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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.
Wegafsluitingen wijk Centrum
Lindelaan
Vanaf 14 juni 2021 wordt de Lindelaan in fases herstraat. Autoverkeer wordt geleid via de
Veilingdreef. Fietsers worden geleid via het Rabarberhof. Garages blijven bereikbaar door
middel van rijplaten.
Wegafsluitingen wijk Kort Ambacht
Admiraal de Ruyterweg
Van 13 t/m 17 september 2021 voeren we asfaltwerkzaamheden uit op de Admiraal de
Ruijterweg af tussen de Burgemeester van 't Hoffweg en de Witte de Withstraat. De weg is
op dit deel dan afgesloten.
Via omleiding A wordt doorgaand gemotoriseerd verkeer geleid via Burgemeester van 't
Hoffweg, Burgemeester Doumaweg, Surinamestraat en Karel Doormanlaan.
Via omleiding B wordt doorgaand gemotoriseerd verkeer geleid via de Admiraal de
Ruijterweg, Karel Doormanlaan, Stationsweg, Koninginneweg en Burgemeester Doumaweg,
Burgemeester van 't Hoffweg.
Lokaal verkeer verlaat de wijk via de:
a. Admiraal Trompstraat en Surinamestraat aan de NO-zijde van het werkvak,
b. Uilenvliet en Fits Vogelstraat aan de ZW-zijde van het werkvak.
Witte de Withstraat
De komende maanden vinden werkzaamheden plaats in de buurt rondom de Witte de
Withstraat. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
Wegafsluitingen wijk Noord

Jeroen Boschlaan
Van 28 juni 2021 tot en met 31 december 2021 is de Jeroen Boschlaan vanaf de Heer
Oudelaandslaan tot aan de Laurensvliet afgesloten in verband met rioolvervanging en
herinrichting van de buitenruimte. Het verkeer wordt omgeleid via de Officiersvliet,
Burgmeester Jansenlaan, Jupiterstraat en Laurensvliet en terug. Bereikbaarheid van de
begraafplaats en het rouwcentrum wordt afgestemd met de beheerder begraafplaatsen.
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
Rozenlaan
Op 13 juli 2021 van 08.30h tot 16.00h is de Rozenlaan te Heerjansdam ten hoogte van
huisnummer 27 afgesloten in verband met kabel en leiding werkzaamheden. Het verkeer
wordt plaatselijk omgeleid.

Wegafsluitingen Bedrijventerreinen
Gildenweg / westzijde
Op 13 juli 2021 vinden rioolwerkzaamheden plaats op de Gildenweg. Het verkeer wordt
plaatselijk omgeleid.

