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WERKZAAMHEDEN STATIONSWEG BARNEVELD INFORMATIEBRIEF – ALGEMEEN 
 
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek start binnenkort in opdracht van de gemeente Barneveld met de werkzaamheden 
aan de Stationsweg tussen de kruising met de Gasthuisstraat tot aan de kruising met het Binnenveld. Graag informeren wij u 
over de ontwikkeling, planning en werkzaamheden. 

 
WAT GAAN WE DOEN  

Aan de Stationsweg worden onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:   

- de aanleg van een rotonde op de kruising Stationsweg/van Wijnbergenlaan; 

- de aanleg van een 2-richtingenfietspad tussen deze rotonde en de Harselaartunnel; 

- het aanbrengen van geluid reducerend asfalt en het versmallen van de weg.  

 
WAT IS ONZE PLANNING?  
Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden dit jaar gereed zijn en aansluiten op omliggende werkzaamheden, voeren we 
de werkzaamheden gefaseerd uit. Onderstaand een samenvatting: 
 
WERKZAAMHEDEN VOOR DE BOUWVAK: WEEK 27-30 

Asfalteringwerkzaamheden vanaf de Gasthuisstraat tot aan de MOBA. In week 28 vinden nachtwerkzaamheden plaats (zie 

onderstaande informatie). De werkzaamheden zijn voor de bouwvak afgerond. Tijdens de bouwvak verlaten wij voor drie 

weken het werk. Materieel en (afzet)materiaal worden verwijderd. De fietspaden en de Stationsweg zijn open voor verkeer. 

 
WERKZAAMHEDEN NA DE BOUWVAK (VANAF WEEK 33) 

Fietsers worden omgeleid naar het westelijke fietspad tussen de Wencopperweg en de Van Wijnbergenlaan. In deze periode 

worden de werkzaamheden aan de oostzijde van de Stationsweg uitgevoerd en duren tot eind september.  

Als deze werkzaamheden gereed zijn maken we begin oktober een zogenaamde “bypass” aan de Van Wijnenberglaan. Een 

bypass is een tijdelijke weg om een afgesloten deel, om ervoor te zorgen dat het verkeer gewoon doorgang kan vinden, dan 

wel soms met enige hinder, over de Stationsweg. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden medio oktober gereed. 

In de laatste week van oktober voeren we werkzaamheden aan de Van Wijnbergenlaan uit.  

 

Als laatste wordt het gedeelte tussen de MOBA en de Wencopperweg voorzien worden van geluidreducerend asfalt. Ook 

deze werkzaamheden worden in de nacht uitgevoerd. Hierover wordt u in een latere brief gedetailleerd geïnformeerd.  

 
NACHTWERKZAAMHEDEN JULI 2018 

Het grootste deel van de werkzaamheden aan de Stationsweg, wordt 

overdag tussen 07.00 en 16.00 uur uitgevoerd De Stationsweg blijft 

overdag bereikbaar maar verkeer kan hinder ondervinden van de 

werkzaamheden. 

 

Er zijn echter een tweetal fases waarbij we een deel van de weg, volledig 

moeten afsluiten. De eerste fase start volgende week en betreft het deel 

vanaf de kruising met de Gasthuisstraat tot aan de MOBA, ter hoogte van 

Stationsweg 117. 

 

Om ervoor te zorgen dat de woonwijk “Van Breugelplantsoen” tijdens de asfalteringswerkzaamheden overdag bereikbaar 

blijft, zijn een aantal werkzaamheden gepland gedurende de nacht. Dit betekent dat volgende week van maandag 9 juli t/m 

13 juli, gedurende 4 nachten werkzaamheden met betrekking tot het aanbrengen van het geluidreducerend asfalt plaats 

vinden. Nachtwerkzaamheden starten om 19.00 uur en duren tot 6.00 uur ‘s morgens. Mochten de werkzaamheden 

vanwege onvoorziene omstandigheden uitlopen, vinden deze in de nacht van 13 op 14 juli plaats.  
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Tijdens deze nachtwerkzaamheden is de Stationsweg tussen 19.00 - 06.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer. 

Bewoners van de woonwijk “Van Breugelplantsoen” kunnen tijdens de afsluiting van 9 t/m 12 juli, wel de woonwijk 

bereiken. Hiervoor realiseren we een tijdelijke ontsluiting over het voet- en fietspad dat uitkomt op de Vliegenvelderslaan. 

Tijdens de spitsuren staan er verkeersregelaars om het verkeer ter plaatse in goede banen te leiden. 

 

OVERSTEEKPLAATSEN 

Tijdens de inloopavond, zijn er veel vragen gesteld over de 

oversteekplaatsen en de opstelstrook ter hoogte van het 

Van Breugelplantsoen. Op basis van de aangeleverde input 

tijdens deze avond, wordt het ontwerp aangepast (zie 

onderstaande afbeelding). Het plateau waar fietsers en 

voetgangers oversteken, wordt verplaatst van de zuidelijke 

oversteekplaats naar de noordelijke oversteek ter hoogte 

van de toegang naar het bos. Daarnaast houden we 

rekening met de wens voor een opstelruimte voor verkeer 

komende vanuit het centrum en afslaand naar het Van 

Breugelplantsoen.  

 
WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 

Tijdens en voorafgaand aan de werkzaamheden aan de Stationsweg, worden ook door ‘derden’ werkzaamheden uitgevoerd 

aan de Stationsweg die niet onder dit project vallen. Wij moeten in onze planning rekening houden met deze 

werkzaamheden, maar hebben hier geen invloed op. U wordt rechtstreeks geïnformeerd door deze partijen. 

 

VRAGEN/OPMERKING 

Met vragen of opmerkingen tijdens bovenstaande werkzaamheden, kunt u terecht bij Inge Speldenbrink, 

omgevingsmanager bij de aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Inge is wekelijks op dinsdagmorgen van 

11.00 – 12.00 uur aanwezig in de gele directiekeet (locatie MOBA-terrein) voor het beantwoorden van vragen of 

opmerkingen.  

Inge is bereikbaar per e-mail via i.speldenbrink@dusseldorp.nu of telefonisch tijdens kantooruren op 

06 – 10 29 90 59. 

 
LET OP: Van 13 juli t/m 3 augustus 2018 is Inge op vakantie.  
Voor dringende vragen kunt u tijdens haar afwezigheid terecht bij onze projectleider, Gert van de Put op telefoonnummer 
06 – 204 00 936 of via e-mail g.vandeput@dusseldorp.nu. 

 

We hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Helaas betekenen de werkzaamheden overlast voor u 

en uw omgeving. Wij vragen hiervoor uw begrip en hopen op een prettige samenwerking. Maar mocht u na het lezen van 

deze brief, nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dit uiteraard graag van u.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Namens het bouwteam “Stationsweg Barneveld” 

Inge Speldenbrink 

Omgevingscommunicatie 

i.speldenbrink@dusseldorp.nu | 06-10 29 90 59 

 

Actuele informatie vindt u op ook op www.barneveld.nl of op de website www.dusseldorp.nu. 
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