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WELKOM

Uitvoering reconstructie 
Voorsterallee



Begeleiding informatieavond:
Bertil Jansen (projectcoördinator gemeente Zutphen)

Lars Molenkamp (werkvoorbereider gemeente Zutphen)

Gerard de Weerd (uitvoerder Dusseldorp)

Programma van vanavond:
19.30u: Presentatie plannen omgeving Voorsterallee

(Bertil Jansen)

Beantwoorden van vragen

19.50u: Presentatie aannemer Dusseldorp over de 
uitvoering (Gerard de Weerd)

Beantwoorden vragen

20.30u: Afronding



Lokatie waar de werkzaamheden 
plaatsvinden



Wat gaan we doen?

• Verhardingen
- Rijbaan wordt smaller (totaal 6 meter breed);
- Rijbaan wordt uitgevoerd in asfalt met rode fietsstroken;
- Rijbaan wordt voorzien van snelheidsremmende maatregelen 

(wegversmallingen);
- Op het kruispunt Voorsterallee en Kerkpad komt een drempelplateau

welke uitgevoerd wordt in betonklinkers kleur geel;
- Parkeerplaatsen worden uitgevoerd in straatbakstenen kleur rood-bruin;
- Er komt een parkeerplaats voor het informatiebord welke uitgevoerd wordt

in straatbakstenen kleur rood-bruin;
- Het trottoir aan de zuidzijde van de Voorsterallee wordt breder en wordt

uitgevoerd in betontegels kleur grijs.



Wat gaan we doen?

• Groen
- Bestaande bomen blijven gehandhaafd;
- Bestaande berm aan de noordzijde van de Voorsterallee blijft gehandhaafd;
- Rondom en tussen de bestaande bomen aan de zuidzijde van de

Voorsterallee komen plantvakken met bodembedekkers Geranium 
macrorrhizum (Ooievaarsbek);

- Aan de zuidzijde van de Voorsterallee komen plantvakken met blokhagen
Fagus sylvatica (beukenhaag).

• Verlichting
- Bestaande lichtmasten worden vervangen door nieuwe lichtmasten.



Verhardingen



Verhardingen (2)



Verhardingen (3)



Groen



Overlast

• Algemene bouwoverlast
- Tijdelijk geen en beperkte bereikbaarheid;
- Geluid en trillingen;
- Vervuilde straten en vuilinloop.

• Beperkt sluipverkeer van aanwonenden door 
de wijk 



Bereikbaarheid

• Bereikbaarheid van woning
- Met een kleine omweg / omleiding is uw woning goed

bereikbaar;
- Het werk wordt in fases uitgevoerd; 
- Uw woning is maximaal 4 weken niet bereikbaar met

de auto;
- Lopend en met de fiets aan de hand, is uw woning

altijd bereikbaar, eventueel via loopplanken.



Planning 

• Start werkzaamheden dinsdag 22 april 2014;
• Werkzaamheden gereed (totale werk) begin september 

2014.



Einde


