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Beste heer, mevrouw,
U heeft bij Hakkers of Rijkswaterstaat aangegeven dat u de digitale nieuwsbrief over het vervangen van de kades van het Merwedekanaal
wilt ontvangen. In de tweede nieuwsbrief van Hakkers vertellen we over de eerste werkzaamheden, vakantie en een wijziging in planning!

Uitgevoerde werkzaamheden
Sinds begin november zijn de werkzaamheden in Utrecht gestart. Naast het
aanvoeren van materiaal en materieel, is ook de bouwplaats ingericht. We hebben
een aantal groene hekken verwijderd en vervangen door klassieke bouwhekken,
zodat wij de bouwplaats beter kunnen bereiken. Ook zijn we gestart met het
aanbrengen van de bouwkuip. Op de foto links wordt de bouwkuip bij kade 4
aangebracht door het plaatsen van damwanden voor de bestaande kade. Voor de
indeling van de kades verwijs ik u naar de afbeelding verderop in deze nieuwsbrief.
Onderstaande foto is gemaakt bij kade 1B. Als de bouwkuip klaar is, beginnen we
met het weghalen van de grond achter de oude kademuur. Dit doen we erg
voorzichtig, zodat we geen schade veroorzaken aan de kabels en leidingen in de
ondergrond.

Wijziging in planning
Doordat wij bij kade 3 extra kabels en leidingen zijn tegen gekomen, is het risico te groot om hier nu aan het werk te gaan. We moeten
eerst precies weten waar de kabels en leidingen liggen, zodat wij daar om heen kunnen werken.
In overleg met Rijkswaterstaat is besloten om de planning aan te passen. In plaats van kade 3 willen wij na de kerstvakantie starten met het
vernieuwen van kade 5B (aan de Kanaalweg). Dit betekent dat wij kade 3 volgend jaar oktober (2020) zullen vernieuwen.

Kade indeling en bijgewerkte planning
Ter verduidelijking van de verschillende kade nummers, hebben we hieronder een afbeelding toegevoegd . De tabel met de planning van de
werkzaamheden is bijgewerkt aan de hand van de genoemde wijziging.

Kade

Fase

Uitvoeringsmaanden

Kade 1A (Utrecht)

Fase 2

Oktober ’20 – April ’21

Kade 1B (Utrecht)

Fase 1

November ’19 – April ’20

Kade 2 (Utrecht)

Fase 1

November ’19 – April ’20

Kade 3 (Utrecht)

Fase 2

Oktober ’20 – April ’21

Kade 4 (Utrecht)

Fase 1

November ’19 – April ’20

Kade 5A (Utrecht)

Fase 2

Oktober ’20 – April ’21

Kade 5B (Utrecht)

Fase 1

November ’19 – April ’20

Kade 5C (Utrecht)

Fase 2

Oktober ’20 – April ’21

Kade 6 (Nieuwegein)

Fase 2

Oktober ’20 – April ’21

Kade 7 (Nieuwegein)

Fase 2

Oktober ’20 – April ’21

Kade 8 (Nieuwegein)

Fase 2

Oktober ’20 – April ’21

Vakantie
Van maandag 23 december tot maandag 6 januari heeft het personeel van Hakkers kerstvakantie. In deze periode worden geen
werkzaamheden uitgevoerd. Het bouwterrein wordt netjes achtergelaten en goed afgesloten. Indien u mensen op het terrein ziet, neem dan
direct contact op met de politie.

Communicatie en bereikbaarheid
Hakkers en Rijkswaterstaat houden u via deze digitale nieuwsbrief op de hoogte van de uitvoering van het project. Kent u nog andere
mensen die op de hoogte willen blijven? Deze kunnen zich aanmelden via merwedekanaal@hakkers.com. Wanneer u een vraag heeft, iets
wilt melden, een klacht heeft of meer wilt weten over het project, de werkzaamheden en onze maatregelen, kunt u ook gebruik maken van
dit mailadres. Ook bent u van harte welkom in ons wekelijkse bouwspreekuur. Dit is iedere dinsdag (vakanties uitgesloten) van 10.00 tot
11.00 in onze bouwkeet. Deze vindt u op de parkeerplaats bij Ravellaan 7 te Utrecht. In geval van nood (denk hierbij aan brand, diefstal,
etc.) kunt u ons calamiteitennummer bellen (06 – 53 94 85 35). Dit nummer is enkel bedoeld voor noodsituaties.

Namens Hakkers en Rijkswaterstaat wens ik u prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
Met vriendelijke groet,

Cornee Schaap
Projectcoördinator, Hakkers B.V.

