Elst
Noord
Spoorkruisingen

Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van dit pand
Datum: 28 juni 2019
Betreft: werkzaamheden Elst-Noord Spoorkruisingen
Geachte geadresseerde,
Vrijdag 5 juli beginnen de werkzaamheden van het project spoorkruisingen Elst-Noord. Met dit
project gaan we de doorstroming van het verkeer rondom de twee spoorkruisingen verbeteren.
In deze brief leest u welke werkzaamheden plaatsvinden vanaf het weekend van 5 juli 2019 tot
en met eind augustus 2019.

Weekendwerk: 5 tot en met 7 juli
Op vrijdag 5 juli om 20.00 uur sluiten we de Rijksweg-Noord tussen de Ceintuurbaan en de 1e
Weteringsewal af voor al het verkeer. Alleen hulpdiensten en fietsers kunnen er nog langs. Deze
afsluiting duurt tot en met maandag 8 juli 05:00 uur. Op vrijdagnacht werken we door. Op
zaterdag- en zondagnacht zijn we niet aan het werk.
Bereikbaarheid
Op de fiets kunt u gedurende de afgesloten periode gebruikmaken van het fietspad. In figuur 1
staat dit aangegeven met de groene lijn met pijlen erin. Tijdelijk gebruiken we dit deel van het
fietspad voor beide rijrichtingen. Tijdens drukke periodes begeleiden verkeersregelaars de
overstekende fietsers bij de fietsoversteek Sneeuwjacht (valt buiten de kaart van figuur 1). Ter
hoogte van Park Lingezegen (valt buiten de kaart van figuur 1) is met stoplichten een veilige
fietsoversteek gemaakt. Aanwonenden (en hun bezoekers) van de Rijksweg-Noord tussen de
Ceintuurbaan en de 1e Weteringsewal kunnen hun woning bereiken. De verkeersregelaar laat u
er door.

Figuur 1 verkeerssituatie gedurende de weekendafsluiting 5 tot en met 7 juli

Omleiding en busverbinding
Omdat een deel van Rijksweg-Noord dicht is, rijdt het verkeer via de omleidingsroute. De route
gaat via de 1e Weteringsewal - Grote Molenstraat - Griegstraat. Deze route staat met borden
aangegeven. Ook de buslijnen 14, 331 en 831 rijden via een aangepaste route. Bushalte Oude
Tol (buslijn 14) vervalt tijdens het weekend maar bushalte Griegstraat kunt u voor buslijn 14 wel
gebruiken. Voor buslijnen 331 en 831 (nachtbus) vervallen tijdens het weekend de haltes
Sneeuwjacht en Morgenster. De buslijnen 331/831 stoppen wel bij de halte NS station Elst.
Last van de werkzaamheden
Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag vinden er vooral grondwerkzaamheden plaats. Direct
aanwonenden kunnen geluidshinder ervaren. Ik adviseer u daarom uw ramen gesloten te
houden.

Werk na het weekend: 8 t/m 19 juli
Na het weekend kan al het verkeer langs de werkzaamheden rijden. Wel wordt de Rijksweg
Noord vanaf 8 juli smaller gemaakt. Daarom gaat de snelheid omlaag naar 50 kilometer per uur.
De fietsoversteek ter hoogte van Sneeuwjacht blijft in gebruik. Ook blijven verkeersregelaars
tijdens drukke periodes de overstekende fietsers begeleiden. De fietsoversteek ter hoogte van
Park Lingezegen blijft ook in gebruik. De verkeerssituatie zoals weergegeven in figuur 2 is
aanwezig tot en met 19 juli. Alle aanliggende panden zijn bereikbaar gedurende deze periode.

Figuur 2 verkeerssituatie 8 tot en met 19 juli

Werk kruispunt Rijksweg-Noord-1e Weteringsewal: 5 juli t/m 23 augustus
Rondom de kruising Rijksweg-Noord - 1e Weteringsewal werken we in deze periode aan beide
kanten van de weg. We brengen zand aan op die plekken waar de weg in de nieuwe situatie
wordt verbreed. Het zand zorgt er voor dat de ondergrond straks sterk genoeg is voor het
nieuwe kruispunt. Deze werkzaamheden leveren geen overlast op voor het verkeer. Fietsers
fietsen aan één kant van de weg over het fietspad. Zij komen dus fietsers vanuit de
tegengestelde richting tegen(zie de groene lijn met pijlen in onderstaande figuren). De
fietsoversteek bij Sneeuwjacht in combinatie met een verkeersregelaar en de oversteek bij park
Lingezegen (met stoplicht) zijn ook in deze periode aanwezig.

Werkzaamheden A325
Tijdens de werkzaamheden aan de A325 (in de periode 8 juli tot en met 25 augustus) is de
Rijksweg Noord open voor al het verkeer. Het zou kunnen dat er door de werkzaamheden aan
de A325 extra verkeersdrukte is op de Rijksweg-Noord.
Wanneer u vragen heeft kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 06-46133881 of
via e-mail: wnoo@heijmans.nl.
Met vriendelijke groet,

Wouter de Noo
Omgevingsmanager namens:
Projectorganisatie Spoorkruisingen Elst Noord

