
 
  

 
 
RONDWEG etc. 
 
In deze brief leest u meer over het plaatsen van een grondwaterscherm en over de 
fietsbrug over de rondweg.  
Grondwaterscherm  
Bij het uitgraven van de rondweg is ter hoogte van de Meerlosebaan een natuurlijk 
ondergronds kleischerm doorsneden. Dit scherm hield het grondwater tegen. Nu het 
kleischerm doorsneden is loopt  
het reeds uitgegraven tracé steeds vol. In overleg met betrokken partijen heeft 
Mooder Maas een technische oplossing uitgewerkt: er wordt een kunstmatig scherm van 
damwanden aangelegd, die de functie  
van het natuurlijke scherm overneemt.  
 
Uitvoering  
Het scherm wordt geplaatst tussen de rondweg en de nieuwe parallelweg en in de lengte 
tussen de Lange Ven en Meerlosebaan/fietsbrug. Op de kaart bij  deze brief is de 
locatie schematisch weergegeven. 
De bovenkant van de damwanden komt ongeveer een halve meter onder de grond te 
liggen. Na afronding van de werkzaamheden zijn de damwanden niet meer zichtbaar. De 
damwanden van 6 meter lang worden 
met een hoogfrequent trilblok aangebracht. Bij deze methode komt minder geluid vrij 
dan bij resoneren en minder trilling dan bij heien. Mooder Maas werkt in de berm tussen 
de parallelweg en de rondweg.  
De parallelweg blijft open, mogelijk is er beperkte hinder bij het laden en lossen van 
materiaal. De damwanden worden in de tweede helft van juli uitgevoerd en nemen 
ongeveer 2 weken in beslag.  
 
Fietsbrug  
Mooder Maas heeft gemerkt dat in de omgeving het beeld bestaat dat de fietsbrug 
hoger is komen te liggen vanwege de grondwaterstand. Het doorsnijden van het 
natuurlijke scherm door de rondweg en hoogte van de fietsbrug hebben echter geen 
relatie met elkaar. De rondweg wordt nog verder uitgegraven en komt op de maximaal 
mogelijke diepte te liggen. Tussen de rondweg en de onderkant van de fietsbrug moet 
een minimale doorrijhoogte beschikbaar zijn voor vrachtwagens. Dit is bepalend voor de 
hoogte van de fietsbrug.  
 
Volgens de huidige planning worden de fietsbrug en het fietspad van de Meerlosebaan  
naar de school Peddepoel half september in gebruik genomen.   


