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> Werkzaamheden aan 
Contactpersoon: de heer R. Bakermans
  

 

Verbetering van de bermen aan de Bommelsestraat 
Avri heeft de afgelopen 4 weken werkzaamheden verricht 

 

 
Wat hebben we al gedaan? 
In de afgelopen 4 weken hebben we langs de 
Bommelsestraat over het traject "
rotonde nabij Opijnen" de bermverhardingen 
aangebracht.  
Het asfalt is op vele plaatsen voorzien van nieuw 
asfalt en we zijn nu bezig om de 
netjes vlak aan te sluiten op het wegdek. 
 
Duur werkzaamheden/ Openstelling
Wij hebben u eerder laten weten 
werkzaamheden tot en met 22 december zouden 
duren. Op een deel van de rijbaan 
planning enkele dagen uit omdat er erg
reparaties aan het asfalt nodig zijn
We stellen de rijbaan tussen Ophemert en de 
Paasweg open op 22 december a.s.
voor het kruispunt Paasweg-Bommelsestraat
 
De rijbaan tussen Paasweg en rotonde nabij 
Opijnen blijft tijdens de kerstdagen
Direct na de kerst gaan we de bermen op dit 
traject afwerken, dit zal enkele dagen werk 
Waarschijnlijk is de gehele Bommelsestraat 
of 29 december weer open voor verkeer
 
Wat kunt u nog verwachten 
We moeten nog enkele reparaties uitvoeren
Daarvoor hoeven we de weg niet helemaal af te 
sluiten, waar nodig stellen we tijdelijke 
maatregelen in. Wij gaan er van uit dat de 
Bommelsestraat niet meer wordt afgesloten.
 
In het voorjaar zullen we nog een slijtlaag 
aanbrengen op de Paasweg. Voor deze 
werkzaamheden zal wel een afzetting 
Deze werkzaamheden zullen relatief kort zijn (2 à 
3 dagen).  
 
Wie voert de werkzaamheden uit?
Aannemer Van Kessel Wegenbouw uit Buren is de 
aannemer die voor dit werk is gekozen. Avri 
toezicht op de werkzaamheden. 
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Zachte bermen 
De bermen zijn nu volledig verzadigd met water. 
Daarom kunnen wij de grond niet verstevigen door 
trillen of walsen en blijft de grond voorlopig zacht. 
Houdt u er rekening mee
met uw auto door de bermen kunt rijden. Deze 
hebben meer tijd nodig 
Wij zullen ook waarschuwingsborden plaatsen met 
de tekst "zachte berm".
 
Tot slot 
Wij realiseren ons heel goed
laatste tijd erg veel overlast heeft gehad omdat er 
op dit moment zoveel projecten
in de omgeving Ophemert en Varik.
altijd om overlast te voorkomen en spannen ons in 
om u goed te informeren. 
excuses aan voor deze
voor uw begrip en geduld.
 
Namens Avri en de aannemer wensen wij u alvast 
Fijne Feestdagen! 
 
Heeft u vragen?  
Wanneer u naar aanleiding deze informatie nog 
vragen hebt kunt u contact opnemen met een van 
onze medewerkers of de aannemer: 
 
• Contactpersoon vanuit Avri voor de realisatie 

van dit project is de heer 
bakermans@avri.nl (0
kantooruren) 

• Contactpersoon vanuit aannemer voor de 
realisatie van dit project is de heer 
Kraaijveld, projecten@kessel.nl  
(06 - 22 81 47 13) 
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Contactpersoon vanuit aannemer voor de 
realisatie van dit project is de heer M.B.W. 

projecten@kessel.nl   
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