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WERKZAAMHEDEN KABELS EN LEIDINGEN 

TRACÉ KWINKWEERD 
 

 

WAT GEBEURT ER? 

In opdracht van Provincie Gelderland voert Dostal Wegenbouw werkzaamheden uit aan de Kwinkweerd 

(N346) in Lochem. Op de provinciale weg N346 gaat een wegreconstructie plaatsvinden. Om ervoor te 

zorgen dat dit zo soepel mogelijk verloopt is het van belang dat de kabels en leidingen niet meer storend 

door het nieuwe tracé lopen. Daarom zullen de kabels en leidingen verlegd worden naar een daarvoor 

vrijgegeven tracé. Om te zorgen dat de kabels en leidingen zonder complicaties verlegd kunnen worden 

wordt het toekomstige tracé vrijgemaakt van obstakels. Ter plaatse van de inritten zullen mantelbuizen 

geplaatst worden zodat de inrit maar één keer open hoeft. 

 

WANNEER GEBEURT HET? 

Fase Locatie werkzaamheden  Uitvoeringsperiode  

Fase 1  Tracé deel Kwinkweerd nr. 16 tot nr. 4 24 augustus tot medio oktober 

Fase 2 Tracé deel Kwinkweerd nr. 4 tot nr. 1 medio oktober tot eind oktober 

(Zie faseringstekening op achterzijde brief). 

 

UW BEREIKBAARHEID                                                 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen de inritten halfzijdig worden opgebroken zodat uw 

bedrijf bereikbaar blijft. Voortijdig zult u door onze uitvoerder geïnformeerd worden over de 

bereikbaarheid van uw bedrijf. 

 

VOORZORGSMAATREGELEN INZAKE CORONAVIRUS 

Uiteraard werken wij volgens de door de overheid gestelde voorzorgsmaatregelen om verspreiding van 

het Coronavirus te voorkomen.  

 

UW VEILIGHEID 

Dostal doet er alles aan om overlast tot een minimum te beperken. Uiteraard denken wij aan uw en onze 

veiligheid, daarom plaatsen wij waarschuwingen en afzettingen. Neemt u deze in acht, het is voor ieders 

veiligheid.  

 

CONTACT MET DOSTAL  

De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van Dostal Wegenbouw uit Vorden. De uitvoerder van 

het werk is Henk de Bruin. Voor vragen kunt u hem bereiken op 06-10 04 89 15 of per e-mail: 

h.debruin@dostal.nl.  

 

 

WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING! 
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