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Beste bewoners,
Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden aan het
warmtenet in Dordrecht.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het tracé dat wordt aangelegd van het Papeterspad naar
Krispijn.
Het projectteam van HVC wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Verkeersmaatregelen Krispijn van 8 januari t/m 2 maart 2018

Krispijnseweg tussen Hooftstraat en Mauritsweg
afgesloten van maandag 8 januari t/m vrijdag 2 maart
De Krispijnseweg tussen de Hooftstraat en de Mauritsweg wordt afgesloten van maandag 8 januari
tot en met vrijdag 2 maart 2018. Doorgaand gemotoriseerd verkeer van en naar het centrum wordt
omgeleid via de Burg. De Raadtsingel, Laan der Verenigde Naties en Brouwersdijk.
Van 8 januari tot en met vrijdag 2 februari 2018 wordt ook de Mauritsweg tussen de Nassauweg en
J.W. Frisostraat afgesloten.
Alle omleidingen - zie onderstaande tekening - worden vooraf met borden aangekondigd.
De omleiding van de buslijnen staat op www.arriva.nl

Twee boringen
De warmteleiding op de Krispijnseweg wordt aangelegd middels twee HDD-boringen (Horizontal
Directional Drilling). Met een boorinstallatie wordt ondergronds een schacht geboord van het
intredepunt naar het uittredepunt. Bij dit uittredepunt worden de leidingen klaargelegd, aan elkaar
gelast en daarna in de schacht ingetrokken naar het intredepunt.
Er wordt geboord:
- van het Van Baerleplantsoen (intredepunt) naar de kruising Krispijnseweg – Hooftstraat
(uittredepunt);
- op de Krispijnseweg van de kruising met de Mauritsweg (intredepunt) naar de kruising met de
Hooftstraat (uittredepunt).

Winters weer beïnvloedt planning werkzaamheden Mauritsweg
Net als heel Nederland had ook Dordrecht medio december last van hevige sneeuwval. Het winterse
weer maakte het onmogelijk om de werkzaamheden op de Mauritsweg eind december af te ronden.
Als gevolg daarvan heeft HVC fases 5C en 6 verschoven naar het nieuwe jaar.
Mauritsweg: geen afsluitingen van 22 december, ca. 14.00 uur tot en met 7 januari
De werkzaamheden op de Mauritsweg (fase 5B) wordt afgerond op 22 december. We verwachten dat
ca. 14.00 uur de weg in beide richtingen kan worden opengesteld.
Onderstaand de oorspronkelijke faseringsplanning

Meer informatie
Kijk op www.warmtenetdordrecht.nl. Specifieke vragen over de werkzaamheden kunt u per e-mail
sturen naar warmtenetdordrecht@hvcgroep.nl

