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Nijmegen, 11 juli 2022 

Betreft : Wegwerkzaamheden Energieweg tussen Gaziantepplein-Industrieplein  
25 juli t/m 21 augustus  

 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Vanaf maandag 25 juli gaat van Gelder Aannemingsmaatschappij in opdracht van gemeente Nijmegen 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het asfalt op de Energieweg tussen het Gaziantepplein en 
Industrieplein. Door de omvang van de werkzaamheden worden deze in 2 fases uitgevoerd. 
 
Op 16 juni heeft u een informatiebrief ontvangen met aankondiging van de werkzaamheden. In deze brief 

ontvangt u aanvullende informatie over de omleidingen, bereikbaarheid bedrijven en afvalinzameling.  
 
Fase 1 – asfaltonderhoud Energieweg tussen rotonde Gaziantepplein en Ambachtsweg 
In de periode vanaf maandag 25 juli tot en met zondag 7 augustus worden er onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd aan de Energieweg in beide richtingen vanaf rotonde Gaziantepplein tot en met de rotonde 
Ambachtsweg. 
 

Omleidingen in fase 1 
Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Marialaan, Industrieweg, Westkanaaldijk en Graafseweg. 

(Brom)fietsers worden met een kleine omleiding langs het werk geleid. Zij kunnen wel gebruik blijven 
maken van de Energieweg. Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de voetpaden.    
 
Bereikbaarheid bedrijven en aanwonenden in fase 1 

De bedrijven aan de Energieweg, Bedrijfsweg, Factorijweg, Dr. Blécourtstraat en (parallelweg) 
Ambachtsweg blijven bereikbaar door een omleiding via de Hogelandseweg, Industrieplein (sluis Weurt), 
Weurtseweg en de Scheepvaartweg. Voor de bereikbaarheid van de bedrijven wordt het eenrichtingsverkeer 
op de parallelweg in deze periode tijdelijk opgeheven en tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van de 
aansluiting met de Scheepvaartweg geplaatst. 
 
Het Dominicus college en het gebouw “de Baron” zijn in deze fase bereikbaar via de Rosa de Limastraat en 

Dennenstraat. 
 
Verkeersschool Wesseldijk en het ROC zijn in deze fase bereikbaar vanaf de Wolfskuilseweg. Voor de 
bereikbaarheid van verkeersschool Wesseldijk is tijdelijk een parkeerverbod ingesteld op de zijweg van de 
Wolfskuilseweg zodat vrachtauto’s van de verkeersschool Wesseldijk het parkeerterrein kunnen verlaten.  

 
De bedrijven gelegen aan de Energieweg 3 t/m 17 zijn in deze fase bereikbaar vanaf de Wolfskuilseweg. 

 
De bedrijven aan de Handelsweg en Nijverheidsweg zijn bereikbaar vanaf het Industrieplein en de 
Weurtseweg.  
 
Fase 2 – asfaltonderhoud Energieweg tussen rotonde Ambachtsweg en Industrieplein 
In de periode vanaf maandag 8 augustus tot en met zondag 21 augustus worden er 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de Energieweg in beide richtingen tussen de rotonde 
Ambachtsweg en Industrieplein. 
 

J.P. Broekhovenstraat 36 

8081 HC  Elburg 

Postbus 29 

8080 AA  Elburg 

T: +31 (0)525 65 98 88 

F: +31 (0)525 68 54 71 

info@vangelder.com 
www.vangelder.com 

 

IBAN: NL68RABO0300036515 

G-Rek: NL07RABO0991465156 

KvK: 080.22.082 

BTW: NL0089.47.326.B.01 

 

 Aan de bewoners/ gebruikers van dit pand 
 
 



 

 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

Werkzaamheden Energieweg tussen Gaziantepplein-Industrieplein   

  

Omleidingen in fase 2 
Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Marialaan, Industrieweg, Westkanaaldijk en Graafseweg. 
(Brom)fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden in fase 2 wel gebruik blijven maken van 

de Energieweg.  
 
Bereikbaarheid bedrijven en aanwonenden in fase 2 
Bedrijven tussen rotonde Gaziantepplein en Ambachtsweg zijn in deze periode weer bereikbaar vanaf het 
Gaziantepplein. De rotonde Ambachtsweg is in deze fase ook toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.   
 

De bedrijven aan de parallelweg tussen het Industrieplein en de rotonde Ambachtsweg zijn in deze fase 
bereikbaar vanaf de rotonde Ambachtsweg. Hiervoor wordt het eenrichtingsverkeer op de parallelweg 
tijdelijk opgeheven. Eerder is met deze bedrijven gecommuniceerd dat zij ook bereikbaar zijn vanaf de 
Scheepvaartweg, maar door onvoorziene omstandigheden is dit helaas niet mogelijk.  

 
De aansluiting met de Wolfskuilseweg is in deze fase afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. De 
bedrijven aan de zuidkant van de Energieweg (nr. 3 t/m 17) tussen de Wolfskuilseweg en het Industrieplein 

zijn in deze fase bereikbaar vanaf de Industrieweg (inrit v.d. Stad).  
 
De bedrijven aan de Handelsweg en Nijverheidsweg zijn bereikbaar vanaf het Industrieplein en de 
Weurtseweg. 
 
Bus- en hulpdiensten  
Door de omvang van de werkzaamheden rijdt de bus in de periode 25 juli t/m 21 augustus een omleiding. 

Voor meer informatie over de busroute tijdens deze afsluiting kunt u de website van de BRENG raadplegen. 
De hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden. Aanwonenden en bedrijven zijn altijd bereikbaar 
voor de hulpdiensten. 
 
Afvalinzameling  
Met de DAR afvalinzamelingsdienst zijn afspraken gemaakt over de inzameling van het huisafval. De dagen 

van het inzamelen van het huisafval veranderen tijdens de werkzaamheden niet. Wij vragen de bedrijven 
om particuliere afvalinzamelingsdiensten te informeren over de bereikbaarheid van de containers tijdens de 
werkzaamheden.  
 
Werkzaamheden brug Oversteek 
De wegwerkzaamheden aan de Energieweg worden uitgevoerd omdat de brug de Oversteek in de periode 
27 juli t/m 29 augustus is afgesloten voor wegwerkzaamheden en realisatie onderdoorgang aan de 

noordzijde van de Oversteek. Door deze werkzaamheden te combineren in de vakantieperiode wordt de 
verkeershinder voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. 
 
Meer informatie 
In de afgelopen periode zijn de tekeningen met bereikbaarheid bedrijven enigszins aangepast. Voor meer 
informatie over de omleidingsroutes, wegafzettingen en aanpassingen aan de Energieweg kunt u terecht op 
https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/haven--en-industrieterrein/project/asfaltonderhoud-energieweg  

 
Wij vragen de bedrijven om de informatie op de website te delen met klanten en leveranciers om zo de 

overlast tot een minimum te beperken. Wij begrijpen dat de werkzaamheden hinder veroorzaken maar 
hopen op uw begrip.  
  
Heeft u verder nog vragen? U kunt Aannemingsmaatschappij Van Gelder bereiken via 

swillemsen@vangelder.com of 0525 659 888.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Steven Willemsen,  
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
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