Nieuwsbrief 4
17 februari 2020
Wegwerkzaamheden
Rijksweg (N844): Nijmegen – Malden

Start wegwerkzaamheden aan de Rijksweg (N844): Nijmegen – Malden.
Gebr. Van Kessel gaat binnenkort starten met
de voorbereidende werkzaamheden van fase 5.
Tijdelijke bypass voor McDonald’s
We starten op 19 februari met de aanleg van een
bypass ter hoogte van de McDonald’s in Malden.
Vanaf ma 2 t/m woe 25 maart wordt het
gemotoriseerde verkeer via de tijdelijke bypass
geleid. Fietsers maken in beide richtingen gebruik
van het fietspad aan de Oostzijde (McDonald’s
zijde). (zie afbeelding)
De McDonald’s krijgt een tijdelijke in-/uitrit.
De Bypass en tijdelijke in-/uitrit zijn nodig om een
reconstructie van de weg uit te voeren.
Tijdens de werkzaamheden verwachten we enige
verkeershinder. We adviseren het doorgaande
verkeer om gebruik te maken van de omleiding
over de A73 en N271 (in beide richtingen)
Nachtafsluiting:
In de nacht van ma/di 23/24 maart en di/wo 24/25
maart voeren we asfaltwerkzaamheden uit aan de
Rijksweg ter hoogte van de Mc Donalds. Dit
betekent dat de weg tussen 20.00 uur ‘s avonds en
6.00 ‘s morgens dicht is voor verkeer op het
gedeelte tussen de kruising Grootstalselaan en
Kluissestraat.
De bus rijdt gewoon volgens het gebruikelijke
tijdschema en de opstapplaatsen blijven hetzelfde.
Afsluiting Veldsingel:
Op maandag 17 februari beginnen we ook met
werkzaamheden aan de Veldsingel in Malden.
De Veldsingel is van ma 24 t/m vr 28 februari in
beide richtingen afgesloten tussen de rotonde bij
de Rijksweg en de afslag naar de Heidezoom.
Ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer richting de
Rijksweg is alleen mogelijk via de
Groesbeekseweg. (zie afbeelding)

Fietsers kunnen in beide richtingen gebruik maken
van het fietspad aan de noordzijde van de
Veldsingel.
De bushalte “Heidezoom” is tijdens de
werkzaamheden afgesloten. In deze periode kunt
u gebruik maken van de tijdelijke halte op De Horst
of de halte “De lage Horst” aan de Veldsingel.
Bouwapp:
Onze werkzaamheden zijn te volgen via de
bouwapp. U krijgt hiermee toegang tot actuele
informatie over de werkzaamheden en de
verkeershinder. Bij wijzigingen in de planning, de
verkeerssituatie of andere bijzonderheden kunnen
we een pushbericht sturen. Zo bent u direct op de
hoogte. U kunt de app downloaden via
www.kessel.nl/app of scan de QR-code. U volgt de
werkzaamheden éénvoudig door het project
“N844: Nijmegen - Malden” aan te vinken als
“favoriet
Scan de QR-code voor de Bouwapp

Tot slot:
Wij begrijpen dat de werkzaamheden voor enige
overlast kunnen zorgen. Wij vragen hiervoor uw
begrip. Voor algemene informatie over dit project
kunt u terecht op de website van de provincie
Gelderland: www.gelderland.nl/N844

Afbeelding: Bypass Mc Donalds

Afbeelding: Afsluiting Veldsingel

