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Voorbereidingen groot onderhoud wegen 2018 

De gemeente Neerijnen heeft Avri de opdracht gegeven om in het kader van de meerjarenplanning groot onderhoud 
wegen in 2018 een zevental wegen aan te pakken. 

Avri zal de komende maanden op deze trajecten een aantal onderzoeken laten uitvoeren om de huidige situatie in 
kaart te brengen. Als de onderzoeksresultaten bekend zijn zal Avri bekijken welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn 
en zal het ontwerptraject starten. U krijgt hier later meer informatie over.   

 

 
Over welke wegen gaat het? 

 A.H. de Kockstraat in Waardenburg 

 Zandweg in Waardenburg, tussen de A2 en het 
spoorwegviaduct 

 Kortestraat in Tuil (i.v.m. afsluiting van de weg) 

 Van Pallandtweg in Neerijnen 

 Estse Omloop nabij Opijnen, tussen de 2e 
Tieflaarsestraat en de Slotstraat 

 Esterweg nabij Est 

 Dreef in Est 

 
Wat is er al gebeurd? 
Het uitvoeren van de onderzoeken is de eerste stap in 
het ontwerpproces. Avri gebruikt de resultaten van de 
onderzoeken om te bepalen wat de huidige staat van 
de wegen is, wat de randvoorwaarden zijn en welke 
(onderhouds-)maatregelen het meest geschikt zijn. 
 

Wat gaan we doen? 
Het gaat om de volgende onderzoeken: 

 in kaart laten brengen van de bestaande situatie 
door een landmeetkundig bureau  

 in kaart brengen van de aanwezige kabels en 
leidingen door het graven van proefsleuven 

 onderzoeken van de kwaliteit van de weg-
constructie, hiervoor wordt door het asfalt 
geboord 

 onderzoeken van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bermen 

 uitvoeren van verkeerstellingen 
 

Wie voert de onderzoeken uit en wanneer? 
Dover verkeer uit Waardenburg voert de 
verkeerstellingen uit van 20 november tot en met 15 
december 2017. 
 
Metrica uit Oldenzaal zal de bestaande situatie in 
kaart brengen. Ze starten daarmee op 8 januari 2018. 
 
 
 
 

 
 
Voor de overige onderzoeken werken we nog aan de 
contracten:  

 het  onderzoeken van de wegconstructie gebeurt 
zeer waarschijnlijk nog in 2017 

 de proefsleuven worden waarschijnlijk pas in 
januari 2018 gegraven 

 het milieukundige onderzoek zal waarschijnlijk 
pas in februari-maart van 2018 uitgevoerd worden 

 
Hoe zit het met de bereikbaarheid? 
Tijdens de onderzoeken blijven de wegen gewoon te 
gebruiken. We moeten alleen tijdens het onderzoeken 
van de wegconstructie voor korte tijd 1 weghelft 
afsluiten. Het graven van de proefsleuven en het 
milieukundige onderzoek gebeurt in de wegbermen.  
Hiervoor sluiten we een deel van een weghelft voor 
korte tijd af. 
 

Hebt u vragen?  
Wanneer u naar aanleiding van deze informatie nog 
vragen hebt kunt u contact opnemen met Bram 
Hofschreuder, hofschreuder@avri.nl, telefoon-
nummer: 0345 - 58 53 53. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze wegen gaan we onderzoeken: 
 
 

 
 


