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Herinrichting Dreef: wat en wanneer? 

De gemeente Neerijnen heeft Avri opdracht gegeven om in 2018 groot onderhoud uit te voeren op de Dreef. Het 
gaat om het gedeelte tussen Het Nieuwe Achterom en de grens van de bebouwde kom nabij de Hucht. In deze 
nieuwsbrief leest u welke keuzes in overleg met een aantal bewoners en agrariërs (klankbordgroep) voor de herin-
richting zijn gemaakt en wat nu de vervolgstappen zijn. 

 

 

Aanleiding 
Gemeente Neerijnen heeft Avri gevraagd om in 2018 
de Dreef tussen Het Nieuwe Achterom en de grens 
van de bebouwde kom nabij de Hucht opnieuw in te 
richten. Het wegdek is versleten en de bewoners van 
de straat hebben veel last van sluipverkeer. Ook 
wordt er regelmatig te hard gereden. 
 
Bij het inrichten van de Dreef houden we rekening 
met de wensen van bewoners en agrariërs. Zij heb-
ben inspraak gehad via een klankbordgroep waarin 
afgevaardigden van beide groepen zitting hebben 
gehad. Daarnaast gelden er wettelijke eisen en richt-
lijnen en is er een vastgesteld projectbudget. 
 
Omdat het wegdek van de Hucht in slechte staat 
verkeert wordt hier, voordat er met de werkzaamhe-
den op de Dreef begonnen wordt, de bovenste laag 
asfalt vervangen en wordt er halfverharding aan één 
kant langs het asfalt aangebracht.  

 
Wat gaan we doen? 
Vernieuwen asfalt 
Tijdens de herinrichting vervangt Avri het asfalt op de 
Dreef. Er vinden geen werkzaamheden aan de funde-
ring en de riolering plaats. Wel worden de putdeksels 
in de rijbaan vervangen. Ook wordt de bestaande 
goot vervangen. De wegbreedte blijft hetzelfde.   
 
De asfaltverharding op de Oude Bommelsestraat 
tussen de Esterweg en de Elsevierstraat is vernieuwd, 
waardoor de weg weer in goede staat is en begaan-
baar is voor landbouwvoertuigen en vrachtwagens. 
 
Verkeersveiligheid 
Gemeente Neerijnen wil op de Dreef het woongenot 
voor de bewoners vergroten en tegelijkertijd de ver-
keersveiligheid voor de schoolgaande jeugd verbete-
ren op de Elsevierstraat en Dreef. Deze wegen zijn 
namelijk onderdeel van een schoolroute. De gemeen-
te wil beide doelen realiseren door de hoeveelheid 
sluipverkeer te beperken. 
 
 

Om het sluipverkeer te beperken wil gemeente Neer-
ijnen de Oude Bommelsestraat tussen de Elsevier-
straat en de Bommelsestraat afsluiten voor gemotori-
seerd verkeer. Bij de afsluiting komt een fietssluis. De 
lokatie van de fietssluis is in overleg met de klank-
bordgroep bepaald. Het verkeersbesluit  wordt bin-
nenkort ter inzage gelegd en mensen kunnen dan 
gedurende 6 weken bezwaar maken.  
 
Indien bezwaar tegen het verkeersbesluit wordt ge-
maakt, worden de argumenten van het bezwaar on-
derzocht door de Commissie bezwaarschriften. Deze 
commissie brengt een advies uit aan de gemeente 
over het wel of niet ontvankelijk verklaren van het 
bezwaarschrift. Wanneer bezwaar tegen het ver-
keersbesluit wordt gemaakt en dit wordt niet ontvan-
kelijk verklaard of de gemeente volgt het advies van 
de commissie niet op, dan wordt de fietssluis na af-
ronding van de werkzaamheden op de Dreef en Hucht 
aangelegd.  
 
Asverspringingen 
Omdat één van de oorzaken van de door de bewo-
ners ervaren overlast op de Dreef de snelheid van 
auto’s betreft worden de bestaande asverspringingen 
uitgebreid met 1 element om zo de passeersnelheid 
van gemotoriseerd verkeer te verlagen. 
 
De wegversmalling bij de grens van de bebouwde 
kom blijft bestaan. Wanneer de fietssluis gerealiseerd 
is kunnen de asverspringingen, indien gewenst, 
alsnog verwijderd worden. Hier wordt tijdens de aan-
leg al rekening mee gehouden. 
 
Aslastbeperking 
Volgens een verkeersbesluit uit 2003 mogen voertui-
gen  buiten de bebouwde kom van Est een aslast van 
maximaal van 4,8 ton hebben, uitgezonderd bestem-
mingsverkeer. Het onderbord waarmee dit wordt aan-
gegeven is inmiddels weer opgehangen op de Oude 
Bommelsestraat (zijde Esterweg).  
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De verkeersborden op de Dreef (zijde Het Nieuwe 
Achterom) hebben de functie van een vooraan-
kondiging. Dit is belangrijk omdat landbouwvoertuigen 
en vrachtwagens op de Dreef niet kunnen keren. Ter 
verduidelijking is een verkeersbord "over 450 m" op-
gehangen. 
 
Parkeren op de rijbaan 
Avri heeft op verzoek van de klankbordgroep onder-
zocht of in de nieuwe situatie binnen de bebouwde 
kom het aanbrengen van parkeervakken op de rijbaan 
mogelijk is. De conclusie is dat dit niet mogelijk is. De 
weg is hiervoor ruim 2,00 m

1
 te smal. Er worden 

daarom in de nieuwe situatie geen parkeervakken op 
de weg aangebracht. 
 

Wanneer gaan we aan het werk? 
De planning is op dit moment als volgt: 

 selectie aannemer: week 29 t/m 30 
 uitvoering Hucht: week 30 
 bouwvakvakantie:   week 31 t/m 33 
 uitvoering Dreef:   week 34 t/m 38 
 uitvoering fietssluis:  nog niet bekend 

 

Hoe zit het met de bereikbaarheid? 
Tijdens de werkzaamheden wordt de weg helemaal 
afgesloten tussen Het Nieuwe Achterom en de grens 
van de bebouwde kom bij de Hucht. In geval van 
nood kunnen de hulpdiensten over de bestaande 
fundering alle woningen bereiken. Voor bestem-
mingsverkeer wordt een omleiding ingesteld over de 
Esterweg richting de Elsevierstraat. 
  
Aan de zijde van Het Nieuwe Achterom begint het 
werkvak voorbij de plek waar het fietspad van de weg 
afbuigt. Op dit deel kunnen personenauto's in de 
berm geparkeerd worden. Aan de zijde van de Hucht 
komt een tijdelijke parkeervoorziening in de berm met 
rijplaten. Bij het parkeren wordt u gevraagd er reke-
ning mee te houden dat de aannemer zijn werkterrein 
te allen tijde moet kunnen bereiken met zijn machi-
nes. 
 
De aannemer en Avri zullen de overlast tijdens de 
werkzaamheden zoveel mogelijk proberen te beper-
ken.  Er zal echter wel sprake zijn van enige overlast. 
De aannemer zorgt ervoor dat uw afval opgehaald 
kan worden. 
 

Hebt u vragen?  
Dan kunt u contact opnemen met Bram Hofschreuder 
via hofschreuder@avri.nl of telefoonnummer: (0345) 
58 53 53. 
 


