
  
 
 

Nieuwsbrief 14       december 2018 
 

In uw (digitale) brievenbus vindt u alweer de 14e nieuwsbrief over de werkzaamheden van 
het ‘Blauwe Ader’ project Ringbaan Noord- Kapelstraat. In opdracht van Gemeente Tilburg 
heeft Heijmans Infra werkzaamheden uitgevoerd in de Ringbaan Noord, de Kapelstraat, de 
Waalstraat, de Oude Lind en het Julianapark. Hierbij is onder andere 8.300.000 kilo asfalt 
verwerkt en 5,5 km nieuwe riolering gelegd. 
 
 
 

De laatste loodjes op Ringbaan Noord. 
Alle rijbanen van Ringbaan Noord zijn gelukkig al 
weer een tijdje open voor alle weggebruikers, maar 
toch zijn onze gele Heijmans-busjes nog regelmatig te 
zien in het straatbeeld. Met het aanplanten van de 
bermen en het bestraten van extra parkeervakken in 
de parallelbaan zetten onze vakmensen nog de 
puntjes op de ‘i’.  
Later deze week, als ook deze laatste loodjes gereed 
zijn, verwijnen alle tijdelijke verkeersborden en 
daarmee ook de snelheidsbeperking van 30 km/u. 

 
 
Waalstraat/ Goirkekanaaldijk weer bereikbaar. 
Vorige week zijn in navolging van Ringbaan Noord ook 
de Waalstraat en Goirkekanaaldijk weer opengesteld 
voor al het verkeer. Alle bedrijven van bedrijventerrein 
‘Kanaalzone 1’ zijn hierdoor weer bereikbaar zoals in de 
situatie voorafgaand aan alle werkzaamheden. 
Helaas duurde de werkzaamheden in de Waalstraat 
door het aantreffen van diverse verontreinigingen 
tijdens de werkzaamheden wat langer dan gepland. 

 
Herstelwerkzaamheden asfalt 
Hasseltrotonde.  
Het herstellen van het stukje asfalt van Ringbaan 
Noord ter hoogte van de Hasseltrotonde wordt 
uitgevoerd in het voorjaar, tijdens een nachtelijke 
afsluiting. Het met de juiste kwaliteit aanbrengen 
van een asfalt toplaag kan pas als het ’s nachts 
warmer is dan 8°C. Het is daarom dat de 
werkzaamheden na de koude wintermaanden 
worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de 
nachtelijke afsluiting worden langs Ringbaan 
Noord aankondigingsborden geplaatst en krijgen 
bewoners een brief in de brievenbus. 



   
  
  
 

 
Overstortputten naar het Wilheminakanaal. 
In de eerste maanden van 2019 realiseert Heijmans zowel 
in de Goirkekanaaldijk als in de Lovensekanaaldijk een 
overstortput naar het Wilhelminakanaal. Tijdens extreme 
hoosbuien kan de ‘Blauwe Ader’ het teveel aan 
regenwater kwijt in het kanaal, waardoor er vrij wel geen 
water kan achterblijven in de straten. Omdat een 
dergelijke oplossing nieuw is in Tilburg hebben zowel het 
ontwerpproces van de overstortputten als de afstemming 
met kanaalbeheerder Rijkswaterstaat langer geduurd dan 
verwacht. Het is daarom niet gelukt om de 
overstortputten meteen na de rioleringswerkzaamheden 
uit te voeren. Doordat de werkzaamheden veelal kunnen 
worden uitgevoerd vanuit de kanaaloever is de overlast bij het realiseren van de overstortputten in 
de eerste maanden van volgend jaar minimaal. Omwonenden worden per brief op de hoogte gesteld 
wanneer de activiteiten starten. 
 

 

Iedereen Bedankt! 
Met het sturen van deze laatste digitale 
nieuwsbrief, en het gereedkomen van de 
werkzaamheden in Ringbaan Noord, en 
omliggende straten, willen we van de 
gelegenheid gebruik maken om alle 
bewoners, omwonenden, bedrijven en 
weggebruikers bedanken voor alle begrip 
tijdens anderhalf jaar van werkzaamheden.  
 

Ook wenst de Gemeente Tilburg en 
Heijmans Infra u prettige feestdagen en 
alvast een gezond en gelukkig 2019! 
 

 
Laat weten wat u van ons vindt. 

Onze bouwactiviteiten gaan helaas altijd gepaard met enige hinder voor de omgeving. Wij 
hebben ernaar gestreefd om deze hinder zoveel mogelijk te voorkomen en u goed te 
informeren over de hinder. In deze enquête vragen we naar uw mening over onze aanpak. 
Met de resultaten kunnen we onze communicatie en de hinderbeperking verbeteren in 
toekomstige projecten. U kunt de enquête invullen door hier te klikken. Het invullen duurt 
ca. 5 minuten. 
 
 

Meer informatie. 
Voor al uw verdere vragen kunt u contact opnemen met aannemer Heijmans. Onze 
omgevingsmanager Stefan van de Sande is tot het einde van 2018 bereikbaar via telefoonnummer 
06- 1140 3422 en per e-mail via ringbaankapelstraat@heijmans.nl  

https://enquete.mijnemviprestatiemeting.nl/s9xts
mailto:ringbaankapelstraat@heijmans.nl

