele werkgebied is opgedeeld in vier deelgebieden:
Hollandiastraat, Knooppunt A6/A7, Aansluiting Joure en
Langwarder Wielen.

www.knooppuntjoure.nl

