
We zijn begonnen! De werkzaamheden van fase 1 zitten er bijna op. Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de realisatie van 
de persleidingen en het uitvoeren van diverse graafwerkzaamheden. De contouren van de nieuwe rotonde beginnen inmiddels al goed 
zichtbaar te worden. Ook is er tijdens fase 1 een tijdelijke rijbaan gerealiseerd. Deze tijdelijke rijbaan is aangebracht om het verkeer om de 
werkzaamheden te leiden en een doorstroom van het verkeer te kunnen behouden. Op maandag 21 augustus, na de bouwvakantie, starten 
wij met de tweede  fase van het project.

Vanwege de omvang van het project en de diversiteit aan werkzaam-
heden is het mogelijk dat u gedurende de uitvoering hinder en overlast 
kunt ervaren. Wij zullen alles in het werk stellen om deze te minimaliseren. 
Wij informeren u daarom graag over de aard van de werkzaamheden en 
de  mogelijkheden om met ons in contact te komen. 

Fase 2:  Aanleg rotonde en kokerduiker zuid
Op maandag 21 augustus starten wij met de tweede fase van het project. 
De werkzaamheden van fase 2 duren ongeveer 5 weken. Tijdens deze fase 
wordt de zuidelijke zijde van de kokerduiker vernieuwd, gelegen de kruising 
van de Absdaalseweg met de Plattendijk/Riet- en Wulfsdijkweg. Eerst wordt 
de oude duiker verwijderd, waarna de nieuwe duiker gerealiseerd wordt. 
De noordelijke zijde van de duiker volgt in fase 3. Doorgaand verkeer 
over de Absdaalseweg (N258) maakt gedurende deze fase gebruik van de 
tijdelijke rijbaan, zodat het verkeer kan blijven doorstromen. Vanwege de 
aanleg van de duiker is de aansluiting van de Absdaalseweg met de Riet- 
en Wulfsdijkweg/ Plattendijk afgesloten. Fietsers en verkeer richting de 
Plattendijk worden ter plaatse omgeleid (zie ommezijde).

Naast de duiker wordt ook de parallelweg aan de zuidelijke zijde van 
de nieuwe rotonde gereedgemaakt, zodat deze in fase 3 gebruikt kan 
worden. Ook wordt er een start gemaakt met de aanleg van de parallelweg/
landbouwroute tussen Life & Garden en de Stellestraat.  Doorgaand verkeer 
ondervindt hier geen hinder van.

Beperkingen transport
De aanleg van een tijdelijke rijbaan zorgt ervoor dat doorgaand verkeer door 
kan blijven stromen. Echter, brengt de aanleg van deze tijdelijke rijstrook 
wel een breedte- en hoogtebeperking met zich mee voor transport. Wij 
adviseren transport, breder dan 2,80 meter en/of hoger dan 4 meter, tijdens 
deze fase gebruik te maken van de N290 Terneuzen - Hulst.

Landbouwverkeer over hoofdrijbaan N258 
Tijdens deze fase wordt het landbouwverkeer over de N258 geleid, omdat 
de landbouwroutes langs de noord- en zuidzijde afgesloten zijn.

Inhaalverbod & snelheidsbeperkingen
Tijdens deze fase is er een inhaalverbod van kracht op de N258 ter hoogte 
van de wegwerkzaamheden. Ook is er een snelheidsbeperking van 50 km/u. 
Komende weken zullen er diverse snelheidscontroles plaatsvinden.
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Meer informatie   
Tijdens de uitvoering houdt H4A elke woensdag van 15.00 tot 16.00 uur een 
inloopspreekuur in onze bouwunit aan de Plattendijk (ter hoogte van huisnummer 6). Hier 
kunt u vanaf woensdag 5 juli bij onze omgevingsmanager terecht voor de beantwoording 
van diverse vragen en/of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden. 

Contact
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met:
Sidney Mast, omgevingsmanager
via telefoonnummer 0115-841000 / 06-46424109
of per mail via omgevingsmanagement@h4a.nl

Geen spreekuur tijdens bouwvakantie
Tijdens de bouwvakantie, van maandag 31 juli tot en met vrijdag 
18 augustus, vindt er op woensdag geen spreekuur plaats met de 
omgevingsmanager. Uiteraard kunt u wel telefonisch contact met ons 
opnemen.

Bushaltes verplaatst
De bushaltes aan de oostzijde van Absdale worden tijdelijk verplaatst naar 
de westelijke zijde van Absdale. Hier worden tijdelijke bushaltes geplaatst.

Geen afsluitingen tijdens bouwvak
Tijdens de bouwvakantie, van maandag 31 juli 
tot en met zondag 20 augustus, zijn er geen 
afsluitingen en zijn alle wegen open voor verkeer.

Aanmelden digitale nieuwsbrief
Wenst u liever digitaal een update te ontvangen 
van onze werkzaamheden? Dan kunt u 
een email met uw mailadres sturen  naar 
omgevingsmanagement@h4a.nl. 

Omleiding
Om de veiligheid van het verkeer gedurende de 
werkzaamheden van deze fase te waarborgen is het niet 
mogelijk om het projectgebied te betreden. De aansluiting 
van de Absdaalseweg met de Riet- en Wulfsdijkweg en de 
Plattendijk is daarom afgesloten voor motorisch verkeer.  
Verkeer richting de Plattendijk wordt ter plaatse omgeleid. 
Landbouwvoertuigen dienen gebruik te maken van de 
Absdaalseweg (N258)

Fietsers kunnen tijdens deze fase geen gebruik maken 
van de parallelweg aan de oostelijke zijde van Absdale. Zij 
dienen daarom over te steken van de Tolweg naar de Riet- 
en Wulfswegdijk aan de westelijke zijde van Absdale. Zij 
kunnen dan over een tijdelijk fietspad richting de Plattendijk. 
Via de Stellestraat kunnen zij dan de Absdaalseweg (N258) 
oversteken om zo weer aan de oostelijke zijde te komen. Aan 
het begin van deze fase zullen er verkeersregelaars staan om 
fietsverkeer de weg te wijzen. De omleiding van de fietsers 
staat aangegeven via gele borden.

Omleiding

Praktische informatie

Reconstructie Absdaalseweg
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