
 
 

Nieuwsbrief Project: ‘N289 Aanleg ovonde, renovatie wegvak en aansluiting 
Zanddijk – Oude Rijksweg  

 

Geachte belanghebbende, 

 

Zoals in de vorige brief  aangegeven wordt u middels deze nieuwsbrief ingelicht over fase 2 en 3 van 

de aanleg van de nieuwe ovonde. 

 

Op dit moment zitten we in de laatste week van fase 1. De asfalt staat gepland voor dinsdag en 

woensdag. Donderdag en vrijdag worden de grasbetontegels langs de wegen en deels langs de 

ovonde aangebracht, waarna de werkzaamheden voor fase 1 zijn afgerond.` 

Mede dankzij de inzet van onze medewerkers en de gunstige weersomstandigheden verlopen de 

werkzaamheden volgens planning. 

 

Fase 2:   week 36-37  maandag 3 september t/m vrijdag 14 september 

 

De omleiding voor fase 2 wordt vrijdagavond 31 augustus ingesteld, zodat maandag 3 september 

direct met de uitvoering gestart kan worden. Tijdens de uitvoering van fase 2 wordt het verkeer vanuit 

Krabbendijke/Bergen op Zoom, op dezelfde wijze als fase 1, via de parallelweg omgeleid. Verkeer 

vanuit Yerseke/Goes gaat over de aangepaste rijbaan en de nieuwe ovonde richting 

Krabbendijke/Bergen op Zoom. Tevens kan vanuit Yerseke/Goes de afslag Burgemeester 

Elenbaasstraat weer genomen worden.  

Verkeer vanuit de Burgemeester Elenbaasstraat kan wel de afslag richting Krabbendijke/Bergen op 

Zoom nemen, maar niet richting Yerseke/Goes. Voor de richting Yerseke/Goes dient het verkeer om 

te rijden via de rotonde bij de Sluisweg.  

Onderstaand de routing voor fase 2 

 

 

Vrijdag 14 september wordt in de loop van de middag de omleidingsroute voor fase 3 ingesteld. 

Verkeer kan hierdoor het hele weekend al gebruik maken van beide rijbanen van de N289. 

 



 
Fase 3:   week 38 maandag 17 september t/m vrijdag 21 september 

         

In de derde fase wordt een deel van de Goversweg gereconstrueerd en aangepast aan de nieuwe 

ovonde. Ook wordt het fietspad verlegd en aangesloten op het bestaande fietspad. 

Het (fiets-)verkeer kan hierdoor geen gebruik maken van de Goversweg. Wel kan het verkeer richting 

Kruiningen/Bergen op Zoom en Yerseke/Goes ongehinderd gebruik maken van de nieuwe ovonde. 

Verkeer vanuit de Burgemeester Elenbaasstraat kan via de nieuwe ovonde zowel richting 

Krabbendijke/Bergen op Zoom en Yerseke/Goes rijden. 

 

    Onderstaand de afsluiting voor fase 3 

 

 
 

Fietsomleiding: 

 

Voor fietsers en bromfietsers geldt in fase 2 en 3 dezelfde omleiding, zoals die in fase 1 is ingesteld. 

(Brom)-fietsers vanuit Krabbendijke worden bij Luchtenburg via de Polderweg/Hogenakkerweg richting 

Kruiningen omgeleid. (Brom)-fietsverkeer vanuit de richting Yerseke rijdt via de kern van Kruiningen, 

Stationsweg/Rijksweg, richting Krabbendijke. 

 

 

Blijf op de hoogte ! 

 

Kijk op onze website www.sinkegroep.nl 

Download de bouwapp  

Volg ons via facebook 

 

Als er klachten / opmerkingen zijn kunt u die indienen via de bouwapp of per mail info@sinkegroep.nl. 

 

Tijdens de uitvoering van dit mooie en uitdagende project proberen we de overlast voor omwonenden 

en bedrijven tot een minimum te beperken. 

 

P. Sinke bv 

M. Walhout | W. Zandee 

http://www.sinkegroep.nl/
mailto:info@sinkegroep.nl

