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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 de afgelopen tijd is een aannemer gecontracteerd voor uitvoering.  
In deze 2e nieuwsbrief leest u wat de planning is tot aan de afronding van de werkzaamheden.   

 

 

Aanleiding 
 
De gemeente Neerijnen heeft Avri opdracht gegeven 
om de Zandweg tussen de Rijweg en de spoortunnel 
in Waardenburg opnieuw in te richten. Daarbij worden 
ook een aantal problemen die nu spelen aangepakt. 
In de afgelopen nieuwsbrief hebben wij u 
geïnformeerd over de plannen. Deze gaan uit van 
handhaving van de huidige situatie waar dat kan, met 
daarbij doorvoering van een aantal verbeterpunten: 

 de bovenste laag van het asfalt vervangen 

 rode fietsstroken aanbrengen om de weg 
veiliger te maken voor fietsers 

 aan beide kanten van de weg een betonnen 
strook van 50 cm aanbrengen om de berm te 
verstevigen 

 verschuiven van de versmalling bij de 
spoortunnel zodat fietsers er omheen kunnen 
rijden 

 
Inmiddels is onze aannemer van Mouwrik uit 
Waardenburg aan het werk en is aan 1 kant van de 
weg de betonnen strook gestort..   
 
Planning 
 
De volgende werkzaamheden zijn nu gepland: 

 van 18 t/m 20 juli worden voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd voor de 2e 
betonstrook 

 Op 23 juli wordt de 2e betonstrook gestort. In 
de daaropvolgende dagen wordt de berm 
afgewerkt.  

 Op 26 juli vinden er voorbereidende 
werkzaamheden plaats voor het asfalt.  
Onder andere wordt de weg gereinigd en een 
hechtlaag aangebracht.   

 Op vrijdag 27 juli worden het asfalt en daarna 
de belijning op de weg aangebracht. Bij erg 

warm  weer zal de aannemer om 6 uur 's 
ochtends starten met het asfaltwerk.  

 Op 30 en 31 juli zal de aannemer nog 
afrondende werkzaamheden uitvoeren 
waarna de Zandweg weer opgesteld wordt 
voor alle verkeer.  

 Op 26 en 27 juli zal uw woning voor enige tijd 
niet bereikbaar zijn. De aannemer houdt u 
hiervan op de hoogte.  

 In week 38 (half september) worden de 
definitieve wegversmallingen geplaatst. De 
aannemer zal tijdelijke wegversmallingen 
plaatsen, zodat de verkeerssnelheid geremd 
wordt.   

 Totdat de definitieve wegversmallingen zijn 
aangebracht geldt er op de Zandweg een 
snelheidslimiet van 30 km per uur.   

 
Omleiding en bereikbaarheid 

 
Van 2 t/m 31 juli 2018 is de Zandweg tussen de 
Rijweg en de spoortunnel afgesloten voor doorgaand 
verkeer vanwege de werkzaamheden. Een 
omleidingroute  is met borden aangegeven. 
Bestemmingsverkeer naar de Zandweg krijgt wel 
doorgang. Tijdens de werkzaamheden proberen wij 
uw perceel zo veel mogelijk toegankelijk te houden. 
Wanneer dat niet lukt, overleggen wij dit op tijd met u.   
 
Heeft u vragen?  
 
Wanneer u naar aanleiding van deze informatie nog 
vragen hebt kunt u contact opnemen met Avri via  
info@avri.nl of (0345) 58 53  53.  

 
 
 
 

 


