
                                       

Afsluiting Rijksweg za 20 juni t/m ma 22 juni: 

Vanaf zaterdagochtend 20 juni 6.00 uur t/m 

maandagochtend 22 juni 6.00 uur werken we 

tussen de inrit van tuincentrum Intratuin en de 

rotonde Groesbeekseweg 

Het hele wegvak is in beide richtingen volledig 

afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt in beide 

richtingen omgeleid over de Grootstalselaan, A73 

en N271. 

Fietsers behouden doorgang over het fietspad. 

 

De aanliggende woningen en bedrijven zijn alleen 

bereikbaar voor fietsers en voetgangers en NIET  

voor voertuigen. Bij bezoek aan de aanliggende 

locaties verzoeken wij u om uw auto in de nabije 

omgeving op een veilige plaats te parkeren en te 

voet verder te gaan. 

 

Buslijn 83 volgt van zaterdag 20 juni 6.00 uur t/m 
maandag 22 juni 6.00 uur de omleiding via de A73. 
Voor overige informatie over actuele diensttijden 
en opstappunten verwijzen we u naar de website 
van de vervoerder www.breng.nl 
 

Nood en hulpdiensten behouden altijd doorgang 

 

Werkzaamheden do 18 juni en vr 19 juni 

Op do 18 juni en vrijdag 19 juni voeren we diverse 
werkzaamheden uit aan de zijkanten van de weg. 
Dit betekent dat de aanliggende percelen deels 
NIET bereikbaar zijn. 
Op deze dagen is er volgens de huidige rijrichting 
en omleiding gewoon doorgaand verkeer mogelijk 
over de Rijksweg.  
 

Tijdens de werkzaamheden staan aan het begin 
en einde van het werkvak verkeersregelaars om u 
de weg te wijzen. 
 

Aanliggende woningen en bedrijven worden 
geïnformeerd middels een huis aan huis brief. 
In de bijlage vindt u een overzicht van de 
bereikbaarheid van de aanliggende percelen. 
Tijdens de werkzaamheden staan aan het begin 
en einde van het werkvak verkeersregelaars om u 
de weg te wijzen. 
 

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 

 

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  
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Scan de QR-code voor de Bouwapp 

 

heeft verwijderd: <object>

Met opmerkingen [SC1]: De afbeeldingen zijn nog niet 
allemaal voorzien van een naam/aanduiding. Dit graag 
aanpassen en boven de afbeelding zetten.  

http://www.breng.nl/
http://www.kessel.nl/app
http://www.gelderland.nl/N844


                                       

 

 


