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Klimaatbestendig maken Grevelingenlaan e.o. 

 

 

Sint-Annaland, 2 maart 2021 

Aan de bewoners/ gebruikers van dit adres, 

 

 

Gebr. Moerland BV uit Sint-Annaland start in week 11 met de uitvoering van de werkzaamheden voor het 

klimaatbestendig maken van de Grevelingenlaan en omliggende straten. Normaal gesproken zou u 

persoonlijk worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waar het ontwerp, planning en uitvoering 

toegelicht worden. Omdat dit in de huidige omstandigheden niet mogelijk is wordt er geen bijeenkomst 

georganiseerd, maar ontvangt u deze brief waarin we de projectplannen toelichten. Meer informatie over 

het project is ook terug te vinden op de website dorpsvisiescharendijke.nl 

 

Aanleiding 

Uit het rioolplan blijkt dat het rioolstelsel in de Grevelingenlaan en omliggende straten voldoet, mits de 

hoeveelheid regenwater op het gemengd riool wordt beperkt. Voor heftige en extreme buien is het huidige 

riool te klein waardoor er besloten is om een bovengrondse waterafvoer te maken. Hierdoor kan overtollig 

regenwater bij extreme buien altijd wegstromen. Doordat er een ingreep gedaan wordt voor de waterafvoer 

is dit ook het juiste moment om de rest van de openbare ruimte te verbeteren door alle verhardingen, 

groenstroken en verlichting te vervangen. Voorafgaand aan deze werkzaamheden worden de benodigde 

kabels en leidingen door DNWG vervangen zodat de straat maar één keer open hoeft. 

 

Ontwerp 

Voor afvoer van regenwater bij extreem weer zijn drie oplossingen uitgewerkt.  

 

Oplossing 1:  

In de Grevelingen- en Jachtlaan komt in het 

midden van de weg een betonnen goot te liggen 

waar het water van twee kanten naar toe kan 

stromen.   

Hierbij wordt ook de rijweg smaller, maar komt er 

wel aan weerszijden een ‘groene’ verharding te 

liggen die gebruikt kan worden als passeer- of 

parkeerstrook. De rijweg krijgt een nieuwe rode 

bestrating. De ‘groene’ verharding is een 

doorgroeisteen die na verloop van tijd met gras 

zal  begroeien. 

In deze straten wordt ook een drainage in de 

straat gelegd. Hierop kunt u de drainage van uw 

perceel aansluiten.  

De betonnen goot stroomt af naar een laagste 

punt ter hoogte van Grevelingenlaan 27 waar het 

water wordt opgevangen en afgevoerd naar de 

sloot aan de achterzijde van de Grevelingenlaan.  

 

 

  

Voorbeeld betonnen goot in  Grevelingen- en Jachtlaan in 

midden van de weg 
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Oplossing 2: 

In de Kloosternolstraat, Ankerweg en Kreeklaan 

wordt de rijweg vernieuwd met een nieuwe 

rode bestrating op een manier dat het 

regenwater altijd richting de sloten stroomt.  

Er worden extra maatregelen genomen om te 

zorgen dat water niet naar de woningen kan 

stromen. Bovendien worden ook verlagingen 

gemaakt in de berm bij de sloten zodat 

regenwater de sloot kan instromen.  

De trottoirs en parkeervakken krijgen ook een 

nieuwe bestrating. Trottoirs worden uitgevoerd 

in grijze betontegels en parkeervakken in zwarte 

bestrating. 

 

 

 

Oplossing 3: 

In de Ankerweg wordt een greppel gegraven in 

de groenstrook zodat regenwater ook hier 

opgevangen wordt. 

In deze greppel wordt het water opgevangen en 

afgevoerd. Bij extreem weer werkt de greppel 

als een extra tijdelijke opslag van regenwater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Middelplaatstraat en Zeilweg worden enkel opnieuw bestraat, dat betekent dat de bestaande bestrating 

wordt opgebroken en opnieuw wordt gebruikt. De bovengrondse waterafvoer wordt wel verbeterd doordat 

deze straten beter aangesloten kunnen worden op de Kloosternolstraat en Jachtlaan. 

 

Resultaat 

De oplossingen moeten leiden tot het ontlasten van de bestaande riolering bij extreme buien. Dit wordt 

gedaan door een aanpassing in het wegprofiel en gedeeltelijke aanleg van drainage. Bovendien verbetert de 

waterkwaliteit in de sloot aan de achterzijde van de Grevelingenlaan doordat er meer doorspoeling komt. 

Tenslotte wordt de openbare ruimte verbeterd doordat verhardingen, groenstroken en verlichting worden 

vervangen en er een klimaatbestendige en groene omgeving wordt aangelegd. 

 

  

Voorbeeld rode bestrating 

 

Voorbeeld Ankerweg met greppel afstroomrichting naar één zijde van 

de weg als tijdelijke opslag van regenwater 
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Planning 

Het gehele werk is opgedeeld in 3 werkfases welke aansluitend achter elkaar worden uitgevoerd. Deze 

fasering is terug te vinden op de blad 4 van deze brief. 

  

In grote lijnen is de planning en volgorde als volgt: 

• Week 8 (22-02 t/m 26-02) Voorbereidende werkzaamheden 

• Fase 1: week 14 t/m 24 (06-04 t/m 18-06) Grevelingenlaan 

• Fase 2: week 24 t/m 36 (14-06 t/m 10-09) Middelplaatstraat, Kloosternolstraat en Jachtlaan 

• Fase 3: week 36 t/m 46 (06-09 t/m 19-11) Ankerweg, Zeilweg, Jachtlaan en Kreeklaan 

 

Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene (weer)omstandigheden. Ook de meest 

actuele planning zal op www.dorpsvisiescharendijke.nl terug te vinden zijn. 

 

Bereikbaarheid en veiligheid 

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren worden per fase de werkvakken afgesloten met een 

verkeersafzetting voor alle gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer zal hierbij worden omgeleid. Uw 

woning blijft te voet bereikbaar, hiervoor zullen voorzieningen worden getroffen.  

 

Uw medewerking 

Voor een vlotte start van onze werkzaamheden vragen we om geen auto’s of ander voertuigen binnen een 

verkeersafzetting te parkeren. De eerste fase van het werk is vanaf 06 april 07:00 uur ter hoogte van 

Grevelingenlaan 3 t/m 17. 

 

Vragen? 

Voor vragen over het ontwerp en voorbereiding kunt u contact opnemen met Niels Willeboer van Gebr. 

Moerland, 0166-652854 of Paul Tebes, projectleider namens gemeente Schouwen-Duiveland, 0111-452000. 

 

De aansturing van de uitvoering is in handen van de heer Anko den Engelsman. Bij eventuele (dringende) 

vragen over de uitvoering tijdens kantooruren bereikbaar op 06-54975982. Daarnaast kunt u ons ook 

schriftelijk vragen, opmerkingen en/of klachten sturen via info@moerlandbv.nl. 

 

Wij zullen  er naar streven de overlast zoveel mogelijk te beperken en vragen om uw begrip voor de uit te 

voeren werkzaamheden.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Gebr. Moerland BV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasering van de werkzaamheden zie volgend blad (4) 
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