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Onderwerp

Verleggen Gasunieleiding langs de spoorlijn in Nazareth

Betreft

Wegafsluiting van de Kasteel Verduijnenstraat en Kasteel Liebeekstraat

Geachte heer/mevrouw,
Deze week is gestart met werkzaamheden voor het verleggen van de Gasunieleiding die nu aan de
oostkant van de spoorlijn ligt.
Wat gebeurt er en waarom?

Zoals u waarschijnlijk weet wordt er een onderdoorgang onder de spoorlijnen ter hoogte van de
Balijeweg/Kasteel Verduijnenstraat aangelegd ter vervanging van de bestaande spoorwegovergang.
Voor de bouw van de onderdoorgang moeten eerst de leidingen die in de weg liggen verlegd worden. De
gasleiding van de Nederlandse Gasunie is daarbij het belangrijkste obstakel.
De werkzaamheden bestaan globaal uit:
Het inzagen van de asfaltverharding;
Het verwijderen van de verhardingen, verrichten van grondwerk, leggen van de gasleiding en
herstellen van de verharding.
In week 15 (vanaf maandag 11 april) worden in de asfaltverharding van de Kasteel Verduijnenstraat en de
Kasteel Liebeekstraat sleuven gezaagd. Het verkeer ondervindt hier even hinder van, maar kan daarna
gewoon over de weg blijven rijden.
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Vanaf week 17 (maandag 25 april) worden beide straten afgesloten voor alle doorgaande verkeer en
wordt de sleuf gemaakt en de leiding gelegd. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting 4 tot 5 weken
duren.
Bereikbaarheid tijdens de wegafsluiting vanaf 25 april
Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de Kasteel Verduijnenstraat en de
Kasteel Liebeekstraat. Het (vracht)autoverkeer wordt omgeleid via de Viaductweg. Fietsers kunnen
evenals voetgangers wel van de trottoirs gebruik maken.
Parkeren: daar waar gewerkt wordt kan niet geparkeerd worden. Buiten het werkgebied kan er gewoon
geparkeerd worden.
Vragen en opmerkingen
Heeft u tijdens de uitvoering van het werk opmerkingen of vragen? Neem dan contact op met Ron
Hellebrekers van Gasunie op telefoonnummer 06-53396626.
Met vriendelijke groet,
Hans Thewissen
(projectleider Infra, gemeente Maastricht)
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