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Werkzaamheden aan de Weverstraat: tegenslag op tegenslag 

Avri heeft van de gemeente Neerijnen opdracht gekregen om in de Weverstraat en directe omgeving het riool 
aan te passen van een gemengd riool naar een riool dat vuilwater en regenwater gescheiden afvoert. Dit in 
combinatie met het herinrichten van de Weverstraat. In onze laatste nieuwsbrief voor de feestdagen hebben 
wij u geïnformeerd over het verwachte verdere verloop na een reeks tegenslagen.  

In deze nieuwsbrief leest u over nieuwe en aanhoudende tegenvallers in de laatste weken en het vooruitzicht.  

 

 
Tot nu toe 
 
Half december hebben de meeste werkzaamheden 
ongeveer 1,5 week stilgelegen door het winterse 
weer. Daarom is het niet gelukt om de werkzaam-
heden voor de kerstvakantie af te ronden. Gelukkig 
is het wel gelukt om op het eerste deel van de 
Weverstraat, het deel waar de bewoners het langst 
overlast hebben gehad, voor de kerst de verhar-
ding aan te brengen. 
 
Op 8 januari heeft de aannemer het aanbrengen 
van de verharding weer opgepakt. De weers-
omstandigheden leken in eerste instantie goed. 
Helaas kregen we nu te maken met hoog water, 
een probleem dat in de hele regio speelt. Het 
grondwater staat nu zo hoog (tot vlak onder 
straatniveau) dat het onmogelijk is de kolken 
(afvoerputten) te plaatsen.  
 
Met het dalen van de rivierstand hadden wij de 
hoop dat de omstandigheden beter zouden 
worden. Dit is tot nu toe niet het geval. Integendeel, 
Rijkswaterstaat voorspelt verdere stijging van de 
waterstand in de Waal. Zolang het grondwater niet 
flink zakt en de ondergrond niet droger wordt 
kunnen we de kolken niet plaatsen en kunnen we 
de werkzaamheden dus niet afronden. 
 
Overlast beperken 
 
We weten dat deze stagnatie tot grote overlast 
leidt, vooral bij de bewoners van de Weverstraat, 
maar ook bij andere inwoners van Ophemert die 
deze straat gebruiken om bestemmingen in het 
dorp te bereiken. Dat vinden we heel vervelend. 
 
We hebben verschillende opties overwogen of 
getest om de overlast terug te dringen, maar tot nu 

toe hebben we geen echt veilige en bevredigende 
oplossing kunnen vinden. Zodra we water 
afvoeren, komt er direct weer grondwater omhoog.   
Voorlopig zullen we in ieder geval de puinbaan zo 
droog mogelijk houden door modder te verwijderen 
en het puin weer aan te vullen. Ook houden we de 
trottoirs zo schoon mogelijk.  
 
Wat moet er nog gebeuren?  
 
De volgende werkzaamheden moeten nog worden 
uitgevoerd op het gedeelte tussen de Dreef en de 
huisartsenpost: 

 de aanleg van de laatste riolering op het 
kruispunt Weverstraat - Dreef; 

 plaatsen van de kolken; 

 werkzaamheden aan trottoirs en parkeerplaatsen; 

 aanleggen van de verharding voor de rijbaan; 

 de verharding op het kruispunt met de Dreef en 
op het kruispunt met de Kapelstraat afronden.  
 

Planning  
 
Het is momenteel niet te voorspellen wanneer het 
grondwater voldoende gezakt zal zijn om de 
werkzaamheden weer op te kunnen pakken. Pas 
als daarover meer duidelijkheid is, kunnen wij weer 
een planning afgeven. We begrijpen dat dit een 
onwenselijke en heel vervelende situatie is. We 
kunnen hier echter tot onze spijt geen enkele 
controle op uitoefenen.  
 
Heeft u vragen?  
 
Wanneer u naar aanleiding van deze informatie 
nog vragen hebt kunt u contact opnemen met onze 
medewerker Alexander Holland, holland@avri.nl 
(0345 75 66 04).  

 


