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Elburg, 26 augustus 2021
Betreft

: Uitvoering werkzaamheden buslijn 6 Hatert

Geachte bewoner,
In opdracht van de gemeente Nijmegen gaat Aannemingsmaatschappij Van Gelder
werkzaamheden uitvoeren voor de nieuwe route van buslijn 6, aan de Malderburchtstraat.
U heeft hierover in maart 2021 een brief ontvangen van de gemeente Nijmegen.
Vanwege de aanpassing van de buslijn naar de eenrichtingsvariant zijn er werkzaamheden
aan de Malderbuchtstraat en de Thorbeckestraat. Voor de Thorbeckestraat gaat het om
kleine aanpassingen, namelijk het verplaatsen van een zwerfkei en een lichtmast. De
bushalte aan de Van der Duyn van Maasdamstraat verplaatsen wij naar de
Malderburchtstraat. Ook worden langs de Malderburchtstraat aanpassingen verricht om
deze straat geschikt te maken voor busverkeer. Deze aanpassingen bestaan uit het
aanbrengen van grasbetontegels langs de verharding en het aanpassen van de drempels
naar busvriendelijke drempels. Naast de drempels worden aanpassingen gedaan, zodat er
niet om de drempels heen gereden kan worden.
Uitvoering en fasering
Op de volgende pagina treft u een kaartje aan waarop de verschillende fases zijn
aangegeven.
Fase 1
Wij starten met de werkzaamheden begin september 2021. In de eerste fase worden de
drempels tussen de kruising met de Van der Duyn van Maasdamstraat en de kruising met
de Hatertseweg aangepast. Dit deel van de Malderburchtstraat is dan tijdelijk afgesloten
voor al het verkeer. Wij verwachten dat deze periode duurt van 13 september tot en met
24 september 2021.
Fase 2
Naar verwachting worden de werkzaamheden uitgevoerd van 27 september tot en met 8
oktober. De kruising met de Malderburchtstraat en Hatertseweg wordt daarbij aangepast
naar een busvriendelijk kruispunt. Hiervoor wordt de kruising met de Hatertseweg
ongeveer 3 dagen helemaal afgesloten.
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Fase 3
De derde fase is de aanpassing op de kruising met de Van der Duyn van Maasdamstraat.
Tijdens deze fase wordt de weg afgezet met een halve baan afzetting, waardoor verkeer
tijdens deze werkzaamheden gewoon kan passeren. Fase 3 wordt uitgevoerd tussen 11
oktober en 15 oktober 2021. Tijdens deze fase wordt ook de nieuwe halteplaats
gerealiseerd aan de Malderburchtstraat.
Fase 4
Dit is de drempel richting de Thorbeckestraat. De Thorbeckestraat is in deze periode
bereikbaar via de kruising met de Cort van der Lindenstraat. Deze werkzaamheden worden
uitgevoerd van 6 oktober tot en met 8 oktober, gelijktijdig met fase 2.
Met omleidingsborden worden de routes aangegeven en wordt u tijdig geïnformeerd.
Alvast dank voor uw begrip en medewerking. Wij proberen de overlast tot een minimum te
beperken.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u ons bereiken via 0525-659 888 of pbisschop@vangelder.com
Meer informatie over deze werkzaamheden is de vinden op Mijn Wijkplan:
www.nijmegen.nl/buslijn6
Met vriendelijke groet,
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
Ing. P. (Paulien) Bisschop
Omgevingsmanager
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