
We gaan van start! In opdracht van de Provincie Zeeland gaat H4A Infratechniek B.V. beginnen met de reconstructie van de 
Absdaalseweg. Deze reconstructie bestaat uit het vervangen van een duiker, de aanleg van de nieuwe rotonde ten oosten van 
Absdale, de renovatie van de bestaande hoofdrijbaan en de aanleg van een deel van de parallelle landbouwweg. Het project wordt 
uitgevoerd in 6 fasen.

Vanwege de omvang van het project en de diversiteit aan werkzaamheden 
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 werkzaamheden en de 
mogelijkheden om met ons in contact te komen. Hiervoor zenden wij u 
voor aanvang van iedere fase een nieuwsbrief in de vorm van een flyer. 

Fase 1: voorbereidende werkzaamheden
Op 3 juli zullen wij starten met de eerste fase van het project. Tijdens 
deze fase wordt een nieuwe persleiding  aangelegd. Hierbij wordt een 
gemaal aan de zuidzijde van de aan te leggen rotonde vervangen. Ook 
wordt er een tijdelijke rijbaan gerealiseerd om het verkeer gedurende 
het project om de werkzaamheden heen te leiden. Vanwege de aanleg 
van de tijdelijke rijbaan en het tijdelijke fietspad is de aansluiting 
van de Absdaalseweg met de Riet- en Wulfsdijkweg/ Plattendijk 
afgesloten. Fietsers en doorgaand verkeer wordt ter plaatse omgeleid. 
(zie ommezijde). Doorgaand verkeer over de Absdaalseweg (N258) 
ondervindt tijdens deze eerste fase geen hinder van de werkzaamheden.

 De werkzaamheden van fase 1 duren ongeveer 4 weken zodat maandag 
21 augustus, direct na de bouwvakantie, gestart kan worden met fase 2. 
Tijdens de bouwvakantie, van 31 juli tot en met 18 augustus, vinden er 
geen werkzaamheden plaats en is alles  gewoon bereikbaar.

Reconstructie Absdaalseweg

  Fase 1: Voorbereidende werkzaamheden

  Fase 2:  Aanleg rotonde en kokerduiker zuid

  Fase 3:  Aanleg landbouwroute & kokerduiker noord

  Fase 4:  Renovatie rijbaan Absdale-Hulst 

  Fase 5:  Aanbrengen drempels Absdale

  Fase 6:  Landbouwroute/fietspad deel 2



Uitvoerend projectteam . . 

Bedrijfsleider | Wim de Ridder  Omgevingsmanager | Sidney Mast Uitvoerder | Anthony van Wijck

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 0115-471460 / 06-46424109
of per mail via omgevingsmanagement@h4a.nl

U kunt de ontwikkelingen van het project op de voet volgen door de 
BouwApp te installeren op uw smartphone of tablet.  
Zo blijft u op de hoogte van de stand van zaken. 

Hoe volg ik het project via de BouwApp?  
Om het project “Reconstructie Absdaalseweg” met de BouwApp te volgen:
• Download de BouwApp in de appstore (Google of Apple). Kies de 

gele helm.
• Ga naar ‘“Zoek projecten’” 
• Zoek op ‘“Reconstructie Absdaalseweg””’
• Selecteer project
• Klik op  “Toevoegen aan favorieten” 
• Telkens als er een update is, krijgt u een klein geel helmpje in het 

scherm te zien. Zo weet u snel wanneer er een nieuwe foto of een 
nieuw bericht is toegevoegd. 

Uitvoering werkzaamheden
Het project wordt gerealiseerd van 3 juli tot en met begin januari 2018 . De 
werkzaamheden vinden iedere werkdag plaats van 7.00 uur tot 18.00 uur. 
Tijdens de weekenden en op feestdagen vinden er geen werkzaamheden 
plaats.

Bereikbaarheid hulp- en gemeentelijke diensten
Alle openbare faciliteiten en percelen blijven altijd bereikbaar voor 
hulpdiensten en gemeentelijke diensten. Om te voorkomen dat deze 
instanties voor onverwachte verrassingen komen te staan communiceren 
wij de bereikbaarheid vooraf met de betreffende diensten. 

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. Zo blijft u op de hoogte 
van de laatste actuele informatie over de werkzaamheden.

Omleiding
Om de veiligheid van het verkeer gedurende de werkzaamheden 
van de eerste fase te waarborgen is het niet mogelijk om het 
projectgebied te betreden. De aansluiting van de Absdaalswweg met 
de Riet- en Wulfsdijkweg en de Plattendijk is daarom afgesloten voor 
verkeer. Doorgaand verkeer en fietsers worden ter plaatse omgeleid. 
Fietsers richting de Plattendijk worden omgeleid via de Tolweg en de 
Stellestraat. De Plattendijk is voor doorgaand verkeer bereikbaar via de 
Absdaalseweg- Stellestraat. Doorgaand verkeer over de Absdaalseweg 
(N258) ondervindt geen hinder.

Bereikbaarheid
We streven er naar om tijdens de uitvoering de bereikbaarheid 
zoveel mogelijk te waarborgen. Alle openbare voorzieningen en 
aangrenzende percelen zullen gedurende de werkzaamheden 
bereikbaar zijn. 

Omleiding

Praktische informatie


