
Werkzaamheden provinciale weg N612 

 

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant (contactpersoon Ilse van Schijndel 06-57517599) 

Opdrachtnemer: Dura Vermeer en Ploegam (contactpersoon Christian Mathijssen 06- 51637851) 

 

 

Groot onderhoud aan de N612 (vanaf de rotonde richting A67 tot aan de komgrens Helmond) 

o.a. asfalteren, vervangen geleiderail, VRI/software bij de Rochadeweg vervangen. 

 

 

 

1. 25 september t/m 9 oktober fase 1:  

 Halve baanafzetting tussen Someren en Rochadeweg;  

 Werkzaamheden in bermen / geleiderail / etc.; 

 Noordelijke richting (ri. Helmond) doorgaand verkeer mogelijk; 

 Zuidelijk verkeer (ri. Weert) via omleiding;  

 Hulpdiensten te allen tijde via fietspad mogelijk; 

  

2. Weekend 29 september 19.00 uur t/m 2 oktober 6.00 uur, weekendafsluiting (fase 2): 

 Frezen en asfalteren hoofdrijbaan, gedeelte tussen A67 en Oude Goorenweg (hmp 79.1 t/m 

81.1); 

 Frezen en asfalteren fietspad, gedeelte tussen Oude Goorenweg en Rochadeweg;  

 Beide richtingen dicht, verkeer via omleidingen, kruising Rochadeweg dicht; 

 Hulpdiensten te allen tijde via fietspad mogelijk; 

 T.p.v. asfaltwerkzaamheden fietspad, hulpdiensten over de rijbaan; 

   

3. Weekend 6 oktober 19.00 uur t/m 9 oktober 6.00 uur, weekendafsluiting (fase 3): 

 Frezen en asfalteren hoofdrijbaan, gedeelte Oude Goorenweg t/m voorbij kruising 

Rochadeweg (hmp. 81.1 t/m 82.6);   

 Aanpassingen aan VRI incl. lussen slijpen en aanbrengen; 

 Afrondende werkzaamheden fase 1 en 2; 

 Beide richtingen dicht, verkeer via omleidingen, kruising Rochadeweg dicht;  

 Hulpdiensten t.a.t. via fietspad mogelijk; 

  

4. 9 oktober t/m 20 oktober fase 4: 

 Halve baanafzetting tussen Rochadeweg en Helmond; 

 Werkzaamheden in bermen / geleiderail / etc.; 

 Noordelijke richting (ri. Helmond) vanaf kruising Rochadeweg doorgaand verkeer mogelijk; 

 Zuidelijk verkeer vanuit komgrens Helmond (ri. Weert) via omleiding;  

 Hulpdiensten t.a.t. via fietspad mogelijk; 

 Verkeer tussen A67 en Rochadeweg twee zijden mogelijk;   

  

5. Weekend 14 en 15 oktober (geen werkzaamheden); 

 Halve baanafzetting fase 4 blijft van toepassing in dit weekend; 

  

6. Weekend 20 oktober 19.00 uur t/m 23 oktober 6.00 uur, weekendafsluiting fase 5: 

 Frezen en asfalteren hoofdrijbaan, gedeelte Rochadeweg t/m komgrens Helmond (hmp. 82.6 

t/m 84.2); 

 Werkzaamheden aan brugdek, gelijktijdig met asfaltwerk; 



 Beide richtingen dicht, verkeer via omleidingen;  

 Hulpdiensten t.a.t. via fietspad mogelijk; 

 Kruising Rochadeweg is tijdens dit weekend open voor verkeer; 

  

7. 23 oktober t/m 27 oktober fase 6: 

 Werkzaamheden aan het fietspad tussen de Rochadeweg en Helmond (hmp 82.2 t/m 84.2); 

 Verkeer wordt gestuurd langs de kanaalzijde, fietsers op de rijbaan;  

 Werkzaamheden aan inritten aanliggende percelen;  

 Frezen en asfalteren fietspaden;  

 Noordelijke richting (ri. Helmond) doorgaand verkeer mogelijk;  

 Zuidelijk verkeer (ri. Weert) via omleiding;  

 Hulpdiensten t.a.t. via rijbaan mogelijk; 

  

8. Weekend 27 oktober 19.00 uur t/m 30 oktober 6.00 uur, weekendafsluiting fase 7: 

 Reserveweekend, i.v.m. eventuele uitlopende werkzaamheden; 

 Indien weekend ingezet wordt geldt dezelfde situatie als fase 5; 

  

9. 30 oktober 6.00 uur, werk zal opengesteld worden voor verkeer 

  

10. 27 november t/m 8 december (excl. weekend):  

 Bomen rooien en stobben frezen, werkzaamheden staan los van werkzaamheden aan 

hoofdrijbaan en fietspad;  

 Geen verdere hinder op hoofdrijbaan. 

 


