
Beste heer/ mevrouw, 
 
Team Waalbrug renoveert in opdracht van Rijkswaterstaat de Waalbrug. Onderdeel van deze werkzaamheden is het vervangen van het betonnen rijdek en 
een tweetal stalen voegen die over de volledige breedte van de brug moeten worden aangebracht. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is 
het noodzakelijk om de fietsers, die nu gebruik maken van een speciale fietscorridor vanuit Nijmegen naar Lent op een aantal dagen in de periode vanaf 
eind april tot begin juli om te leiden. (zie onderstaand overzicht voor de data). 
 
Met het oog op eventuele schoolexamens is het van belang dat de leerlingen die normaal over de Waalbrug fietsen weten dat ze de komende periode op 
een aantal momenten vanuit Lent naar Nijmegen om moeten fietsen via de Snelbinder en dat dit voor hen mogelijk extra tijd kost (ongeveer 9 minuten). 
Mochten de werkzaamheden samenvallen met bijvoorbeeld examens dan zouden we u willen vragen de leerlingen te informeren over de omleiding.  
 
Omleidingsroutes 
De fietsers vanuit Nijmegen richting Lent maken in deze situatie geen gebruik van de fietscorridor maar worden via het fietspad aan de westkant 
(centrumzijde) van de Waalbrug omgeleid. De fietsers vanuit Lent naar Nijmegen worden omgeleid via de Snelbinder. In onderstaande afbeelding zijn de 
omleidingsroutes schematisch weergegeven. De omleidingsroutes worden met tijdelijke gele bebording aangegeven en er worden aanvullend 
verkeersregelaars ingezet om de fietsers richting de omleidingsroutes te verwijzen. 

              

Periode 1 vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag 

  24-apr 25-apr 26-apr 27-apr 28-apr 29-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei 5-mei 6-mei 

                            

              

Periode 2 vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag 

  15-mei 16-mei 17-mei 18-mei 19-mei 20-mei 21-mei 22-mei 23-mei 24-mei 25-mei 26-mei 27-mei 

                            

              

Periode 3 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

  1-jun 2-jun 3-jun 4-jun 5-jun 6-jun 7-jun 8-jun 9-jun 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 

                            

              

Periode 4 vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag 

  3-jul 4-jul 5-jul 6-jul 7-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul 

                            



 

 
Figuur 1. omleidingsroutes fietsers stad in en stad uit 

Periode 
De omleidingsroutes gelden voor de in onderstaande planning met rood weergegeven perioden: 
 
 
 



Meer informatie  
Is er een urgente of overlast gevende situatie tijdens de renovatiewerkzaamheden die direct actie vereist? Dan kunt u bellen met ons 24/7 alarmnummer 
tel. 0800 - 870 20 20. Voor minder urgente vragen kunt u onze omgevingsmanager bellen op 06-29069531.  
 
Heeft u vragen over de bereikbaarheidsmaatregelen van de Gemeente Nijmegen? Kijk dan op  
www.nijmegengoedopweg.nl of bel 14024.  
 
Heeft u vragen over de renovatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/renovatiewaalbrug, bel met de gratis  
informatielijn 0800-8002 of volg ons op Facebook @renovatiewaalbrugnijmegen 
 
Met vriendelijke groet, 
Johan van Erk 
 
| Johan van Erk | Omgevingsmanager | 
| Team Waalbrug | 
| Postbus 200, 4130 EE Vianen | Oude Dijk 3, 6663 KT Lent | 
| T +31(0)88 1303 700 | M +31(0)6 2906 9531 | E jvanerk@volkerinfra.nl| 
| www.volkerinfra.nl | 
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