Nieuwsbrief februari 2021

WERKZAAMHEDEN VOOR VERVANGING PERSLEIDING EMMEN
VIDEO OVER BORING ONDER ABEL TASMANSTRAAT
Zoals u in nieuwsbrief van december 2020 heeft kunnen lezen en zien hebben wij een gestuurde
boring onder de rondweg en het Bargermeerkanaal gerealiseerd. In december hebben wij ook langs
de Abel Tasmanstraat een nieuw stuk persleiding aangelegd. Een deel van dit nieuwe stuk loopt
onder de Abel Tasmanstraat door, die ook in deze tijd best druk is. Daarom is deze leiding onder de
weg aangebracht met behulp van een avegaarboor, een zware stang omwonden door een bredere
spiraal. Door dit type boring voorkomen we dat de weg moet worden afgesloten. Van deze
werkzaamheden zijn mooie drone en filmopnames gemaakt die u kunt bekijken op
https://www.youtube.com/watch?v=UhKJ5mEj9SM of via de websites www.vechtstromen.nl en
www.dusseldorp.nu.
STAND VAN ZAKEN
De werkzaamheden in de Tweede Bokslootweg, ter hoogte
van de Qbuzz/Technische Unie, zijn nu afgerond en de
kruising is weer vrijgegeven voor al het doorgaande verkeer.
Ook de overige werkzaamheden in de Tweede Bokslootweg
(parallel aan Bargermeerkanaal) zijn in de afrondende fase
en wij verwachten deze in de eerste week van maart gereed
te hebben. In de laatste week van januari hebben we nog
een avegaarboring gemaakt onder de kruising Abel
Tasmanstraat en Oranjekanaal NZ. Door ook hier deze avegaarboring toe te passen hebben we de
kap van vijf monumentale bomen voorkomen. In dit project staan voor ons duurzaamheid en milieu
hoog in het vaandel.
We zijn op dit moment op meerdere locaties aan het werk, onder andere langs de Abel Tasmanstraat
richting het Oranjekanaal en langs de Kapitein Grandstraat/Glenarvanstraat. Door de tot nu toe
overwegend gunstige weersomstandigheden lopen we goed op schema, enkel in de tweede week en
een deel van de derde week van februari hebben we stilgelegen door de vorst en hevige sneeuwval.
EVEN VOORSTELLEN: CHRISTIAAN HOFSTE, TOEZICHTHOUDER WATERSCHAP VECHTSTROMEN
Bij dit project zijn verschillende mensen van Waterschap Vechtstromen en Dusseldorp betrokken. In
elke nieuwsbrief stellen we een projectmedewerker aan u voor. Deze keer is het Christiaan Hofste,
die namens het waterschap toeziet dat de werkzaamheden conform het ontwerp worden
uitgevoerd, toetst de werkzaamheden en ziet toe dat er op een veilige manier gewerkt wordt tijdens
de gehele uitvoeringsperiode.
Christiaan kan leunen op zijn kennis en brede ervaring in het
vakgebied. Begonnen met de opleiding timmerman, is hij via
weg- en waterbouw in Hengelo naar de hbo opleiding
bouwkundig opzichter in Zwolle doorgestroomd. Daarna heeft
hij nog een opleiding werktuigbouwkunde afgerond.
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Christiaan is ongeveer 10 jaar werkzaam voor het waterschap. Hij is vanaf het prille begin bij dit
project betrokken en heeft onder meer meegewerkt aan de tracé studie. Christiaan vertelt: “In deze
studie hebben we onderzoek gedaan naar de beste ligging van de nieuwe persleiding. Op basis van
deze studie is ook gekozen voor een andere route, waardoor de lengte van de nieuwe persleiding
korter wordt dan de oude leiding en ook minder met het land meegolft. Het positieve gevolg hiervan
is dat de nieuwe leiding nu beter ontlucht kan worden en het gemaal minder belast wordt.”
Voordat we daadwerkelijk aan de uitvoering van het project begonnen, hebben we in het bouwteam
veel energie in de voorbereiding gestoken. Christiaan legt uit waarom: “Deze zorgvuldige
voorbereiding betaalt zich duidelijk terug in de uitvoering: wat vooraf is bedacht, werkt ook in de
praktijk. Het is een groot project, zeker wat betreft de lengte en diameter van de persleiding. Wat
het extra complex maakt, is dat we door en langs het industrieterrein gaan. We stellen hoge eisen
aan veiligheid en kwaliteit. Dit alles met een minimale overlast voor de omgeving. Ik ben tevreden als
aan het eind van het project de hoge verwachtingen zijn ingelost en dat de oplossingen die we vooraf
bedacht hebben, daadwerkelijk zijn toegepast.”
UW VEILIGHEID
Uiteraard denken wij aan uw veiligheid door het instellen van omleidingen en het plaatsen van
waarschuwingen en afzettingen. Betreding van het werkterrein is vanwege uw eigen veiligheid niet
toegestaan, tenzij anders overeengekomen met Dusseldorp. Hulpdiensten zijn op de hoogte van
onze werkzaamheden en wijzigingen ten behoeve van de bereikbaarheid bij eventuele calamiteiten.
Deze afstemming gebeurt in overleg en door korte lijnen met de gemeente Emmen.
VOORZORGSMAATREGELEN INZAKE CORONAVIRUS
Uiteraard werken wij volgens de door de overheid gestelde voorzorgsmaatregelen om verspreiden
van het coronavirus te voorkomen. Op ons werk is het samenscholingsverbod, meer dan drie
personen bijeen, niet van toepassing. Bij werkzaamheden waar wij binnen de 1,5 meter met twee
personen werken, is deze keuze bewust gemaakt, omdat anders de werkzaamheden niet uit te
voeren zijn. Dit is maximaal vijf minuten per handeling toegestaan. Mogelijk heeft u vragen over ons
protocol, informeert u bij de uitvoerder voor inzage hierin. Uitgangspunt op ons werk is: wees alert
en houd afstand.
VRAGEN? WIM DE LANG HELPT U GRAAG
Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Wim de Lang, de
omgevingsmanager van Dusseldorp. Hij is bereikbaar via e-mail
w.delang@dusseldorp.nu of telefonisch via 06 - 22 75 27 95.
Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met:
Erwin Mol (uitvoerder Dusseldorp)
06-12956283
Michiel van Dam (ass. uitvoerder Dusseldorp) 06-39274696

WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING.
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