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Voortgang bodemsanering Gondalaan, Oude Haaksbergerweg en Haaksbergerweg

Geachte bewoner,
Graag informeren wij u als omwonenden over de uitvoering van de werkzaamheden aan
de Gondalaan, Oude Haaksbergerweg en Haaksbergerweg en de wijziging in de
planning.
Om welke werkzaamheden gaat het?
De werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn de bodemsanering van de voortuinen,
bodemsanering van de bermen, rioolvernieuwing en aanleg van een nieuw wegdek.
De planning wijzigt
De werkzaamheden gaan langer duren dan wij hadden verwacht. Dit komt doordat de
uitvoering complexer is geworden door het besluit om de monumentale bomen te
behouden.
Door de combinatie van verschillende werkzaamheden (sanering, riolering, herstel
wegen, aanpassen bermen etc.) en een zeer beperkt werkterrein kunnen
werkzaamheden niet voor de zomer van 2019 worden afgerond.
Waarom is de planning gewijzigd?
Wij willen de sanering van de bermen en voortuinen zoveel mogelijk combineren met
rioleringswerk en vernieuwing van het straatwerk. Hierdoor wordt onnodige overlast
voorkomen.
Het besluit dat de monumentale bomen worden behouden is niet alleen van invloed op
de bodemsanering, maar ook op de andere werkzaamheden.
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Doordat de bomen blijven staan, is er voor de aanleg van de riolering maar een beperkte
werkruimte. Er moet extra zorgvuldig worden gewerkt om schade aan de wortels te
beperken. Daarom wordt gewerkt met een zogenaamde sleufbekisting, waardoor slechts
kleine delen tegelijk aangepakt kunnen worden.
De werkzaamheden moeten in een vaste volgorde worden uitgevoerd. Eerst saneren we
de bodem, dan wordt de grondwaterstand verlaagd en daarna kan het rioleringswerk pas
worden uitgevoerd.
Daarnaast moeten de woningen uiteraard ook altijd bereikbaar blijven, waardoor de
werkzaamheden in een blok altijd gefaseerd moet worden uitgevoerd.
Wat is de planning van deze werkzaamheden?
De planning van deze werkzaamheden staat in de bijlage van de brief. Hierop leest u
wanneer welke werkzaamheden bij u in de buurt worden uitgevoerd.
Hoe weet ik welke werkzaamheden worden uitgevoerd?
In de tekening die als bijlage aan deze brief is toegevoegd is met kleuren aangegeven
welke werkzaamheden per wegvak uitgevoerd gaan worden.
Hoe worden de omwonenden verder op de hoogte gehouden?
Informatie over het verloop van de werkzaamheden staan op de website
www.saneringgijmink.nl. Ook kunt u een mail sturen naar
info.asbestsaneringGijmink@arcadis.com.
Wilt u iemand persoonlijk spreken? Dan bent u welkom op het wekelijkse
inloopspreekuur elke woensdagmiddag tussen 13.00 – 1700 uur in het projectkantoor
van Arcadis aan de Klavermaten nr. 9 (dit pand staat achter het Shell-station).
Met vriendelijke groet,
Namens de Stuurgroep Gijmink,

Annemieke Traag
Gedeputeerde provincie Overijssel
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Harry Scholten
wethouder Gemeente Hof van Twente

Bijlage:planningsoverzicht
Blok
nr.
201

Wegvak

Start werk

Einde werk

Opmerking

Haaksbergerweg

In uitvoering

April 2019

Sanering voortuinen:
gereed december 2018

202

Oude Haaksbergerweg

203

Tracé kruising Haaksbergerweg
– spoorlijn
Oude Haaksbergerweg

204

205

Januari 2019

Maart 2019

December
2018

Maart 2019

Sanering bermen/voortuin:
December - januari 2019

Tracé spoorlijn – Gondalaan
Gondalaan

Januari 2019

April 2019

Geen sanering van voortuinen voorzien

Tracé Oude Haaksbergerweg Meidoornstraat
Gondalaan

Februari 2019

Oktober 2019

Sanering voortuinen

Tracé kruising MeidoornstraatBolscherbeek

206

Bouwweg langs spoor opgeruimd: gereed
februari 2019
Sanering voortuinen:
Januari - februari 2019

Gondalaan

September
2019

November
2019

Beukenstraat-hofje: april – juni 2019
Hofje: april – mei 2019
Hofje- Bolscherbeek: augustus –
september 2019
Geen sanering van voortuinen voorzien

Tracé Bolscherbeek –
Deldensestraat

Opmerking: de planning kan nog worden beinvloed door weersomstandigheden.
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