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Graag informeer ik u met deze brief over werkzaamheden aan het kruispunt Verlengde 
Energieweg / Kanaalstraat. Op 1 juli heeft u hier een eerste brief over ontvangen.  
 
Aanleiding 
Omwille van de verkeersveiligheid wordt op het kruispunt Verlengde Energieweg / 
Kanaalstraat de fietsoversteek aangepast. De fietsoversteek wordt in de nieuwe situatie 
uitgevoerd in een verhoging en met een diepere buiging de Kanaalstraat in.  
 
Uitvoering werkzaamheden 
De firma Infrascoop voert het werk uit. De werkzaamheden starten op maandag 26 oktober 
en duren tot en met 13 november. Samen met de aannemer doen we er alles aan om de 
overlast tot een minimum te beperken. We hebben een compacte uitvoeringsplanning om 
de omleiding van zo korte mogelijke duur te laten zijn. 
 
Omleiding 
Gedurende de werkzaamheden wordt de afslag Verlengde Energieweg/ Kanaalstraat 
afgesloten en is er een omleiding om de bedrijven te kunnen bereiken. Houdt u rekening 
met een omleiding voor dit kruispunt. Op de achterzijde is een visualisatie van de 
omleiding. De rode route is de omleiding voor het autoverkeer, de blauwe route is de 
omleiding van het vrachtverkeer.  
 
Let op voor bezoekers, leveranciers of anderen dat er een de hoogtebeperking is bij de 
onderdoorgang Weurtseweg / de Oversteek.     
 
Mocht u voor eigen communicatie naar bezoekers, leveranciers of anderen een PDF van de 
omleidingsroute willen ontvangen? Dan kunt u mij per e-mail of telefonisch benaderen.  
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Het ontwerp van de nieuwe inrichting is te vinden op;  
https://www.nijmegen.mijnwijkplan.nl/haven--en-industrieterrein/project/energieweg-
aanpassing-kruispunt-kanaalstraat 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen 
met mij via bovenstaande contactgegevens.  
 
Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met 
Dhr. Eekhout van de firma Infrascoop.  T  0485 312 477 - M 06 82 05 57 12  

 
 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Redmar van Steen 
Projectleider 
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