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Spoorkruisingen

Aan de bewoner(s) / gebruikers van dit pand

Datum: 27 september 2019
Betreft: ondergrondse boring Rijksweg-Noord
Geachte geadresseerde,
Het project omvat twee nieuwe spoorkruisingen: Rijksweg-Noord en 1e Weteringsewal. Ook
gaan we de wegen rondom de beide spoorkruisingen aanpakken, hierdoor verbetert de
fietsveiligheid en de doorstroming van het verkeer. In deze brief leest u meer over het verleggen
van bestaande kabels langs Rijksweg Noord in de periode tot en met oktober 2019. De
aannemer Van de Heuvel voert dit werk uit.

Werkzaamheden
Bij de onderdoorgang moet een aantal
belangrijke kabels en leidingen op een
andere plek het spoor kruisen. Om dit
mogelijk te maken wordt één grote
boring onder het spoor uitgevoerd. Dit
doen we op de plek waar al deze
kabels en leidingen in komen te
liggen.
Op de afbeelding ziet u in welk gebied
de werkzaamheden plaatsvinden.
De boormachine die nodig is voor de
boring komt op de Rijksweg Noord ) te
staan, ongeveer halverwege tussen
de

spoorwegovergang

Griegstraat.

en

de

Omleiding via Grote Molenstraat vanaf 4 oktober
Tijdens de werkzaamheden kan het autoverkeer in de richting van Arnhem niet veilig langs het
werkgebied halverwege tussen de spoorwegovergang en de Griegstraat. We stellen daarom
éénrichtingsverkeer in op dit stuk van de Rijksweg Noord (tussen de Griegstraat en de
spoorwegovergang) richting het centrum van Elst.
Het doorgaande autoverkeer wordt hiervoor vanaf de kruising met de Griegstraat omgeleid via
de Grote Molenstraat. Deze ingrijpende omleiding voor het doorgaande autoverkeer is nodig om
te zorgen dat fietsers veilig de weg op kunnen. Hij start op vrijdag 4 oktober en duurt ongeveer
twee maanden. Dit is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Op de
projectwebsite is de omleidingsroute aangegeven. Als verkeersmaatregelen zijn er niet alleen
extra verkeersborden, maar ook een aantal verkeersbegeleiders ingezet bij kruisingen en
oversteekplaatsen op de Rijksweg Noord. Voor de fietsers nemen we speciale maatregelen,
zodat deze wel in twee richtingen op de Rijksweg Noord kunnen blijven rijden.

Contact met aanwonenden
Voor u heeft dit stuk éénrichtingsverkeer op de Rijksweg Noord (tussen de Griegstraat en de
spoorwegovergang) waarschijnlijk gevolgen voor de routes die u van en naar uw woning
gebruikt. Zeker als u aan dit deel van de Rijksweg Noord woont. De uitvoerder van aannemer
Van de Heuvel neemt met aanwonenden direct aan de werkzaamheden vooraf contact op
indien hun inrit uitkomt in het werkgebied.
Vanwege de benodigde werkruimte wordt vanaf vrijdag 4 oktober voor fietsers de doorsteek
vanaf Rijksweg Noord naar Sneeuwjacht afgesloten. . Vanaf maandag 8 november is de nieuwe
fietsroute (via Stapelwolk-Regenboog) open. Tot die tijd geven we met bebording aan dat
fietsers richting het Westeraam de omleiding via de Dauw volgen. Op de projectwebsite en onze
social media kanalen staat de omleidingsroute.
De werkzaamheden hebben geen invloed op de dienstregeling van de bus. De bus wordt via de
andere rijbaan (die wel gewoon open is) door verkeersregelaars begeleid. Het kan daarom zijn
dat het andere verkeer hier tijdelijk voor moet wachten.

Projectwebsite, social media en nieuwsbrief
U kunt de werkzaamheden over de beide spoorkruisingen vanaf nu volgen via de
projectwebsite: www.spoorkruisingenelst.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale

nieuwsbrief, mailgroep en/of een melding over het project doen. Op de openingspagina
staan hiervoor aparte knoppen.
Op de project facebook pagina: www.facebook.com/pg/spoorkruisingenelst/ en de Instagram
pagina www.instagram.com/spoorkruisingenelst/ kunt u regelmatig updates verwachten met
meer achtergronden rondom de werkzaamheden.
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

