
Nog even en dan zitten de werkzaamheden van de derde fase erop. De werkzaamheden lopen volgens schema en we naderen de laatste fasen 
van het project. Afgelopen weken zijn de werkzaamheden aan de duiker afgerond. De hoogtebeperking is verwijderd en het water vindt zijn 
weg weer door de watergang. De parallelle landbouwweg en het fietspad tussen de Stellestraat en Life & Garden zijn gerealiseerd en de nieuwe 
rotonde is geasfalteerd en aangesloten op de bestaande N258. Op maandag 13 november starten wij met de vierde fase van het project. Maar 
voordat hier aan begonnen wordt vinden er nog een aantal werkzaamheden plaats die wij extra onder uw aandacht willen brengen. 

Nachtafsluitingen asfaltwerkzaamheden
Van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november vinden er 
werkzaamheden plaats aan de N258 ter hoogte van Absdale en de Derde 
Verkorting. Doorgaand verkeer wordt op beide locaties van de N258 afgeleid 
en omgeleid via de naastgelegen parallelwegen. Verkeer wordt geadviseerd 
om gebruik te maken van de N290 Terneuzen-Hulst.

Omleiding N258 bij Absdale
Van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november wordt de N258 
ter hoogte van Absdale afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden die 
uitgevoerd gaan worden maken deel uit van de aanleg van de nieuwe 
rotonde bij Absdale. De N258 wordt afgesloten zodat er werkzaamheden aan 
het asfalt uitgevoerd kunnen worden. Om dit te kunnen realiseren wordt de 
hoofdrijbaan gedurende een week afgesloten voor alle verkeer. Doorgaand 
verkeer wordt ter hoogte van het werkvak van de N258 omgeleid via de Riet-
en Wulfsdijkweg. Fietsers worden omgeleid via de Tolweg.

Nachtafsluiting en omleiding N258 Rotonde Derde Verkorting
Van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november wordt de N258 ter 
hoogte van de rotonde aan de kruising Derde Verkorting – Axelsesestraat 
gedurende 4 nachten afgesloten voor verkeer. De rotonde en de 
aansluitingen worden voorzien van nieuw asfalt. Doorgaand verkeer wordt 
daar van de N258 afgeleid en omgeleid via de naastgelegen parallelwegen. 
De omleidingen vinden enkel plaats tussen 19.00 uur en 06.00 uur. Overdag 
ondervindt het verkeer geen hinder en is de N258 gewoon toegankelijk.

Fase 4:  Renovatie rijbaan Absdale Hulst 
Op maandag 13 november starten wij met de vierde fase van het project. 
De werkzaamheden van fase 4 duren ongeveer 1 week. Tijdens deze fase 
wordt de hoofdrijbaan van de N258 tussen de nieuwe rotonde en de rotonde 
bij Life & Garden voorzien van nieuw asfalt. Hiervoor dient eerste het oude 
asfalt weggefreesd te worden waarna de weg opnieuw geasfalteerd gaat 
worden.

Doorgaand verkeer wordt tijdens deze fase van de hoofdrijbaan van 
de N258 over de Tolweg geleid. Op deze omleidingsroute geldt een 
snelheidsbeperking van 50 km/u. 

De Plattendijk en Boerderijwinkel Schout zijn tijdens deze fase bereikbaar via 
de nieuwe noordelijke parallelweg tussen de Stellestraat en Life & Garden. 
Deze is bereikbaar via de rotonde bij Life & Garden.



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  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

Omleiding
Om de veiligheid van het verkeer gedurende de werkzaamheden 
van deze fase te waarborgen is het niet mogelijk om het 
projectgebied te betreden. De aansluiting van de Absdaalseweg 
met de Riet- en Wulfsdijkweg en de Plattendijk is daarom 
afgesloten voor motorisch verkeer. Verkeer richting de Plattendijk 
wordt ter plaatse omgeleid. Landbouwvoertuigen dienen gebruik 
te maken van de Absdaalseweg (N258).

Fietsers kunnen tijdens fase 4 geen gebruik maken van de 
parallelweg aan de oostelijke zijde van Absdale. Zij dienen daarom 
aan de westelijke zijde van Absdale over te steken van de Tolweg 
naar de Riet- en Wulfsdijkweg. Zij worden dan via de Plattendijk 
naar de Stellestraat en het nieuwe fietspad langs de N258 geleid. 
De omleiding van de fietsers staat aangegeven met gele borden.

Fietsers richting Boerderijwinkel Schout dienen gebruik te maken 
van het nieuwe fietspad tussen Life & Garden 
en de Stellestraat. Boerderijwinkel Schout is 
gemakkelijk te benaderen via een nieuwe 
toegangsweg. 

Omleiding 

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

Uw mening telt!
Wij proberen onze dienstverlening steeds te verbeteren. Hierbij is uw 
mening heel belangrijk! Wij horen daarom graag wat u van de uitvoering 
van onze werkzaamheden vindt....

www.h4a.nl/absdale


