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U bent van harte welkom!

Opening infocentrum ‘RondomBommel’
Op woensdag 4 maart markeren gemeente en provincie samen de start van de 
werkzaamheden aan de zuidkant van Zaltbommel. Het gaat niet alleen om het werk aan 
de N322 maar ook om een aantal gemeentelijke projecten die in diezelfde periode worden 
uitgevoerd. De bijeenkomst vindt plaats in het infocentrum ‘RondomBommel’ dat die 
middag door Conny Bieze, gedeputeerde Provincie Gelderland en Han Looijen, wethouder 
offi  cieel geopend wordt. U bent van harte welkom daarbij aanwezig te zijn.

Wanneer: woensdag 4 maart 2015

Hoe laat: 15.30 – 16.30 uur

Waar: informatiecentrum, Hogeweg 131

Meld u nu aan!

Dicht op het nieuws
Wilt u op de hoogte blijven van actuele 
ontwikkelingen op en rond de bouwplaats? 
Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief 
door een mail te sturen aan 
p.van.burk@gelderland.nl. 

Herinrichting N322 Zaltbommel

Van plannen naar uitvoering

Het gaat beginnen!
Langzaam maar zeker komt de herinrichting van de N322 - beter bekend als de Van 

Heemstraweg - dichterbij. Aannemer Strabag heeft de plannen uitgewerkt en gaat alvast aan 

de slag met een aantal voorbereidende werkzaamheden. Over enkele weken start de 

uitvoering. Dat gaat gepaard met hinder. We doen er uiteraard alles aan de overlast te 

beperken én u daarover te informeren. Via nieuwsbrieven, een website maar ook met een 

infocentrum waar u terecht kunt met vragen.
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Wat gebeurt er? 

De herinrichting van de N322 bestaat uit een verbreding van de weg in de directe omgeving 
van de A2, de aanleg van een nieuw viaduct, de aanleg van een nieuwe weg - inclusief 
kruispunt - tussen de Van Heemstraweg en de Steenweg, het reconstrueren van drie andere 
kruispunten en de bouw van een fi etstunnel. De werkzaamheden nemen ca. anderhalf jaar 
in beslag. 



Voorbereidend werk
Begin februari is het archeologisch onderzoek 
van start gegaan. Eerdere graafwerkzaam–
heden in de omgeving van de N322 (mei 2014) 
leverden vondsten op die duiden op een 
nederzetting uit de Bronstijd: een boerenerf 
met hoofd- en bijgebouwen en een 
afrastering. Nu zijn de delen aan de beurt die 
destijds nog niet toegankelijk waren.  
De duur van het onderzoek hangt af van 
eventuele vondsten. 

Om ruimte te maken voor een bredere weg 
(de N322 gaat op een aantal plaatsen van twee 
naar vier rijstroken) moeten in totaal 
circa 170 bomen wijken. Eind 2016 worden 
langs het hele tracé nieuwe bomen terug–
geplaatst. De kap staat gepland voor de 
laatste twee weken van februari, net voor 
aanvang van het broedseizoen. Tijdens het 
kappen kan het verkeer er beperkt door. 
Ter hoogte van het tankstation zet aannemer 
Strabag verkeersregelaars in. 

Bij panden die dicht op het tracé van de 
nieuwe N322 staan worden nulmetingen 
uitgevoerd. Mocht er tijdens de uitvoering 
onverhoopt schade ontstaan aan een woning, 
dan kan er eenvoudig vergeleken worden met 
de oorspronkelijke situatie. Aannemer Strabag 
neemt zelf contact op om afspraken te maken.

Werk met werk
Ook de gemeente gaat de komende tijd aan 
de slag in het zuidelijke deel van 
Zaltbommel. Daarom hebben provincie en 
gemeente besloten hun activiteiten onder de 
gezamenlijke noemer ‘RondomBommel’ met 
u te delen. Wel zo handig!

Wat pakt de gemeente aan?

− om het verkeer beter te verdelen over de 
Zaltbommelse wegen sluit de gemeente 
onder meer de Wichard van Pontlaan 
aan op de rotonde Steenweg. 
De aansluitingen van de Wichard van 
Pontlaan en Hertog Karellaan op de 
rotonde Hogeweg worden vervangen 
door een aansluiting op de Fiep 
Westendorplaan;

− bij het parkeerterrein van winkel–
centrum Portage worden fiets- en 
autoverkeer van elkaar gescheiden: 
fietsers krijgen aan beide zijden van 
het parkeerterrein een eigen opgang;

− aan de Middelsteeg wordt een nieuw 
sportcomplex aangelegd, de werk–
zaamheden daarvoor zijn al gestart;

− na de zomer krijgt een deel van de 
Staatsliedenbuurt (De Vergt) een nieuw 
riool.

Waar kunt u terecht? 
Binnenkort gaat de projectwebsite www.rondombommel.nl online. Daar vindt u 
informatie over de diverse projecten en de actuele stand van zaken buiten. Tot die tijd 
kunt u terecht op www.gelderland.nl/N322. 

Infocentrum RondomBommel

Het infocentrum maakt onderdeel uit van het projectbureau aan de Hogeweg 131. 
Op woensdagmiddagen tussen 16 en 20 uur zijn er projectmedewerkers aanwezig om 
tekst en uitleg te geven aan de hand van kaarten en planningen. Begin april kijken we 
of deze openstelling voldoet aan de behoefte of dat de tijden moeten worden aangepast. 
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