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Wat gaan we doen?
We gaan stroomkabels aanleggen via

gestuurde boringen diep onder de

grond en in open ontgraving Dit

betekent dat we in totaal 12 gestuurde

boringen maken.

Hiernaast vindt u een ovezichtskaartje

van de hele route.

Liander werkt vanaf 8 maarl2023 aan het energienet bij u in de buurt. ln deze brief leest u hier meer

over.

Waarom verricht Liander werkzaamheden aan het energienet?
Liander is in uw regio eigenaar en beheerder van de elektriciteits- en gasnetten. Eén van onze taken is

het uitbreiden, onderhouden en vernieuwen van deze energienetten. Een klant heeft een nieuwe

stroom aansluiting bij ons aangevraagd. Om deze klant de gevraagde hoeveelheid stroom te kunnen

leveren, gaan we kabels aanleggen rechtstreeks vanaf ons elektriciteitsstatíon Nieuwe Meer, naar het

betreffende bedrijf in de Lutkemeerpolder.
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Planning en fasering
Vanaf 8 maart tot 17 maart maken

een later moment komen we terug

opnieuw van ons een brief.

Hinder en bereikbaarheid
Werk brengt hinder met zich mee. ln dit geval vooral geluids- en verkeershinder.

Boringen worden uitgevoerd met grote machines. Om het werk goed en veilig te kunnen uitvoeren
hebben we voldoende werkruimte nodig.

De hoek Beverenstraat - Knokkestraat wordt ingericht als werkterrein en daardoor gestremd voor
autoverkeer. Autoverkeer moet omrijden. Dit wordt aangegeven met de bekende gele borden. Fietsers
en voetgangers kunnen het werk passeren. Voor fietsers wordt hiervoor een tijdelijke bypass gemaakt
tussen de Beverenstraat en de Willebroekstraat.

Ook op de Antwerpenbaan ter hoogte van de huisnummers 16-28 wordt een werkterein ingericht. Hier
wordt het auto- en fietsverkeer gestremd en moet omrijden. Dit wordt aangegeven met gele bebording.
Ook wordt er een keerlus gemaakt op de Antwerpenbaan. Ook fietsers kunnen het werk niet passeren
en moeten omfietsen.

Werktijden
werktijden zijn maandag um vrijdag tussen 07:00 - 19:00 uur (soms weken we langer door).

Wie voert de werkzaamheden uit?
Liander voert de werkzaamheden uit samen met aannemer Heijmans.

Rekenen op uw begrip
We snappen dat het niet leuk is dat er wekzaamheden bij u voor de deur zijn. Wel rekenen we op uw
begrip. Voor een betrouwbaar energienet moet er de komende jaren gewerkt worden in bijna alle
straten van de stad. Daar gaan we met zijn allen last van krijgen. We doen ons best om u zo goed
mogelijk te informeren. Heeft u suggesties? Neem dan contact met mij op via onderstaande
contactgegevens.

Vragen
Heeft u die tijd vragen? Dan kunt u mij een e-mail sturen via meriie.schilder@alliander.com of bellen via
088 - 542 6444 en vragen naar Merije Schilder.

Merije Schilder
Omgevingsmanager Programma's & Projecten West
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we een boring van de Knokkestraat tot aan de Antwerpenbaan. Op
om de kabels door de boringen heen te trekken. U ontvangt dan


