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Wegafsluitingen
Hieronder vindt u een overzicht van alle wegafsluitingen en omleidingen in de gemeente
Zwijndrecht. Op www.zwijndrecht.nl/wegafsluitingen kunt u de omleidingen zien op een
interactieve kaart.
Wegafsluitingen Heer Oudelands Ambacht
Heer Oudelands Ambacht fase 3a
In verband met de rehabilitatie binnen Heer Oudelands Ambacht zijn we gestart met de
voorbereidende werkzaamheden in fase 3A. In eerste instantie worden er in de wijk tijdelijke
parkeervakken en tijdelijke doorsteken aangelegd. Dit t.b.v. het verbeteren van de
bereikbaarheid en de veiligheid van de wijk tijdens de uitvoering. Aansluitend zullen de
verdere werkzaamheden in het gedeelte van de wijk tussen de Diepenbrocklaan, Develpad,
Burgemeester Pijl Hogeweglaan en de Valeriussingel plaatsvinden. Deze werkzaamheden
vinden gefaseerd plaats waarbij bewoners en hulpdiensten via de aannemer worden
geïnformeerd over de overgang naar de volgende fase. In het totaal duren de
werkzaamheden tot medio december 2022.
Burg. Pijlhogeweglaan
Van 3 tot en met 11 mei 2021 vervangen we de openbare verlichting het tunnelgedeelte
(spoor onderdoorgang) van de Burgemeester Pijl Hogeweglaan. We maken een halve
rijbaan afsluiting. Verkeer kan passeren maar moet soms even op elkaar wachten.
Wegafsluitingen wijk Centrum
Ringdijk parallelrijbaan (externe aannemer; bij Euryza)
De Ringdijk parallelrijbaan (bij Euryza) is afgesloten vanwege werkzaamheden aan de riool
en de bestrating. De datum wanneer de werkzaamheden zijn voltooid, is nog niet bekend.
Fietsers worden onder aan de dijk omgeleid. Voetgangers worden aan de overzijde
omgeleid.
Jollensteiger
Vanaf 22 maart 2021 is de Jollensteiger afgesloten in verband met herbestrating
werkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via de Schokkershaven. Het verkeer wordt in
de Schokkershaven geregeld door een verkeersregelinstallatie en moet soms op elkaar
wachten.
Koninginneweg
Op 12 mei 2021 sluiten we het oostelijk deel van de hoofdrijbaan van de Koninginneweg af
(richting Walburg) tussen de Willem van Oranjelaan en Lodewijk van Nassaustraat. Dit in
verband met het vanaf de rijbaan plaatsen van twee nieuwe lichtmasten. Daarnaast
vervangen we alle lichtmastarmaturen tussen de Rotterdamseweg en Burgemeester
Jansenlaan v.v. Het fietsverkeer begeleiden we met verkeersregelaars. Het gemotoriseerd
verkeer leiden we om via de Willem van Oranjelaan, Burg. de Bruinelaan en
Rotterdamseweg.
Wegafsluitingen wijk Kort Ambacht
Kort Ambachtlaan

Vanaf 15 maart 2021 tot en met 19 april 2021 wordt de Kort Ambachtlaan tussen de
Develweg en de Hyacinthstraat van nieuwe bestrating voorzien. Het verkeer wordt geregeld
met een verkeersregelinstallatie en moet dus soms even wachten.
Wegafsluitingen wijk Noord
Sterrenbuurt
Vanaf 15 februari 2021 tot en met eind juni 2021 wordt de Sterrenbuurt herstraat. We gaan
beginnen met de Laurensvliet vanaf het kruispunt met de Grote Beerstraat tot aan de
kruising Jeroen Boschlaan. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Wegafsluitingen wijk Nederhoven
Boshuizen en omgeving
Van 3 mei tot en met eind juli 2021 vindt er groot onderhoud plaats in de Boshuizen, Valkhof,
Kamphuizen, Binnenhof en Bockhof. De werkzaamheden starten in de Valkhof worden
gefaseerd uitgevoerd.
Wegafsluitingen wijk Walburg
Winkelcentrum Walburg
Het parkeerterrein van winkelcentrum Walburg knapt op! Op onze website
www.zwijndrecht.nl/walburgknaptop kunt u op de hoogte blijven over de laatste stand van
zaken over de werkzaamheden.
Wegafsluitingen dorp Heerjansdam en het buitengebied tussen Zwijndrecht en Heerjansdam
Heerjansdam fietspad ten zuiden van Heerjansdam tussen de Randweg en de Oude
Maas
Van 12 maart 2021 tot en met 30 april 2021 worden er werkzaamheden uitgevoerd op het
fietspad ten zuiden van Heerjansdam tussen de Randweg en de Oude Maas. Er is sprake
van vrachtverkeer (bouwverkeer) op het fietspad en voor mogelijk slipgevaar door dat de
vrachtwagens modder mee kunnen nemen. Het fietspad wordt niet afgesloten.
Heerjansdam Dorpsstraat thv Prins Bernhardstraat
In Heerjansdam wordt het kruispunt Dorpsstraat – Prins Bernhardstraat afgesloten. De
datum van deze werkzaamheden volgt nog. Verkeer met als bestemming Prins
Bernhardstraat wordt omgeleid via de Boomgaardweg, Dorpsstraat, Molenweg en
Julianastraat. Verkeer richting Barendrecht wordt omgeleid via de Grote Kreeklaan,
Industrieweg en de Randweg.
Wegafsluitingen Bedrijventerreinen
Er zijn geen wegafsluitingen gepland op de bedrijventerreinen.

