
Vitens is het waterleidingbedrijf dat u dagelijks voorziet van schoon drinkwater. Liander is de netbeheer-
der die zorgt dat u gas en elektra ontvangt. Om ruimte te bieden aan het realiseren van de toekomstige 
rondweg verplaatsen en vervangen Liander en Vitens de elektrakabels en de gas- en waterleidingen aan de 
Kwinkweerd in Lochem. Deze werkzaamheden voert aannemer BAM in zeven fases uit. Met deze factsheet 
informeren wij u over de werkzaamheden, de planning en de bereikbaarheid tot medio januari 2021. 

Planning  
Na een eerste week van voorbereidingen start 
aannemer BAM vanaf maandag 16 november in 
twee teams met de eerste fases van de werk-
zaamheden. Deze fases staan in het teken van 
twee boringen en een open ontgraving.

We trachten de werkzaamheden uit te voeren 
volgens planning. Een planning is helaas nooit 
helemaal hard te maken. Door bijvoorbeeld 
weersomstandigheden of onverwachte ver-
rassingen in of boven de grond kan het werk 
uitlopen of juist inlopen. Hierover informeren wij 
u in dat geval via een tweewekelijkse update per 
e-mail.

Werkzaamheden
Voor het verplaatsen en aanleggen van de gas- 
en waterleidingen en de elektrakabel werkt 
men in het algemeen in een open ontgraving. 
Hiervoor verwijdert men de huidige bestrating 
aan één kant van de weg. Als de nieuwe leidingen 
en kabel zijn aangesloten kunnen de oude gas- 
en waterleiding en elektrakabel eruit en kan de 
aannemer het wegdek herstellen. Bij een boring 
is het niet nodig een sleuf te graven. De nieuwe 
leidingen worden onder de grond doorgetrokken, 
vanaf een intredepunt tot aan het uittredepunt. 
Een horizontaal gestuurde boring bestaat uit drie 
fases: eerst wordt de proefboring uitgevoerd, 
dan wordt het boorgat verruimd en tot slot wordt 
de nieuwe leiding ondergronds gebracht. 

Maandag 16 november
Start werkzaamheden boring fase 2 (Zuidzijde kruising)
Start werkzaamheden open ontgraving fase 4 (Kwinkweerd 13-10)

Vrijdag 15 januari 2021
Afronden werkzaamheden fase 3 (Kwinkweerd 20 – Kwinkweerd 12)

Maandag 30 november
Start werkzaamheden boring fase 1 (Noordzijde Aalsvoort)

Vrijdag 22 januari 2021
Afronden fase 4 (Kwinkweerd 13-10)

Vrijdag 4 december
Afronden fase 2 (Zuidzijde kruising)

Donderdag 17 december 
Start open ontgraving fase 3 (Kwinkweerd 20 – Kwinkweerd 12)

Vrijdag 8 januari 2021
Afronden gestuurde boring fase 1 (Noordzijde Aalsvoort)
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Bereikbaarheid
Door het plaatsen van hekken of schildjes voor de werkzaam-
heden blijven fietspaden bereikbaar. Gemotoriseerd verkeer 
kan met aangepaste snelheid haar weg vervolgen ook bij 
eventueel ingestelde omleidingen. Vanwege de eerder aange-
brachte mantelbuizen blijven bedrijven langs de Kwinkweerd 
gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Nood- en hulp-
diensten kunnen ook tijdens de werkzaamheden uw voordeur 
altijd bereiken.
Vanwege de werkzaamheden onderbreken we eventueel 
eenmalig de levering van elektriciteit, water en gas. Is dit bij 
u van toepassing dan ontvangt u een “aanzeggingskaartje” in 
uw brievenbus. Is het nodig dat een wateraansluiting tot in het 
bedrijfspand vernieuwd moet worden dan maakt de aannemer 
met u persoonlijk hiervoor een afspraak. 

Het project
Gemeente Lochem en provincie Gelderland leggen een 
rondweg aan met een nieuwe brug over het Twentekanaal, 

de N346 Schakel Achterhoek-A1. Deze weg is een belangrijke 
schakel tussen de Achterhoek, de A1 en de Stedendriehoek 
(Deventer-Zutphen-Apeldoorn). Zij leggen deze aan om de 
veiligheid en doorstroming van het doorgaand verkeer op 
deze verbinding te verbeteren. De openstelling van de weg is 
in uiterlijk 2024 gepland. Om dit mogelijk te maken verplaat-
sen en vervangen Liander en Vitens hun kabels en leidingen in 
de periode november 2020 tot eind juli 2021. Aannemer BAM 
voert deze werkzaamheden uit.

Informatie
Heeft u een vraag over de uitvoering van het werk bel of app 
dan met de omgevingsmanager van dit project, Karin Haase 
via 06-4824 1455 of stuur een e-mail naar karin@captandum.
nl. Wilt u geïnformeerd worden over wijzigingen en het verloop 
van het werk? Meldt u dan op dit e-mailadres aan voor het 
ontvangen van updates. Wilt u meer weten over het gehele 
project? Kijk dan op https://n346-lochem.gelderland.nl

Hinder voor een goede zaak
Werkzaamheden in de openbare omgeving brengen 
hinder met zich mee. Wij proberen het te beperken 
en waar mogelijk in gesprek te gaan met omwonen-
den en bedrijven om problemen op te lossen. De 
aannemer voert het werk uit met inachtneming van 
de regels zoals die vanuit RIVM, de rijksoverheid en 
Bouwend Nederland met betrekking tot het corona-
virus zijn opgesteld.
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