
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!

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’.  

Het infocentrum is tussen maandag 20 juli en vrijdag 17 augustus gesloten in verband met de 

zomervakantie.   

RondomBommel

In de aanloop naar een nieuw tracé voor de N322 is aannemer Strabag momenteel druk in de 

weer met het aanbrengen van zand en het dempen en graven van watergangen.  

De verschillende nutsbedrijven verleggen hun kabels en leidingen en ook de gemeente zet 

stappen in haar plannen en werkvoorbereiding. Deze zomer starten er weer nieuwe 

werkzaamheden in het gebied. In deze nieuwsbrief vertellen wij u erover.  

Daarnaast nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst op woensdag 15 juli. 

Inloopbijeenkomst infocentrum ‘RondomBommel’
Op 15 juli organiseren de provincie, aannemer Strabag en de gemeente opnieuw een 
inloopbijeenkomst in het infocentrum ‘RondomBommel’. Wij informeren u dan over de 
werkzaamheden die van start gaan in juli en augustus en de gevolgen daarvan voor  
omgeving en verkeer. Aanmelden is niet nodig: u kunt binnenlopen wanneer het u schikt.
 

wanneer: woensdag 15 juli 2015

hoe laat: tussen 19.00 – 20.30 uur

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

Palen heien
Om het fietsverkeer te scheiden van het 
autoverkeer starten we half juli met de bouw 
van een fietstunnel ter hoogte van Middel–
steeg. Half augustus begint ook de bouw van 
een extra viaduct (naast het huidige viaduct). 
Het verdelen van de stroom auto’s van en 
naar de A2 bevordert de doorstroming.  

Vanwege de zachte ondergrond op beide 
locaties, is het nodig om de bouwwerken te 
funderen met betonnen palen. Het heien van 
betonnen palen gaat helaas gepaard met 
geluidshinder: het heien gebeurt dan ook 
zoveel als mogelijk overdag. 

Aannemer Strabag doet er alles aan om 
de overlast voor verkeer en omgeving tot 
een minimum te beperken. Onverwachtse 
omstandigheden kunnen de planning 
echter verstoren. Houd daarom de 
berichtgeving in de lokale media en op 
www.rondombommel.nl goed in de gaten. 
De meest actuele stand van zaken kunt u 
ook volgen via ons twitteraccount: 
@rondombommel .

juli 2015
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Vrije rechtsaffer

Afrit Zaltbommel vijf nachten dicht
Een van de maatregelen om de doorstroming van de A2 naar de N322 te verbeteren is het  
aanleggen van een ’vrije rechtsaffer’ in de richting van Zaltbommel. Automobilisten krijgen  
bij het verlaten van de snelweg een vrije doorgang richting N322. 

Het werk wordt begin juli uitgevoerd. Vijf avonden op een rij is de afrit tussen 20.00 uur ’s avonds 
en 05.00 uur ’s ochtends afgesloten. Het verkeer wordt naar de volgende afrit geleid (Kerkdriel).
Met borden wordt vervolgens  de omleidingsroute richting de N322 in Zaltbommel aangegeven. 
Kijk voor definitieve planning op www.rondombommel.nl. 

Eveneens in voorbereiding…
Ook bij de gemeente Zaltbommel  wordt er achter de schermen hard gewerkt. In een deel van  
De Vergt wordt binnenkort het riool vervangen en krijgen de straten een nieuwe inrichting.  
De ontwerptekeningen zijn eind juni aan de belanghebbenden gepresenteerd. Verder wordt er 
gewerkt aan de toekomstige aansluiting van de Wichard van Pontlaan op de rotonde Steenweg en 
een aantal verkeersmaatregelen bij het parkeerterrein van winkelcentrum Portage. Ook daar  
vindt nog overleg plaats. De gemeente verwacht eind dit jaar met de uitvoering te kunnen starten. Provincie Gelderland
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Reconstructie N322

info@rondombommel.nl 
meldingen: T (0900) 0418 322

Gemeentelijke projecten

info@zaltbommel.nl

meldingen: T 140 418

Ontsluiten van De Waluwe 
In de vorige nieuwsbrief (april 2015) kondigden we de nieuwe ontsluiting van De Waluwe aan.  
De rotonde op de Wichard van Pontlaan/Hogeweg 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.
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd
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Fase 1: half augustus - half september

De Hertog Karellaan wordt tot aan de Wichard van 
Pontlaan afgesloten voor doorgaand verkeer.  
De omleidingsroute loopt via de Graaf Reinaldstraat 
en de Wichard van Pontlaan. 

Fase 2: half september - half oktober

De Wichard van Pontlaan wordt afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via 
de Hogeweg, Hertog Karellaan en de  
Graaf Reinaldstraat. 

Fase 3: half oktober - half november

De rotonde wordt ontmanteld en omgebouwd tot 
een reguliere doorgaande weg. De Hogeweg is 
dan ook afgesloten tussen 20.00 en 06.00 uur 
‘s ochtends. De omleiding loopt via het  
Van Voordenpark en wordt ter plaatse aangegeven.




