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Elburg, 1 april 2021 
 

Betreft : Werkzaamheden Graafseweg  
 
Geachte heer/mevrouw, 

 

Vanaf maandag 12 april start Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van gemeente Nijmegen 
met de herinrichting van de Graafseweg op het deel tussen de Rozenstraat en de Dennenstraat. Het werk 
wordt in verschillende fasen uitgevoerd. De verwachting is dat de werkzaamheden afgerond zijn in 
november 2021. 
 
Civiele werkzaamheden fase 1 

Tijdens de eerste fase gaat van Gelder aan het werk op beide rijstroken op het deel tussen de 
Neerbosscheweg en de Cavaljéweg. We halen hier de vluchtstroken weg, verplaatsen de bandenlijn en 
leggen de betonnen bushaltes aan.  
 
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 12 april tot en met 18 juni.  
 
Werkzaamheden nutsbedrijven 

Bij het trottoir van de woningen met oneven huisnummers gelegen vanaf de Cavaljéweg (Graafseweg 167) 
tot en met kruising Groenestraat (Graafseweg 243) zijn werkzaamheden voor de kabels en leidingen. Dit 
betreft werkzaamheden aan de openbare verlichting, het water, gas, netwerk en de aanleg van glasvezel. 
Door dit werk worden de parkeerplaatsen daar tijdelijk onbereikbaar en om dit op te vangen is er tijdelijke 
parkeergelegenheid aangelegd aan de Cavaljéweg. Dit werk wordt gedaan door de firma Gebr. van der 

Steen. Voor vragen met betrekking tot bereikbaarheid ten gevolge van dit werk kan contact worden 

opgenomen met deze firma. U ontvangt binnenkort nog een brief met aanvullende informatie vanuit deze 
firma met onder meer hun contactgegevens. 
 
Voorbereidende werkzaamheden 
Voor 12 april voeren we enkele voorbereidende werkzaamheden uit rondom de Cavaljéweg. Voor deze 
werkzaamheden wordt de Cavaljéweg afgesloten op donderdag 8 april en vrijdag 9 april. Woningen in de 
Cavaljéweg blijven tijdens deze werkzaamheden bereikbaar via de Ds. Creutzbergweg.  

 
Zaterdag 10 en zondag 11 april is de Graafseweg tussen Neerbosscheweg-Groenestraat compleet 
afgesloten voor de plaatsing van de wegafzettingen. Dit vindt plaats van zaterdagochtend 07:00 uur tot 
zondagavond 21:00 uur. Bedrijven en woningen blijven bereikbaar door inzet verkeersregelaars. Tijdens de 
weekendafsluiting kunnen de bus en hulpdiensten gebruik blijven maken van de Graafseweg.  
 
Bereikbaarheid 

Tijdens de werkzaamheden is er één rijstrook in beide rijrichtingen beschikbaar.  
 

Gedurende de zomervakantie is de Graafseweg een periode lang compleet afgesloten vanwege groot 
asfaltonderhoud. U ontvangt hier t.z.t. meer informatie over. 
 
De hulpdiensten zijn op de hoogte van het werk dat gaat plaatsvinden en hebben tijdens de 

werkzaamheden altijd toegang tot het werkvak. 
 
Tijdens de werkzaamheden worden de bushaltes aangepast en tijdelijk verplaatst. De bushalte t.h.v. 
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Graafseweg 285 stadinwaarts vervalt tijdens de werkzaamheden om zo de doorstroming op de Graafseweg 
te borgen. Als alternatief wordt er een tijdelijke bushalte geplaatst op het deel tussen de Wolfskuilseweg-
Rozenstraat.  

 
Voor meer informatie over de aanpassingen op de Graafseweg kunt u terecht op 
https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/graafseweg 
 
Wij begrijpen dat u hinder zal ondervinden van de werkzaamheden maar hopen hiervoor op uw begrip. 
 

Heeft u verder nog vragen? Vanaf 14 april is er elke woensdag tussen 13:00 en 14:00 een inloopspreekuur 
in de keet aan de Graafse Ringweg - Dennenstraat, waar de omgevingsmanager aanwezig zal zijn om 
vragen te beantwoorden. U kunt Aannemingsmaatschappij Van Gelder verder bereiken via 
Graafsewegnijmegen@vangelder.com of 0525 659 888.  
 
Met vriendelijke groet, 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

 
Lars Smit 
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