Legenda

In het weekend van vrijdag 4 t/m zondag
6 september worden er werkzaamheden
aan het spoor in Harlingen uitgevoerd.
Tijdens dit weekend is er geen treinverkeer mogelijk van en naar Harlingen.

werkgebied
wegversmalling
woning
bedrijf
school
uitkijkpunt

Werkzaamheden
Wat gaat er gebeuren?
In het eerste weekend van september wordt alvast de
fundatie voor het toekomstige spoorviaduct aangebracht.
• Openbreken van het spoor
• Aanbrengen boorpalen toekomstig spoorviaduct
• Aanbrengen damwanden verdiepte bak
• Verleggen van kabels en leidingen
• Herstel van het spoor
Bereikbaarheid Harlingen
• Vanaf 5 september 0.00 uur tot maandag 7 september
0.00 uur rijden er geen treinen van en naar Harlingen.
Arriva zet bussen in.
• Op de Almenumerweg en op de Oosterparkweg is vanaf
vrijdag 18.00 uur tot maandagochtend 6.00 uur maar één
rijstrook beschikbaar voor het verkeer. Verkeersregelaars
begeleiden daar het verkeer.

Overlast
Onopgemerkt kunnen wij niet werken. Vanwege de korte
treinvrije periode werken wij overdag, ‘s avonds en ’s nachts.
Inwoners van Harlingen kunnen last hebben van het geluid en
trillingen.

Komt u kijken?
De werkzaamheden zijn vanaf het fietspad langs de Almenumerweg en vanaf het voetpad langs de Oosterparkweg te
volgen. Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan op de
rijbaan te staan.

Planning
• Aanvoer materieel (hijskranen, rijplaten) vanaf woensdag
2 september overdag.
• Aanvoer van boorpalen en damwanden via Almenumerweg
en de Oosterparkweg in de nacht van vrijdag op zaterdag.
• Boren van de palen (niet heien) vanaf zaterdagochtend
tot zondagavond.
• Intrillen van de damwanden vanaf zaterdagochtend
tot zaterdagavond.
• Afvoer materieel maandag 7 t/m woensdag 9 september
overdag.

Nieuwe N31 Harlingen
De gemeente Harlingen, Rijkswaterstaat, de provincie
Fryslân, ProRail en Ballast Nedam werken samen aan de
vernieuwing van de N31 ter hoogte van Harlingen. De weg
wordt verdubbeld, wordt voorzien van een aquaduct en komt
grotendeels verdiept te liggen. Met de vernieuwde N31
verbinden we de twee stadsdelen tot één stad.

Door onvoorziene omstandigheden zoals extreme weersinvloeden kan deze planning wijzigen.

@N31harlingen

www.n31harlingen.nl

