Werkzaamheden aan
Haringvlietbrug (A29)
Weekendafsluitingen Haringvlietbrug
januari en februari 2018
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Breda

Werkzaamheden
Rijkswaterstaat voert reparatie- en verstevigingswerkzaamheden uit aan de Haringvlietbrug (A29). De brugklep wordt verstevigd,

Roosendaal
de voor- en achterkant van de brugklep worden vernieuwd
en de voegovergangen van de brug worden vervangen. De brug wordt
vier weekenden afgesloten voor wegverkeer en scheepvaart.

Bergen op Zoom

Weekendafsluitingen

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de weekenden:
• Vrijdag 19 januari 22.00 uur – maandag 22 januari 2018 05.00 uur
• Vrijdag 26 januari 22.00 uur – maandag 29 januari 2018 05.00 uur
• Vrijdag 16 februari 22.00 uur – maandag 19 februari 2018 05.00 uur
• Vrijdag 23 februari 22.00 uur – maandag 26 februari 2018 05.00 uur

Z.O.Z.

Tijdens deze weekenden is de brug volledig afgesloten voor wegverkeer en is het beweegbare deel van de brug afgesloten voor
scheepvaart. De vaste brug blijft beschikbaar voor de scheepvaart.
Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Er zijn twee reserveweekenden in maart
gereserveerd: vrijdag 2 t/m 5 maart en vrijdag 23 t/m 26 maart.

Omleidingsroutes wegverkeer
Het verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via rijkswegen.
• Verkeer vanuit de Hoeksche Waard rijdt om via de N217 en de A16.
• Verkeer vanuit Goeree-Overflakkee rijdt om via de A59, A17, A16 en de A15 of via de N57 en A15.
• Verkeer vanuit West-Brabant en Zeeland rijdt om via de A17 en A16 of via de N57 en A15.
• Verkeer naar de Hoeksche Waard rijdt om via de A16 en N217.
• Verkeer naar Goeree-Overflakkee rijdt om via de A15, A16, A17 en de A59.
• Verkeer naar West-Brabant en Zeeland rijdt om via A16 en A17 of via de A15 en N57.
Gele borden en informatiepanelen boven en langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Voor informatie over de omleidingsroute voor de scheepvaart, zie factsheet Werkzaamheden aan Haringvlietbrug; gevolgen voor de scheepvaart.
Bijzonderheden tijdens de afsluitingen
De Kiltunnel in de N217 wordt vrijgesteld van tol. Van een uur vooraf tot een half uur na de afsluiting.
Het openbaar vervoer rijdt met een aangepaste dienstregeling. De gewijzigde dienstregeling staat op www.connexxion.nl. Voor
bromfietsers, fietsers en voetgangers wordt een pont ingezet dichtbij de brug.

Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl,
Twitter: @Rijkswaterstaat of bel 0800 - 8002.

