
Nieuwsbericht werkzaamheden Rijkswaterstaat in Kelbergen 12 april 2015. 

De bewoners van Kelbergen hebben  bijna een jaar te maken met de werkzaamheden t.b.v. 

nieuwe kabels en leidingen voor de tunnel van de Gaasperdammerweg. Gelukkig is het eind  

in zicht. 

Het tunneltje Kelbergenpad richting Nellestein is al weer open. 

De planning van de laatste werkzaamheden is 24 maart 2015 door Rijkswaterstaat 

gecommuniceerd naar omwonenden:  

Kelbergen Midden (vanaf kruising tot Karspeldreef) : Visser Smit Habab (de aannemer) is 

momenteel met het diepriool bezig in Kelbergen midden. Deze werkzaamheden moeten eind 

april gereed zijn. De heiwerkzaamheden (t.b.v. het riool) zijn bijna gereed. 1 of 2 keer moet 

er nog geheid worden. 

Voor die werkzaamheden zijn momenteel nog 3 soorten bemaling aanwezig; 2 voor het 

grondwater en 1 voor het tijdelijk overpompen van het riool. - Eind april verdwijnen de 

pompen en de grote graafmachines.  

 In mei wordt aangevangen met het herstel van bestrating:  

 Fietspad asfalteren (heel Kelbergenpad) 

  Over het fietspad tijdelijk verkeer. 

 Bestrating rijweg realiseren Tot slot worden alle tijdelijke bouwwegen en doorgangen 

verwijderd. Dit laatste moet uiterlijk 19 juni verwijderd zijn.  

 Het Nellesteinpad wordt weer versmald tot de oorspronkelijke breedte. 

 

Beplanting:  

Langs het Nellesteinpad en in Laag Kralenbeek zijn afgelopen weken de voorbereidingen 

getroffen tot het planten van nieuwe bomen.  

Beplanting aan het Kelbergenpad vindt in 2 fases aanplant plaats. In het gedeelte 

kruising/A9 worden in april grondwerkzaamheden uitgevoerd en een gedeelte van de 

beplanting aangeplant. In het najaar wordt de rest aan beplanting aangeplant. In het 

gedeelte Kruising/Karspeldreef vallen de nieuwe bomen buiten het plantseizoen en worden 

de bomen in het najaar aangeplant. Gekeken wordt welke heesters en onderbeplanting in 

mei nog geplant kunnen worden.  

Er wordt gekeken om 1 jarige perkplanten te planten en of er plantenbakken kunnen worden 

neergezet in samenwerking met het stadsdeel. 

Bron Rijkswaterstaat en Bewonersbelangenvereniging Kelbergen. 

 


