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Zoals u wellicht gezien hebt, verloopt het grootste
deel van de werkzaamheden voorspoedig in fase
1 en 2 van de Schepenstaat. In de week van 26
maart zijn de bomen geplant in het eerste deel
van de straat. Aansluitend wordt een groot deel
van de bestrating aangebracht. In de week van 2
april zullen ook de planten en heesters geplant
worden. Dit deel van het werk loopt ongeveer
twee weken vóór op schema.

aanvoer bomen. Foto: W. Hoffmann

Echter, Stedin heeft alsnog besloten dat de
hoogspanningskabels in de Schepenstraat tóch
vervangen zullen worden. Dit zijn de leidingen
waarin vorig jaar een storing ontstond. Stedin
komt bij nadere bestudering van de schade tot
deze conclusie, waardoor de planning enigszins

op de schop moet. Dit werk start 9 april. Het zorgt
er voor dat het trottoir aan de noordzijde (oneven
zijde) de komende 9 weken nog open moet blijven
liggen.

Waarom vervangen van hoog- en
laagspanningskabels?
De vier hoogspanningskabels zijn vorig jaar
gerepareerd na een grote stroomstoring. Bij de
planning van de herinrichting van de Schepenstraat
heeft de gemeente alle nutsbedrijven tijdig
geïnformeerd en gevraagd naar hun plannen voor
aanpassingen en vervanging. Stedin had in eerste
instantie aangegeven geen werkzaamheden te
hebben, maar tijdens de uitvoering bleek dat hun
kabels zozeer verzakt zijn dat het efficiënter is om nu
de kabels te vernieuwen. Hun besluitvormingsproces
liep helaas achter op de rest van de werkzaamheden
in de Schepenstraat.

Inhoud werkzaamheden
Het betreft het vervangen van vier hoogspannings-
en een laagspanningskabel die aan de noordzijde (de
oneven kant) van de Schepenstraat liggen. De te
vervangen hoogspanningskabels (355 m’.) liggen
vanaf de Schieweg tot voorbij de Prinsekerk op 1,5
m. diepte. Daarom is een behoorlijk lange en brede
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sleuf nodig, die ook nog eens lang open blijft liggen
omdat de kabels stuk voor stuk gelegd worden,
waarna de oude kabels ook stuk voor stuk verwijderd
moeten worden. Tijdens het graven van de sleuf is
zorgvuldigheid geboden: de bestaande kabels en
buizen moeten op hun plaats blijven liggen. Daarvoor
zijn tijdelijke hulpconstructies en stutten nodig.
Weliswaar worden de hoogspanningskabels met
zand afgedekt nadat ze gelegd zijn, maar daarna
wordt de laagspanningskabel ook vervangen en
worden alle woningen opnieuw aangesloten. Daarom
blijft de sleuf tot die tijd open.

Planning en toegankelijkheid
Het werk aan de hoog- en laagspanningskabels plus
de huisaansluitingen zal in totaal ongeveer negen
weken in beslag nemen. Onder de kruisingen met de
Nolensstraat, de Statensingel (ook de Statensingel
naast de kerk) en de Jan van Troyenstraat worden
buizen gelegd om de kabels doorheen te trekken,
zodat de sleuf daar niet lang open hoeft te liggen. Per
kruising duurt dat werk een dag en dat gebeurt in de
eerste week van de werkzaamheden, vanaf 10 april.
Bij de portieken komen tijdelijke bruggetjes over de
sleuf, zodat de woningen altijd toegankelijk blijven.
Daarna worden de vier hoogspanningskabels gelegd.

plaats van de nieuwe kabels

Langer werken in lastenten
Op de plaatsen waar de nieuwe aan de oude kabels
verbonden worden is men gedurende drie weken aan
het werk. Dit gebeurt in twee zogenoemde lastenten,
één ongeveer ter hoogte van nr. 7 en één voorbij de
Jan van Troyenstraat, ongeveer ter hoogte van nr.
77. Omdat het maken van een las 10 tot 12 uur duurt,
zal in deze tenten langer dan gebruikelijk gewerkt
worden. Dit gaat echter niet gepaard met
geluidsoverlast. Daarna worden de oude
hoogspanningskabels één voor één verwijderd.
De sleuf loopt van nr 5 tot nr 87 omdat de oude
kabels ook (net zoals de nieuwe kabels) op de juiste
hoogte gelegd moeten worden.

Laagspanningskabel en huisaansluitingen
De laagspanningskabel wordt alleen vervangen
tussen de Schiekade en de Statensingel. De
werkzaamheden hiervoor zijn eenvoudiger: het werk
vindt medio mei plaats en het duurt ongeveer een
week. Aansluitend worden de woningen stuk voor
stuk hierop aangesloten. Daarvoor worden per adres
afspraken gemaakt door de aannemer van Stedin.

Werk aan het riool
Fase 3 en verder wordt gepland op basis van een
wekenplanning die regelmatig aangepast wordt. De
resultaten daarvan staan op de de site van het
Kernteam: www.schepenstraat.info.

Hier komt de sleuf voor de hoogspanningskabels


