
  

 

 

 

 

 

 

 

Adreslijst docnr 03625858 

  

 

 

 

 

Beste meneer, mevrouw, 

 

Graag informeren we u vanuit provincie Gelderland over geplande wegwerkzaamheden aan de 

provinciale weg N831 Heusden – Well.  

 

Wat gaan we doen? 

In 2023 willen we groot onderhoud uitvoeren aan de N831 (Bergsche Maasdijk en Bernseweg). De 

werkzaamheden vinden plaats tussen het kruispunt De Kromme Nol (in gemeente Altena, Noord-

Brabant) en het kruispunt met de Weigraaf (N832). We vervangen het asfalt en we nemen 

maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.   

 

Waarom? 

Als gevolg van slijtage is het asfalt van de weg aan vervanging toe. Daarnaast zien we dat er op de 

N831 vaak hard wordt gereden. In combinatie met de inrichting van de weg levert dit voor de 

verschillende weggebruikers onveilige situaties op. We willen dat iedereen veilig gebruik kan maken 

van deze weg, dus hiervoor nemen we een aantal maatregelen.  

 

Wat is er nodig voor een veiliger weg? 

Om ervoor te zorgen dat gemotoriseerd verkeer niet meer te hard rijdt, verbeteren we de bestaande 

drempels. Daarnaast planten we groene haagjes aan weerszijden van de drempels, zodat de doorgang 

smaller lijkt (‘natuurlijk sturen’). We verwachten dat weggebruikers hierdoor beter opletten en zich 
aan de maximumsnelheid van 60 km/uur houden.  

 

Langs de weg op de dijk staan ongeveer 50 bomen dicht bij de rijbaan. Bovendien zijn de bomen niet 

meer in goede staat, waardoor er regelmatig takken uitvallen. Om deze redenen willen we de bomen 

weghalen. Dit draagt bij aan verhoging van de verkeersveiligheid. Ook voor de waterveiligheid is het 

beter om de bomen weg te halen. Boomwortels kunnen namelijk de dijk beschadigen zodat de 

stabiliteit ervan minder wordt. Daarnaast kunnen er gaten in de dijk ontstaan als bomen omwaaien. 

Omdat de bomen onderdeel zijn van het ‘beschermd dorpsgezicht Nederhemert-Zuid’, zorg we voor 
aanplant van nieuwe bomen. Hiervoor zijn we in overleg met de gemeente Zaltbommel en het 

Waterschap Rivierenland. 
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De gemeente Zaltbommel en inwoners uit Nederhemert-Zuid vroegen ons om de mogelijkheden te 

onderzoeken voor de aanleg van een vrijliggend fietspad op of naast de dijk. Aangezien de 

fietsintensiteit (aantal fietsers/etmaal) niet in verhouding staat tot de te verwachten benodigde 

investering, maakt een vrijliggend fietspad geen onderdeel uit van onze plannen. Wij zijn van mening 

dat we de verkeersveiligheid op de N831 voldoende verbeteren met de eerdergenoemde maatregelen. 

 

Inrichtingsplan 

Nieuwe bomen langs de weg op de Bergsche Maasdijk zijn vanuit waterveiligheid niet toegestaan. 

Daarom kijken we naar andere plekken dan de dijk voor het planten van nieuwe bomen. Daarmee 

compenseren we de kap en herstellen en versterken we tegelijkertijd het beschermd dorpsgezicht van 

Nederhemert-Zuid. De plannen staan in een inrichtingsplan. Dat stellen we nu op.  

 

Provincie Gelderland, gemeente Zaltbommel en waterschap Rivierenland verkenden gezamenlijk 

enkele mogelijkheden voor de aanplant, maar hebben hierin nog geen definitieve keuze gemaakt. De 

komende periode gebruiken we voor overleg met grondeigenaren en andere belanghebbenden. Ook 

stemmen we nauw af met de overige projecten en ontwikkelingen op het Eiland van Nederhemert. 

Denk bijvoorbeeld aan de projecten van Rijkswaterstaat in de uiterwaarden of de ontwikkeling van 

de gebiedsvisie voor het Landgoed Nederhemert. Door deze aanpak hopen we te komen tot een 

inrichtingsplan dat voldoet aan de diverse wensen uit het gebied en aansluit bij de overige 

ontwikkelingen op het Eiland.  

 

Ter voorbereiding op de werkzaamheden voeren we de komende weken landmetingen uit, zowel op 

als naast de dijk. We nemen voorafgaand aan de metingen contact op met de betreffende 

grondeigenaren.  

 

We houden u op de hoogte  

Op het moment dat we meer duidelijkheid hebben over het inrichtingsplan of over de planning van 

de wegwerkzaamheden, dan informeren we u. Hebt u voor die tijd vragen of opmerkingen over dit 

project? Neem dan gerust contact op met omgevingsmanager Ronald van Osch. Hij is te bereiken via 

r.van.osch@gelderland.nl of 06-52802001. 

 

Kijk voor de laatste stand van zaken over dit project op onze website 

www.gelderland.nl/N831-Heusden-Well  

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Albert Joosse 

Projectmanager Uitvoering Werken 
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