Oranjelaan: Werk in
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De voorbereidingen voor het project Oranjelaan fase 2 hebben
niet stilgelegen. De aanbesteding heeft plaatsgevonden en
de aannemer is geselecteerd! Ook Stedin is gestart met haar
werkzaamheden.
Aannemer
Gebr. Van Kessel uit Dordrecht is geselecteerd als aannemer voor het project. Deze
aannemer is al bekend in de omgeving. Hij heeft namelijk ook de werkzaamheden in
de Merwedestraat en Oranjelaan fase 1 uitgevoerd en hetzelfde projectteam pakt dit
project ook op.

Middenberm
In januari zijn de bomen in de middenberm van de Oranjelaan gekapt. De kap van
de bomen was nodig om kabels en leidingen te vervangen en de middenberm te
versmallen. Daarnaast was een aantal bomen niet levensvatbaar meer. Aan het eind
van de reconstructie worden er 52 nieuwe bomen geplant. Ook is de middenberm
opgeschoond, zodat de aannemer van Stedin geen hinder heeft van obstakels.
Werkzaamheden aan kabels en leidingen van Stedin
Afgelopen periode heeft Stedin haar werkzaamheden voorbereid. Tijdens deze
voorbereidingen is Stedin voor een aantal uitdagingen komen te staan. Hierdoor is
later gestart met de werkzaamheden aan de kabels en leidingen. Daarnaast duren die
werkzaamheden ook langer dan beoogd.
Aannemer Van Gelder voert in opdracht van Stedin de werkzaamheden op de
Oranjelaan uit. Deze duren ongeveer vier maanden.
Planning
Door de latere start van Stedin start ook Gebr. Van Kessel later met hún
werkzaamheden aan de Oranjelaan. Het werk aan de Oranjelaan moet afgerond zijn
vóór 1 november 2018. Na deze datum moet de stad optimaal bereikbaar zijn voor
de Dordtse Synode. Om deze datum te kunnen halen, voert Gebr. Van Kessel zijn
werkzaamheden in een kortere periode uit. De nieuwe bomen worden in december
geplant, als al het blad van de bomen is.
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Overlast en volgorde
Omdat van Kessel nog niet in de Oranjelaan kan starten (vanwege het werk van Stedin) wordt eerst gestart met de kruising
Sumatraplein. Tegelijk wordt het Oranjepark aangepakt. Het Oranjepark zou eerder pas na 1 november 2018 uitgevoerd worden. Het
werk aan deze straten gebeurt in april, mei en juni. Omdat alle werkzaamheden in een kortere periode moeten worden uitgevoerd, is de
overlast wat groter. Door toch voldoende parkeerplaatsen beschikbaar te houden tijdens de uitvoering, blijft de overlast wat dat betreft
beperkt. Wel moet nu in enkele weekenden ‘s avonds of ‘s nachts gewerkt worden om toch op tijd klaar te zijn.

Alle informatie, tekeningen en
documentatie is in te zien op
www.dordrecht.nl/oranjelaan.
Bovendien staat hier een 3-D
animatie van het toekomstige
straatbeeld van de Oranjelaan.
De animatie start bij de afrit van de
N3/Merwedestraat. Het gaat om de
noordoostelijke stadsentree.
Projectmanager is Peter de vet.
Op de hoogte blijven
In april organiseren wij een bewonersavond
waar wij de werkwijze en planning
toelichten. Tot die tijd kunt u de
voorbereidingen en de voortgang van het
project volgen via de app ‘Oranjelaan
fase 2’. De app is gratis te downloaden via
de Appstore en Playstore. Ook kunt u de
Facebookpagina ‘Oranjelaan fase 2’ van
het project volgen.
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Ook informatie over de werkzaamheden
van Van Gelder vindt u in de app en op de
Facebookpagina. Denk hierbij aan hinder,
omleidingen, de planning op hoofdlijnen en
de voortgang van de werkzaamheden.
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Heeft u vragen?
Via de volgende kanalen en/of personen
kunt u uw vraag stellen:
Voor de werkzaamheden van Van Gelder:
• Harry de Groot via (06) 20 47 85 11
hdegroot@vangelder.com
Heeft u vragen over het project ‘Reconstructie van de Oranjelaan’ en de werkzaamheden
van Gebr. Van Kessel:
• App ‘Oranjelaan fase 2’ via vragenformulier
• Via e-mail oranjelaanfase2@gmail.com
• Omgevingsmanager Alexandra Braas, via telefoonnummer (06) 14 88 51 51
• www.dordrecht.nl/oranjelaan
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