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Parallelweg Oesterdam tijdelijk

afgesloten

Gratis pendeldienst zet fietsers over

•

In verband met de dijkversterking van de Oesterdam, is de parallelweg van 2 april tot 15 juli
2012 afgesloten voor fietsers en recreanten. De strandjes bij de Bergse Diepsluis blijven wel
bereikbaar. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, rijdt een gratis pendeldienst heen
en weer om fietsers over te zetten. Met het oog op de veiligheid sluit projectbureau
Zeeweringen, dat de werkzaamheden uitvoert, de parallelweg volledig af. Alleen
landbouwverkeer mag over de weg rijden. Wegverkeer op de hoofdrijbaan ondervindt geen
hinder van de werkzaamheden.
Pendeldienst en omleidingsroute
De afsluiting geldt dag en nacht, zeven dagen per week. De pendeldienst rijdt elke dag
tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Aan de noordzijde komt een halte bij de Bergse Diepsluis, aan
de zuidzijde bij de carpoolplaats. Bij de Speelmansplaten komt de derde halte. Daarnaast
kunnen fietsers gebruik maken van de omleidingsroute via de Markiezaatskade. Die route is
gebaseerd op het fietsknooppuntennetwerk en staat met borden aangegeven. Voor de Adrie
van der Poel Classic en de Koos Moerenhout Classic wordt de parallelweg wel opengesteld.
Werkzaamheden 2011
In 2011 pakte projectbureau Zeeweringen het noordelijke deel van de Oesterdam aan.
Fietsers konden toen wel over de parallelweg. Een betonnen afscheiding voorkwam
vermenging van fietsers en werkverkeer. In overeenstemming met de wegbeheerder,
Provincie Zeeland, is nu niet voor die oplossing gekozen. De werkruimte was door de
afscheiding erg krap, wat voor onveilige situaties zorgde. Het zuidelijke deel dat in 2012
aangepakt wordt, is bovendien nog smaller. Door de parallelweg volledig af te sluiten, kan de
veiligheid gegarandeerd worden. Bovendien kan de aannemer efficiënter werken bij een
volledige afsluiting, waardoor de werkzaamheden naar verwachting voor de zomervakantie
klaar zijn.
Projectbureau Zeeweringen
Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en
waterschap Scheldestromen. Het projectbureau versterkt de steenbekleding van de dijken in
Zeeland, in totaal ruim 325 kilometer. De steenbekleding wordt versterkt, omdat deze niet
aan de wettelijke norm voldoet. Er is geen acuut gevaar voor de veiligheid van Zeeland. Het
project moet in 2015 afgerond zijn.
Voor meer informatie zie: www.zeeweringen.nl.
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Noot voor redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke McGovern, projectsecretaris van
projectbureau Zeeweringen: 088-2461361 of 06-52688241.
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