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Aan de bewoners in de omgeving van viaduct Parkweg
15/011/MB
Weekendwerk voorbereiding ombouw Hoekse Lijn
13 oktober 2015

Geachte mevrouw, meneer,
Hierbij wil ik u infomeren over weekendwerk. Op zaterdag 17 oktober en zondag 18 oktober wordt het
spoor buitendienst gesteld en is de bovenleiding spanningsloos, waardoor in Schiedam veilig kan
worden gewerkt in de nabijheid van het spoor.
Kabelwerk Schiedam
De weekendwerkzaamheden vinden plaats nabij het viaduct over de Parkweg. Het betreft het
verplaatsen van direct naast het spoor staande trafokasten (technische ruimten) met bijbehorende
kabels en overige werkzaamheden die noodzakelijkerwijs in een buitendienststelling moeten worden
uitgevoerd.
Aanbrengen voorbelasting
Aan de oost- en westzijde van het viaduct over de Parkweg wordt, vooruitlopend op het (ver)leggen
van de sporen een 'voorbelasting' van zand aangebracht. Deze voorbelasting moet ervoor zorgen dat
de grond waar de sporen op komen te liggen later niet gaat verzakken. Om het stuiven van het zand
tegen te gaan, wordt het zand afgedekt met grond. Het aanbrengen van de eerste laag is vorige week
gestart en binnenkort gereed. De laatste laag zal eind maart 2016 gereed zijn.
Aanbrengen verticale drainage
Om het zakkingsproces van de grond te versnellen, worden de komende dagen in de grond
drainagestrips aangebracht. Dit gebeurt met behulp van een zogenoemde rubskraan. Deze kraan perst
de strips verticaal een tiental meters in de grond.
Werktijden
De werktijden tijdens deze buitendienststelling zijn van 07.00 uur tot 18.00 uur. Hierbij wordt rekening
gehouden met overlastgevende werkzaamheden richting de omgeving.
Weersinvloeden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen het werk verstoren, wat mogelijk kan
leiden tot verschuivingen in de planning.
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met ondergetekende via
telefoonnummer: (06) 53819844 of via e-mail: ahm.bekker@rotterdam.nl.
Meer informatie over het project Hoekse Lijn kunt vinden op de website hoekselijn.mrdh.nl.

Met vriendelijke groet,

Marco Bekker
Omgevingsmanager Hoekse Lijn

