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 Locatiecode 2WA8122, Postbus 50, 6920 AB Duiven 

 
Aan de bewoner(s) of gebruiker(s) van dit pand 
 

 Bezoekadres 
Dijkgraaf 4 

6921 RL Duiven 
 
Postadres 
Locatiecode 2WA8122 

Postbus 50 
6920 AB Duiven 
Telefoon  088 542 6444 
   
info@liander.nl 
www.liander.nl 

 Contactpersoon 

Wouter van Buizen 
06 28750567 
wouter.van.buizen@qirion.nl 

 Datum 

8 juli 2020 
 

 Betreft 

Werkzaamheden t.b.v.opruimen bodemverontreiniging 
 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op de Alkemadelaan is olieverontreiniging ontstaan in verband met lekkende kabels. De 
verontreiniging bevindt zich nabij de rotonde bij industrieterrein De Lasso. Van 20 juli tot naar 
verwachting 20 augustus vinden werkzaamheden plaats om deze verontreiniging op te ruimen en 
de schade te herstellen. In deze brief vindt u informatie over de werkzaamheden. 
 
Wat merkt u van de werkzaamheden? 
In afbeelding 1 ziet u een overzicht van het werkterrein. Binnen dit werkterrein wordt de 
verontreinigde grond opgegraven en afgevoerd. Er wordt tot 3 meter diep onder het asfalt 
gegraven om de verontreiniging op te ruimen. Om voor iedereen een veilige situatie te creëren 
tijdens de werkzaamheden wordt het werkterrein afgezet en worden verkeersmaatregelen 
toegepast. De omleiding wordt duidelijk aangegeven met behulp van bebording. Tijdens de 
werkzaamheden wordt één weghelft van de Alkemadelaan afgesloten. 

 
Afbeelding 1: overzicht werkterrein. 
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Autoverkeer wordt omgeleid via de Braassemdreef. De omleiding voor het fietsverkeer ziet u in 
afbeelding 2.  
 
De bushalte ‘De Lasso’ die binnen het werkterrein ligt wordt voor de volledige duur van de 
werkzaamheden verplaatst naar de kruising Floraweg/Braassemdreef/Fransche Brug. Deze is te 
bereiken via de Fransche Brug. Tevens wordt er een voorziening geplaatst op de tijdelijke locatie 
om uw fiets te stallen. Een overzicht van de huidige en tijdelijke locatie is weergegeven in 
afbeelding 2. 

 
Afbeelding 2: huidige en tijdelijke locatie bushalte De Lasso. 

Voor de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van diverse materialen zoals kranen, containers, 
rijplaten en een bouwkeet. Ook vinden er verschillende transporten plaats. 
 
Mogelijk ondervindt u hinder van deze werkzaamheden, bijvoorbeeld door de verkeersafzetting, 
geluid of transportverkeer. Wij proberen de hinder voor u zoveel mogelijk te beperken.  
 
Contact 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben over de voorgenomen 
werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren contact met mij opnemen via telefoonnummer  
06-28750567 of een email sturen naar wouter.van.buizen@qirion.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Wouter van Buizen 
Omgevingsmanager 

 


