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Herinrichting Zandweg: wat en wanneer?
De gemeente Neerijnen heeft Avri opdracht gegeven om de Zandweg tussen de Rijweg en de spoortunnel in
Waardenburg opnieuw in te richten. In deze nieuwsbrief leest u welke keuzes voor de herinrichting er gemaakt zijn in
overleg met inwoners, en wat nu de volgende stappen zijn.

Aanleiding

Wat gaan we dan doen?

De gemeente Neerijnen heeft Avri opdracht gegeven
om de Zandweg tussen de Rijweg en de spoortunnel
in Waardenburg opnieuw in te richten. Het wegdek is
versleten en de bewoners van de straat hebben veel
last van sluipverkeer. Ook wordt er te hard gereden.

We hebben alle voor- en nadelen afgewogen. De
conclusie is dat het momenteel het best is om de
huidige situatie zoveel mogelijk te handhaven, en
slechts enkele aanpassingen te doen:
 vervangen van de bovenste laag van het asfalt
 aanbrengen van rode fietsstroken om de weg
veiliger te maken voor fietsers
 aan beide zijden van de weg een betonnen strook
van 50 cm aanbrengen om de berm te
verstevigen
 verschuiven van de versmalling bij de spoortunnel
zodat fietser er omheen kunnen rijden

Bij het inrichten van de weg moeten we daarnaast
rekening houden met de wensen van gebruikers van
landbouwvoertuigen. Ook hebben we te maken met
wettelijke eisen en richtlijnen en een beschikbaar
budget.

Welke weginrichting is het best?
Avri heeft met de bewoners en gebruikers van de
Zandweg overlegd over verschillende opties:
 Aanleggen van plateaus (drempels) in plaats van
de huidige wegversmallingen
 Aanbrengen van een knip door middel van een
landbouwsluis om zo het verkeer vanuit
Waardenburg te verminderen en het sluipverkeer
richting de A2 te weren
 Het aanbrengen van wegversmallingen
Elk van deze opties brengt nadelen met zich mee.
 Plateaus beschadigen het fruit bij het transport
 Het aanbrengen van de knip vinden de inwoners
niet wenselijk
 Het aanbrengen van de wegversmallingen is niet
mogelijk binnen het beschikbare budget, de
beschikbare ruimte (waaronder de
randvoorwaarden in verband met ondergrondse
kabels en leidingen) en voldoet niet aan de
gestelde richtlijnen van een weginrichting

Wanneer gaan we aan het werk?
De planning is nu als volgt:
 aanbesteding: week 22
 uitvoering werkzaamheden: gehele maand juli
Tijdens de werkzaamheden moeten we de weg
helemaal afsluiten. Alleen bestemmingsverkeer krijgt
doorgang. De bekende gele borden zullen de
omleidingen aangeven.

Heeft u vragen?
Hebt u na het lezen van deze brief nog vragen, dan
kunt u contact opnemen met de heer J. Schalkwijk,
via e-mail: schalkwijk@avri.nl, of telefonisch: 0345 58 53 53.

U kunt deze en vorige nummers van Avri Projectnieuws terugvinden op onze website: www.avri.nl/projectnieuws.

