
NIEUWE VERBINDING N69: JAAROVERZICHT 2020

LUIKERWEG

In 2020 is ter plaatse van de bestaande Luikerweg gewerkt aan de aansluiting

van de N69, de rotondes voor de toe- en afritten en het viaduct over de

toekomstige Luikerweg.

De eerste maanden van 2020 stonden in het teken van voorbereidend

grondwerk. De contouren van de nieuwe rotondes werden al snel zichtbaar

(zie foto 1). In het voorjaar is gestart met de fundering van het viaduct over

de toekomstige Luikerweg. In de zomer is de tijdelijke ondersteuning en het

wapeningsstaal voor het brugdek aangebracht (zie foto 2). Na de zomer is

het brugdek volgestort met beton. In de periode tot het einde van het jaar

zijn de rotondes aangelegd en is de verhoogde ligging van de Nieuwe

Verbinding afgewerkt (zie foto 3).

___
FOTO 1 - MAART: GRONDWERK

___
FOTO 2 - AUGUSTUS: VIADUCT IN AANBOUW 

___
FOTO 3 - NOVEMBER: AANLEG ROTONDES
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MONSEIGNEUR SMETSSTRAAT

De nieuwe fietsonderdoorgang in de Monseigneur Smetsstraat kreeg in een

korte tijd vorm. De ruwbouw van de onderdoorgang is al klaar.

Na de aanleg van een bypass voor fietsers, is in april archeologisch onderzoek

uitgevoerd. Daarbij is onder andere een historische weg aangetroffen. In de

periode tot eind augustus zijn damwanden en funderingspalen aangebracht

(zie foto 1). Na het ontgraven van de bouwkuip is gestart met voorbereidend

betonwerk voor het plaatsen van de tunnel (zie foto 2). In november werden

de prefab betonelementen van de onderdoorgang naar de bouwplaats

getransporteerd en met een hijskraan op hun plaats getild. De vloer van de

onderdoorgang is ter plaatse gestort (zie foto 3).

___
FOTO 1 - AUGUSTUS: DAMWANDEN EN FUNDERINGSPALEN

___
FOTO 2 - OKTOBER: VOORBEREIDEND BETONWERK

___
FOTO 3 - NOVEMBER: BETONELEMENTEN GEPLAATST 
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BEEKDALBRUG DE KEERSOP

Van de 300 meter lange Beekdalbrug over de Keersop is in 2020 voor meer

dan de helft gebouwd! Vóór de bouw van de beekdalbrug en de

reconstructie van de N397 is een bypass voor autoverkeer aangelegd.

In januari is gestart met het aanbrengen van de funderingspalen voor de

beekdalbrug. De bouw van de funderingspoeren en de pijlers zijn vervolgens

als een bouwtrein opgestart, waarbij van het ene uiteinde naar het andere

uiteinde wordt gewerkt. In het voorjaar is een bypass aangelegd om het

autoverkeer van de N397 om de werkzaamheden heen te leiden (zie foto 1).

De bouw van het brugdek vindt plaats in vijf fasen. In de zomer is het eerste

brugdek aan de bouwtrein toegevoegd (zie foto 2). Inmiddels zijn de eerste

twee delen ontkist en is de slanke vorm van de brug zichtbaar. Eind 2020 is de

tijdelijke ondersteuning en het wapeningsstaal voor de derde fase

aangebracht (zie foto 3).

___
FOTO 1 - JUNI: BYPASS AANGELEGD

___
FOTO 2 - AUGUSTUS: BOUWTREIN BEEKDALBRUG

___
FOTO 3 - NOVEMBER: DERDE FASE BRUGDEK 
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NIEUWE N69 – OMGEVING 

KEERSOPPERBEEMDEN

De basis voor de N69 ter hoogte van de Keersopper-beemden is voltooid.

In het voorjaar is gestart met het grondwerk (zie foto 1). Vervolgens is het

zandbed voor de nieuwe weg aangebracht. Tot en met oktober heeft het

tracé als bouwweg gediend om de bouwlocaties Molenstraat en Einderheide

te bereiken (zie foto 2). Op 7 van de 8 kilometer van het tracé is in de laatste

maanden van 2020 de wegfundering en zelfs de eerste asfaltlaag

aangebracht (zie foto 3).

___
FOTO 1 - MAART: START GRONDWERK

___
FOTO 2 - SEPTEMBER: BOUWWEG

___
FOTO 3 - NOVEMBER: ONDERLAAG ASFALT AANGEBRACHT 



NIEUWE VERBINDING N69: JAAROVERZICHT 2020

EINDERHEIDE

Over de N69 worden in totaal drie voetgangersbruggen gebouwd. De eerste

uit deze serie is te zien in Einderheide.

Aan het begin van 2020 zijn op een aantal locaties bomen gekapt om de

aanleg van de Nieuwe Verbinding mogelijk te maken. Zo ook bij de

Einderheide (zie foto 1). In april is gestart met de bouw van de

voetgangersbrug Einderheide. Vlak voor de zomervakantie is het betonnen

brugdek gestort (zie foto 2). In de periode tot het einde van het jaar is

gewerkt aan de iconische trappartijen. Ook is de wegfundering van de N69

onder het viaduct door gelegd (zie foto 3).

___
FOTO 1 - FEBRUARI: BOMENKAP

___
FOTO 2 - JULI: BRUGDEK IN AANBOUW 

___
FOTO 3 - NOVEMBER: ICONISCHE TRAPPARTIJEN 
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BROEKHOVENSEWEG

Ter hoogte van de Broekhovenseweg is de Nieuwe Verbinding verdiept

aangelegd. Inmiddels is ook de bouw van het viaduct in volle gang.

Om het verkeer tijdens de werkzaamheden doorgang te blijven bieden, is in

mei een tijdelijke bypass aangelegd (zie foto 1). Tot aan de zomervakantie zijn

voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van de

verdiepte ligging. Vanwege de hoge grondwaterstand is er een tijdelijk

bemalingssysteem aangebracht. Dit zorgt ervoor dat de verdiepte ligging ‘in

den droge’ kon worden aangelegd. Na de zomervakantie was deze klus in

slechts zes weken geklaard. Belangrijk onderdeel hiervan was het

aanbrengen van een waterdichte folieconstructie (zie foto 2). Na de aanleg

van de verdiepte ligging is gestart met de bouw van het viaduct over de

Nieuwe Verbinding. Op foto 3 is te zien dat de tijdelijke ondersteunings-

constructie voor het brugdek wordt opgebouwd.

___
FOTO 1 - MEI: BYPASS EN BEMALINGSSYSTEEM 

___
FOTO 2 - AUGUSTUS: AANBRENGEN FOLIE 

___
FOTO 3 - NOVEMBER: VIADUCT IN AANBOUW
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NIEUWE N69 – OMGEVING HEERS

Tussen Locht en de Gagelgoorsedijk is de basis voor de N69 afgerond.

Begin 2020 stond in het teken van voorbereidende werkzaamheden. Zo is een

bouwweg aangelegd om de omliggende kernen niet te belasten met

bouwverkeer (zie foto 1). In de eerste helft van het jaar is het zandbed voor

de Nieuwe Verbinding aangebracht (zie foto 2). Op 7 van de 8 kilometer van

het tracé is in de laatste maanden van 2020 de wegfundering en de eerste

asfaltlaag aangebracht. Het resultaat is te zien op foto 3. Ook te zien is de

bouw van voetgangersbrug Heers en Beekdalbrug de Run.

___
FOTO 1 - JANUARI: BOUWWEG

___
FOTO 2 - JUNI: ZANDBED AANGEBRACHT

___
FOTO 3 - OKTOBER: ASFALT ONDERLAAG AANGEBRACHT


