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Bouw spooronderdoorgang Terwellegang & rotondes

Informatiebijeenkomst 12 april 2018

Spoorproject & Goes beter bereikbaar



• Welkomstwoord

• Wat wordt gebouwd?

• Bouwrijp maken

• Bouwterrein en bouwroute

• Verwachte planning

• Mogelijke overlast

• Beperken overlast

• Monitoren

• Communicatie

• Vragen
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• Verleggen kabels- en leidingen

• Bodemsanering

• Verleggen riool
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• Feb t/m mei 2018 aanleg P&R terrein 
(aannemer De Voogd Grijpskerke)

• Apr t/m medio 2018 bouwrijp maken
(aannemer KWS)

• Medio 2018 t/m medio 2020 bouw onderdoorgang
(aannemer De Koning)

• 4de kwartaal 2019 t/m medio 2020 omgeving onderdoorgang en 
rotondes

• Medio 2020 in gebruik nemen nieuwe weg

• Eind 2020 verwijderen overweg van Hertumweg
(aannemer de Koning)



Bouwrijp maken Spoorzone

Planning:
Locatie B1 13-4-18 tot 09-5-18
Locatie B2 13-4-18 tot 26-4-18
Locatie B3 17-4-18 tot 24-4-18
Locatie B7 02-5-18 tot 09-5-18
Locatie B10 13-4-18 tot 30-4-18
Locatie B11 23-4-18 tot 04-5-18

Overige locaties vanaf medio mei 
tot medio september

Locatie B15 en B16 worden niet 
door KWS uitgevoerd.



• Geluid
– Inbrengen funderingspalen, trillen damwanden, verleggen riool, bouwverkeer, 

aggregaat, 

• Trillingen
– Inbrengen funderingspalen, trillen damwanden, verleggen riool, bouwverkeer

• Licht
– Bouwlampen

• Stof
– Graafwerkzaamheden, bouwverkeer

• Rook/ Stank
– Bouwverkeer, aggregaat

• Toegankelijkheid & bereikbaarheid
– omleidingen

• Werkzaamheden overdag

• Werkzaamheden ‘s nachts/ weekend
– Trein Vrije Periodes



• Overlast zo veel mogelijk voorkomen
– Werkververkeer mag niet wachten op openbare wegen

• Bereikbaarheid mindervaliden
– Openbaar vervoer

– Gardeslen/ Reumazorg/ Visio

• M.A. de Ruijterlaan/ Van Hertumweg niet afsluiten
– M.u.v. incidentele uitzonderingen &Trein vrije perioden

• Voetgangerstunnel niet afsluiten
– M.u.v. calamiteiten

• Borging bereikbaarheid hulpdiensten e.d.



• Bouwterrein

• Bouwroute via
– Van Hertumweg

– A. Fokkerstraat

– A256

– M.u.v. incidentele 
uitzonderingen

• Regelmatig controle 
omgeving 

• Waar nodig extra 
maatregelen zoals 
verkeersregelaars



• Overlast zo veel mogelijk voorkomen

– Gecertificeerd bewuste bouwer
• Omgang omwonenden, omgevingsveiligheid, verzorging bouwplaats en milieu

– Werkzaamheden op werk- en zaterdagen tussen 07:00 - 19:00 uur
• M.u.v. werkzaamheden aan spoor

– Zoveel mogelijk rekening houden met examen- toets periodes scholen

– Funderingspalen binnen 30 m van Stationspark 2
• Op zaterdag(en)

• Of geluids- en trillingsarmsysteem

– Maatregelen aan de bron

– White sound achteruitrijalarm

– Eisen aan trilmachine

– Geluid gedempt groot materieel
• Geluiddempende mantel bij heien

– Heien funderingspalen maximaal 40 uitvoeringsdagen
• M.u.v. Trein Vrije Periodes



• Werkzaamheden dienen te voldoen aan geluidseisen bouwbesluit
– Alleen in uiterste noodzaak ontheffing

– Ontheffing in Trein Vrije Periodes
- Vermoedelijk 4 weekenden, eerste trein vrije periode in 26/27 okt 2018
- enkele uren in nachten

– Meer geluid langtijdgemiddelde beoordelingsniveau tussen 07:00 – 23:00 uur meer 
dan 70 dB(A) en tussen 23:00 – 07:00 uur meer dan 60 dB(A) dan financiële 
vergoeding i.v.m. nachtelijke verstoring:
- voor bewoners voor hotelovernachting door aannemer



• Werkzaamheden dienen te voldoen aan trilling eisen bouwbesluit
– Alleen in uiterste noodzaak ontheffing 

– Ontheffing in Trein Vrije Periodes
- Vermoedelijk 4 weekenden, eerste trein vrije periode in 26/27 okt 2018
- enkele uren in nachten

– Tussen 19:00 – 07:00 uur meer trillingen dan streefwaarde: een versnelling van 0,8 
m/s2 en meer dan 2 uur per avond of nacht dan financiële vergoeding i.v.m. 
nachtelijke verstoring:
- voor bewoners voor hotelovernachting door aannemer



Indien gewenst ontvangt elk woonadres en bedrijf aan 
Lijnbaan 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30-34, 36, 38, 40 en 42 
gratis parkeervergunning(en) gedurende de bouwperiode 2018, 2019 
en 2020
• Omwonenden en bedrijven ontvangen in april een brief hierover 

• Heeft bewoner of bedrijf al een vergunning(en) 2018 dan automatische vergoeding 
van kosten vanaf 1 april



Bouwkundige opname

• Foto’s en visuele inspectie

Metingen:

• Hoogte

• Grondwaterstanden, hoeveelheden en kwaliteit

• Trillingen

• Geluid

• Vervorming bouwkuip

• Signaleringswaarde

• Interventiewaarde

• Grenswaarde



• Informatiecentrum Lijnbaan 14 
– Open vanaf medio 2018

– Informatiebijeenkomsten volgende najaar 2018

– Wekelijks spreekuur

• Actuele berichten via uw emailadres?
– Aanmelden via spoorproject@goes.nl

• Huis aan huis brieven
– Omvangrijke werkzaamheden in uw buurt

• Nieuwsbrieven

• Social media
– Actuele werkzaamheden 

• Bouw app KWS 
– bouwrijp maken

• www.goes.nl/spoorproject & www.goesbeterbereikbaar.nl
– Uitgebreide informatie & voortgang werkzaamheden



– Aannemer bouwrijp maken
Monique van Kilsdonk, omgevingsmanager, 06-29036412, mvankilsdonk@kws.nl
Calamiteitennummer 24/7 bereikbaar 06-27740100

– Klacht of melding aanleg P&R terrein en bouwrijp maken
Conrad Menheere, bouwmanager, 0113-249884, 06-53132481, c.menheere@goes.nl

– Aannemer P&R terrein
Bart Janse, uitvoerder, 06-20655298, bjanse@devoogdgrijpskerke.nl



– Klacht of melding bouw onderdoorgang
ProRail publiekscontacten 0800-7767245 
www.prorail.nl/reizigers/formulieren/contactformulier

– Aannemer onderdoorgang
Marijn vd Hoog, Projectleider



– Algemene vragen spoorproject & rotondes
Victor de Vries, project- en omgevingsmanager, 0113-249698, v.de.vries@goes.nl

– Technische vragen spoorproject & rotondes
John Dorreman, projectleider, 0113-249760, j.dorreman@goes.nl



Wij kunnen niet bouwen zonder overlast te geven

Wij vragen bewoners/ bedrijven & scholen

begrip hiervoor

Dank u wel



Presentatie staat a.s. maandag 16 april op www.goes.nl/spoorproject


