
Afsluiting Viaductweg en Middelsteeg
In mei wordt de Viaductweg voor circa vier weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
Dit is nodig om - in verband met de verbreding van de N322 - de weg te kunnen verleggen. 
De omleiding loopt via het Van Voordenpark en de Steenweg en wordt met borden ter plaatse 
aangegeven. Vanwege de aanleg van de nieuwe weg moet ook de Middelsteeg worden afgesloten. 
Het gemotoriseerd verkeer hier wordt tot eind 2015 omgeleid via de Weitjesweg en de Krangstraat. 
Fietsers kunnen er wel door.

Rijden met zand
Op de plek waar de nieuwe weg komt te 
liggen, gaat Strabag aan de slag met grond–
werk. Bovenop de huidige bovenlaag van 
zand en klei wordt zo’n anderhalve meter 
extra zand gestort dat zich de komende 
periode moet ‘zetten’ tot het gewenste 
niveau. Het zand wordt aangebracht op het 
(nieuwe) tracé tot aan het tankstation, 
bij het kruispunt met de Steenweg en ten 
westen van de A2. Dit betekent extra 
vrachtverkeer op de weg. Er zijn behoorlijk 
wat ritten nodig om al het zand op de juiste 
plek te krijgen. In diezelfde periode gaat 
Strabag aan de slag met het graven van de 
waterberging bij het sportpark, het dempen 
en graven van watergangen en het aanleg–
gen van duikers.

Inklinken en zetten

Zaltbommel heeft te maken met zand- en 
kleigrond. Deze grond heeft de neiging om 
in te klinken als er druk op komt te staan. 
Dat inklinken moet wel gelijkmatig 
gebeuren anders gaat de weg (onder druk 
van funderingen, asfalt en later het verkeer 
zelf) na ingebruikname alsnog vervormen. 
Om dat te voorkomen wordt nu eerst een 
extra laag zand gestort en dat wordt een 
poos met rust gelaten zodat het zich kan 
zetten. Nadien is de grond hard en stevig 
en kan de weg weer worden opgebouwd. 

Inloopbijeenkomst infocentrum ‘RondomBommel’
Op 29 april organiseren provincie en gemeente een inloopbijeenkomst om u te informeren 
over de werkzaamheden komend voorjaar en de gevolgen daarvan voor omgeving en verkeer. 
Aanmelden is niet nodig: u kunt binnenlopen wanneer het u schikt.

wanneer: woensdag 29 april 2015

hoe laat: tussen 19.00 – 21.00 uur

waar: informatiecentrum RondomBommel, Hogeweg 131 (1e verdieping)

Nu valt er buiten nog weinig activiteit te bespeuren maar achter de schermen wordt er hard 

gewerkt. Aannemer Strabag is druk met het uitwerken van het ontwerp en het aanvragen van 

de vergunningen. Begin mei gaat de schop in de grond. Ook de gemeente maakt vorderingen 

met het verder brengen van haar plannen. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de 

werkzaamheden in de maanden mei en juni. Bovendien organiseren we een
 
inloopbijeen–

komst waar u van harte welkom bent. 

april 2015

Herinrichting N322 Zaltbommel



Infocentrum RondomBommel
Tijdens de uitvoering kunt u op de Hogeweg 131 terecht bij het infocentrum RondomBommel. 
Elke woensdag tussen 16.00 en 18.00 uur zijn er projectmedewerkers aanwezig om tekst en 
uitleg te geven aan de hand van kaarten en planningen. Kom gerust langs!

Let op: vanaf 2016 gaan wij over op een digitale nieuwsbrief. Aanmelden? Dat kan! 

Stuur direct een mail aan p.van.burk@gelderland.nl o.v.v. ‘nieuwsbrief N322 Zaltbommel’.  
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Ontsluiting De Waluwe 
De rotonde op de Wichard van Pontlaan ter hoogte 
van de Hertog Karellaan verdwijnt en wordt 
vervangen voor een reguliere doorgaande weg. 
Het verkeer uit woonwijk De Waluwe kan dus in 
de toekomst via de nieuwe ontsluiting gewoon 
rechtdoor de Hogeweg op.

Daarnaast gaat Strabag dit voorjaar aan de slag met 
het graven van de bouwkuip voor de fi etstunnel,het 
aanbrengen van een duiker bij de A2 en de aanleg 
van een tijdelijke  ‘vrije rechtsaff er’ op de afrit A2 
(komend vanuit Utrecht).
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Gemeentelijke projecten
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Aannemer Strabag doet er alles aan om de overlast voor het 
verkeer tot een minimum te beperken. Onverwachtse om–
standigheden kunnen de planning verstoren. Houd daarom de 
lokale media, de website of @rondombommel (twitter) goed in de 
gaten voor de meest actuele stand van zaken buiten.

Wist u dat de gemeente Zaltbommel…
 − onlangs het defi nitieve ontwerp voor de aansluiting van de Wichard van Pontlaan op 

de rotonde Steenweg heeft vastgesteld? Het verkeersbesluit ligt al sinds 18 maart 
(gedurende zes weken) ter inzage. De werkzaamheden starten naar verwachting in 
het najaar van 2015;

 − nu ook voor een aantal verkeersmaatregelen bij de Portage een defi nitief ontwerp 

heeft  vastgesteld? De in- en uitritten van het parkeerterrein worden aangepast. 
Ook hier wordt waarschijnlijk dit najaar gestart; 

 − de gemeente naar aanleiding rioleringswerkzaamheden in gesprek is met bewoners 

van  de Staatsliedenbuurt en de Kievitstraat? Onderwerp van gesprek: de inrichting 
van de straten, inclusief parkeren en groen. In mei is het defi nitief ontwerp klaar en 
eind 2015 gaan we aan de slag.

Meer weten over de vorderingen van de gemeentelijke projecten? Bel dan met 14 0418 of 
stuur een mail naar: info@zaltbommel.nl


