Vervanging
viaduct
Hoog Burel
Wat gaan we doen?

Rijkswaterstaat gaat in 2022 viaduct Hoog Burel over de snelweg
A1 vervangen. Het viaduct (1968) is meer dan 50 jaar oud en heeft
betonschade aan de onderkant. Sinds 2017 geldt een aslastbeperking voor zwaar (vracht)verkeer. Tijdens de werkzaamheden
in 2022 wordt de Hoog Buurloseweg over het viaduct afgesloten.
Na de vervanging kan alle verkeer weer vlot en veilig over viaduct
Hoog Burel rijden.

Eind januari 2022 wordt de A1 ter hoogte van viaduct Hoog Burel
tijdens een weekendafsluiting geheel afgesloten. In dat weekend
wordt het viaduct afgebroken. Tijdens de weekendafsluiting is
geluidsoverlast helaas niet te voorkomen. De overige bouwactiviteiten overtreffen niet de geluidsbelasting van het verkeer op de A1.
Omwonenden van het viaduct worden tijdig door de aannemer
geïnformeerd over de werkzaamheden en over het telefoonnummer
dat ze kunnen bellen bij vragen of hinder.

Hoe gaan we het doen?
Rijkswaterstaat gaat in 2022 eerst het bestaande viaduct afbreken en
daarna het nieuwe viaduct op dezelfde locatie opbouwen. Het
nieuwe viaduct houdt dezelfde functies en wegindeling als het
huidige viaduct.
In het voortraject is overwogen om een tijdelijk of nieuw viaduct
naast het huidige viaduct te bouwen. Deze opties zijn verworpen op
basis van de verwachte belasting voor natuur en milieu. Ook
gelijktijdige af- en opbouw bleek niet mogelijk omdat het viaduct
niet is ontworpen om gefaseerd te worden gesloopt.

Welke hinder leveren de werkzaamheden op?
Van begin januari tot en met juli 2022 wordt de Hoog Buurloseweg
over het viaduct Hoog Burel afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de
werkzaamheden zijn omleidingsroutes beschikbaar. Door de
afsluiting is het gebied rond het buurtschap Radio Kootwijk en
Hoog Buurlo verminderd bereikbaar. Bewoners en bezoekers
moeten rekening houden met een langere reistijd.

Samenwerking
Rijkswaterstaat, gemeente Apeldoorn, aannemer Dura Vermeer en
de veiligheidspartners werken samen aan het project vervanging
viaduct Hoog Burel. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol als
eigenaar van het viaduct en beheerder van de A1. De gemeente
Apeldoorn is als wegbeheerder van de Hoog Buurloseweg verantwoordelijk voor het wegverkeer over het viaduct.
Met de gemeente Apeldoorn en de veiligheidspartners zijn
afspraken gemaakt over veiligheidsmaatregelen voor het gebied
rond het buurtschap Radio Kootwijk en Hoog Buurlo. Met de
hulpdiensten zijn alternatieve routes afgestemd. Daarnaast worden
extra brandpreventie maatregelen getroffen en wordt een extra AED
geplaatst.
Tijdens de werkzaamheden heeft Dura Vermeer de plicht om zorg te
dragen voor de planten en dieren rond het viaduct. Aanvullend
ecologisch onderzoek is uitgevoerd zodat we weten welke maatregelen nodig zijn om de bestaande planten en dieren te beschermen.
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Meer informatie?

Deze planning is onder voorbehoud

Op de website www.rws.nl/viaducthoogburel vindt u achtergrondinformatie over de werkzaamheden.
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voorbereidende werkzaamheden
afsluiting Hoog Buurloseweg over het viaduct
start vervanging viaduct Hoog Burel
weekendafsluiting snelweg A1
nieuwe viaduct gereed en open voor alle
verkeer
herplant bomen
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