Provincie Gelderland

pagina 1 van 3

Bekijk hier de online versie | Afmelden

NIEUWSBRIEF 2, FEBRUARI 2019

Voorbelasten
Vanuit de omgeving is de nieuwe spoortunnel in De Hoven goed te zien. De grote
hoeveelheid zand naast de spoortunnel valt ook op. Deze ligt er met een reden. De
grond heeft niet voldoende draagkracht om de nieuwe rondweg op aan te leggen.
Dit komt vooral door de grote hoeveelheid vocht in de grond. De grote
hoeveelheid zand die er nu ligt zorgt ervoor dat de grond de komende maanden
kan inklinken. Dit voorkomt verzakking na het aanleggen van de nieuwe rondweg.
Er zijn nog een paar locaties op het tracé van de nieuwe rondweg waar we de
grond moeten voorbelasten. De komende maand verplaatsen we daarom het zand
van de spoortunnel naar die locaties. Om het gewenste resultaat te halen laten we
dit zand ongeveer drie maanden liggen.
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Sinds afgelopen oktober hebben explosievenexperts en archeologen samen
onderzoek gedaan naar een aantal mogelijke verdedigingswerken. Op een
luchtfoto uit de jaren ’40 waren stellingen en loopgraven te zien op het deel van
de nieuwe rondweg ten noorden van de spoorwegovergang. Veel daarvan is echter
niet teruggevonden. Wel is een aantal rookgranaten en andere geschutsmunitie
aangetroffen.

Planning werkzaamheden
We zijn druk bezig met het voorbereiden van een aanbesteding om een aannemer
te kunnen contracteren. De verwachting is dat de aannemer voor de zomer
2019 bekend is. Rond de zomer kan de boerderij aan de Weg naar Voorst gesloopt
worden om daar vervolgens de rotonde aan te kunnen leggen. In 2020 gaat de
aannemer aan het werk met de twee fietstunnels, de turborotonde aan de
Kanonsdijk en de rondweg zelf. De opening van de rondweg staat gepland voor
eind 2020.

N345 Rondweg De Hoven/Zutphen
De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de
stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De N345 doorsnijdt de
dorpskern van De Hoven in de gemeente Zutphen. De rondweg ten westen van De
Hoven verbetert zowel de leefbaarheid in De Hoven, de doorstroming op de N345
als de regionale bereikbaarheid.

Colofon
N345 Rondweg De Hoven/Zutphen is een uitgave van de provincie Gelderland.
De provincie Gelderland gaat op een veilige manier om met uw gegevens.
Afmelden

Suggesties
We horen het graag! Neem contact op met het provincieloket.

Contact
Provincieloket,
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
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