
De werkzaamheden van fase 4 zitten er bijna op! De hoofdrijbaan van de N258 is voorzien van nieuw asfalt en klaar voor de toekomst. 
Inmiddels zijn ook de nieuwe bushaltes aan de rotonde Australiëweg in gebruik genomen. Het project begint zijn einde te naderen. Maandag 
20 november starten wij met fase 5, de voorlopig laatste fase van dit project. Wij informeren u graag over welke werkzaamheden wij de 
komende weken gaan uitvoeren.

Fase 5: Ontsluiten Stellestraat & inrichten 30 km zone Absdale
Van maandag 20 november tot en met vrijdag 22 december beginnen 
wij aan de laatste afrondende werkzaamheden. Hierbij wordt eerst de 
aansluiting van de Stellestraat met de N258 verwijderd. Nadat dit is afgerond 
wordt de kern van Absdale ingericht als 30 km zone. 

Ontsluiten Stellestraat
Op maandag 20 november wordt gestart met het verwijderen van de 
aansluiting van de Stellestraat met de N258. Dit betekent dat het in de 
toekomst niet meer mogelijk is om via de Stellestraat de N258 op te rijden 
of over te steken. Men kan dan via de landbouwroute richting  de rotonde 
bij Life & Garden rijden en de N258 oprijden. Hiervoor dient de Stellestraat 
verbonden te worden met de nieuwe paralelle landbouwroute. Deze 
werkzaamheden gaan ongeveer 1 week duren.

Om dit te realiseren wordt de Stellestraat ter hoogte van de kruising met 
de Plattendijk afgezet. Doorgaand verkeer van en naar de Stellestraat/N258 
wordt omgeleid via de Plattendijk, de nieuwe rotonde en de N258.

Inrichten 30km zone Absdale
In Absdale wordt de maximumsnelheid verlaagd van 50 naar 30 km/uur. Om 
van heel Absdale een 30-km zone te kunnen maken, worden de bebouwde 
komgrenzen verplaatst. De woningen aan de oostkant komen binnen de 
bebouwde kom te liggen. Aan de westzijde komt de tweede aansluiting van 
de Gerstweg op de Tolweg ook binnen de bebouwde kom te liggen.
De weg wordt zodanig ingericht, dat deze de gebruikers uitnodigt om 30 
km/uur te rijden. Ter hoogte van de nieuwe bebouwde komgrenzen worden 
verkeersdrempels gerealiseerd. 

Deze moeten er voor zorgen dat verkeer niet met een te hoge snelheid de 
bebouwde kom van Absdale binnenrijdt. 

De aanleg van deze drempels vindt plaats van maandag 27 november tot 
en met vrijdag 1 december. Op de kruising Tolweg – Oud Ferdinandusdijk 
wordt een verkeersplateau gerealiseerd. Tevens wordt aan de westelijke 
zijde van Absdale een verkeersdrempel aangelegd en wordt de kruising van 
de Tolweg met de N258 verwijderd. Om deze werkzaamheden uit te kunnen 
voeren wordt de Tolweg ter hoogte van restaurant De Bourgondiër afgezet. 
Ook is het voor doorgaand verkeer niet mogelijk om Absdale in te rijden vanaf 
de oostzijde bij de nieuwe rotonde. Verkeer richting Absdale wordt ter plaatse 
omgeleid via de N258 en de Derde Verkorting.  Aanwonenden zijn wel bereikbaar.

Afrondende werkzaamheden
De komende weken gaan we ons vooral bezig houden met werkzaamheden 
zoals het verwijderen van tijdelijke verhardingen en het afwerken van 
diverse bermen. Tijdens het verwijderen van de tijdelijke verhardingen en 
het herstellen van de bermen aan de Tolweg wordt het verkeer ter hoogte 
van de werkzaamheden tijdelijk even omgeleid. 

Fase 6: Landbouwroute/ fietspad deel 2
In de zesde fase van dit project staat de realisatie van de landbouwroute en 
het fietspad tussen de nieuwe rotonde en de Stellestraat gepland. Helaas 
kunnen wij deze fase nog niet uitvoeren omdat de grondverwerving voor dit  
stuk van de landbouwroute en fietspad nog niet rond is. Zodra dit het geval 
is komen wij nog eenmaal terug om dit stuk te realiseren. 
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Meer informatie   
Tijdens de uitvoering houdt H4A elke woensdag (tot en met 20 december) van 15.00 
tot 16.00 uur een inloopspreekuur in onze bouwunit aan de Plattendijk (ter hoogte van 
huisnummer 6). Hier kunt u  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

Afsluiting Stellestraat
Om de Stellestraat af te koppelen wordt de Stellestraat afgesloten 
voor verkeer. Fietsers worden omgeleid via de Tolweg en de nieuwe 
rotonde.

Fietsers richting Boerderijwinkel Schout kunnen vanaf de Tolweg 
gebruik maken van de oversteekmogelijkheid ter hoogte van de 
winkel. Voor gemotoriseerd verkeer is er de mogelijkheid om vanaf de 
N258 direct via een oprit de winkel de bereiken. 

Afsluiting aanleg drempels
Van maandag 27 november tot en met vrijdag 1 december wordt de 
drempel aan de westelijke zijde van Absdale en het verkeersplateau op 
de kruising Tolweg-Oud Ferdinandusdijk gerealiseerd. Hiervoor wordt de 
Tolweg ter hoogte van de Bourgondier afgezet.  Ook is het voor doorgaand 
verkeer niet mogelijk om Absdale in te rijden vanaf de oostzijde bij de 
nieuwe rotonde. Verkeer richting Absdale wordt ter plaatse omgeleid via 
N258 en de Derde Verkorting. 
Voor fietsers gelden niet alle afsluitingen. Zij kunnen bij de afsluiting 
van de kruising Tolweg-N258 (westzijde Absdale) gebruik maken van 
rijplaatbanen. Tijdens de aanleg van het verkeersplateau wordt de 
kruising van de Tolweg-Oud Ferdinandusdijk echter wel afgesloten voor 
alle verkeer. Fietsers tussen Axel-Hulst worden omgeleid via de Derde 
Verkorting- Riet-en Wulfsdijkweg- Plattendijk- Rotonde Absdale. Fietsers 
vanaf Heikant richting Axel worden omgeleid via de Oud Ferdinandusdijk- 
Plaatstraat - Heuvelstraat. Fietsers vanaf Heikant richting Absdale/
Hulst worden omgeleid via de Oud Ferdinandusdijk-Nieuwe Ellestraat- 
Meistraat- Rotonde Absdale.  

Omleidingen   

Ons werk zit er bijna op!  We gaan de (bijna) 
laatste fase van het project in. Zoals eerder in deze 
nieuwsbrief gemeld, komt H4A nog een periode terug 
om fase 6 te realiseren. 
 
Wij hebben met veel enthousiasme en trots de 
werkzaamheden mogen uitvoeren. Wij danken u voor 
uw begrip en de fijne samenwerking!

Projectteam en medewerkers 
H4A - Provincie Z eeland

Bijna klaar!
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