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Aan alle bewoners en omwonenden van de Bergsebaan 

 
Uitvoering werkzaamheden Bergsebaan 
 
Vanaf maandag 28 augustus 2017 (week 35) worden er circa een week werkzaamheden uitgevoerd langs 
de Bergsebaan. De Bergsebaan blijft open, maar de werkzaamheden kunnen wel leiden tot verkeershinder. 
Vanaf maandag 18 september 2017 (week 38) wordt de Bergsebaan circa 5 weken gefaseerd afgesloten 
en wordt al het verkeer omgeleid. 
 
Aanleiding 
In het kader van groot onderhoud dienen er werkzaamheden aan de Bergsebaan uitgevoerd te worden. 
Het college heeft die onderhoudsopgave aangegrepen om daarbij ook de verkeersveiligheid voor fietsers te 
verbeteren door de weg opnieuw in te richten. De weg (van circa 4,70 m breed) wordt hiervoor verbreed. 
In het midden komt een in zwart asfalt uitgevoerde rijloper met een breedte van 3,10 m. Hier komen aan beide 
zijden rode fietssuggestiestroken tegenaan te liggen met elk een breedte van 1,70 m. De nieuwe wegbreedte 
komt hiermee totaal op 6,50 m. Tussen de fietssuggestiestroken en de rijloper komen witte markeringsstrepen. 
Door de rode fietssuggestiestroken en de witte markeringsstrepen wordt de Bergsebaan optisch versmald 
voor het gemotoriseerde verkeer. 
 
Vanaf maandag 28 augustus voorbereidende werkzaamheden 
Vanaf maandag 28 augustus 2017 vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats langs de Bergsebaan. 
In de berm tussen de Ter Aalsterbrug en de kruising bij het Houtse Meer wordt een glasvezelkabel aangelegd. 
Verder moeten noodzakelijkerwijs bomen worden gekapt tussen de kruising bij het Houtse Meer en de Meerberg. 
Deze werkzaamheden duren circa een week. De Bergsebaan blijft open, maar de werkzaamheden kunnen wel 
leiden tot verkeershinder. 
 
Vanaf maandag 18 september Bergsebaan circa 5 weken afgesloten 
Vanaf maandag 18 september 2017 is de Bergsebaan circa 2 weken afgesloten tussen de Ter Aalsterbrug en de 
kruising bij het Houtse Meer. Daarna is de Bergsebaan circa 3 weken afgesloten tussen de kruising bij het Houtse 
Meer en de aansluiting op de Meerberg. Gedurende deze werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer 
omgeleid via Oosterhout. Bestemmingsverkeer wordt lokaal omgeleid via de “Bergenbrug”. 
Op de achterzijde van deze brief vindt u een afbeelding met deze fasering en de omleidingsroute. 
 
Bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden blijft het Houtse Meer bereikbaar: tijdens fase 1 vanaf de Meerberg en 
tijdens fase 2 vanaf de Ter Aalsterbrug. 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer A. voor de Poorte, projectleider afdeling 
StadsOntwikkeling, via het telefoonnummer 14 0162 of e-mailadres: A.voor.de.Poorte@Oosterhout.nl 
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