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Voor u ligt de 3e nieuwsbrief over het project “Fietstunnel 
Laauwikstraat”. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de 
hoogte over de werkzaamheden die door Van Boekel Zee-
land BV, in opdracht van de gemeente Nijmegen, worden 
uitgevoerd.

WERKZAAMHEDEN LAAUWIKSTRAAT
Op maandag 23 februari jl. zijn wij gestart met de werk-
zaamheden aan de Pastoor van Laakstraat. Er is aan het 
riool gewerkt en de straat is voorzien van een nieuwe 
verharding. Op 7 april starten de werkzaamheden aan de 
Laauwikstraat. Tussen de Prins Mauritssingel en de Lentse 
Schoolstraat wordt het riool vernieuwd en de openbare 
ruimte wordt heringericht. De werkzaamheden hiervoor 
zijn naar verwachting medio mei gereed. 

WERKZAAMHEDEN PRINS MAURITSSINGEL 
Op zaterdagnacht 11 april en zondag 12 april wordt de 
bypass voor het verkeer op de Prins Mauritssingel ter 
hoogte van de Laauwikstraat aangelegd. Een bypass 
is een tijdelijke weg langs de Prins Mauritssingel, die 
doorgaand verkeer om het werkterrein leidt. Deze bypass 
is nodig om de tunnelelementen van de � etstunnel te 
kunnen plaatsen.

De aanleg van de � etstunnel in het verlengde van de 
Laauwikstraat in Lent heeft in april consequenties voor 
doorgaand verkeer tussen Arnhem en Nijmegen. Op een 
aantal dagen in april is de Prins Mauritssingel afgesloten 
voor doorgaand autoverkeer tussen het splitsingspunt 
(ten noorden van station Nijmegen Lent) en het Keizer 
Traianusplein. Voor lokaal verkeer, openbaar vervoer en 
hulpdiensten worden speciale maatregelen getro� en. 
Omwonenden zijn over de afsluitingen en de werkzaam-
heden geïnformeerd.

AFSLUITING PRINS MAURITSSINGEL
Voor de aanleg van de bypass wordt de Prins Maurits-
singel afgesloten op de volgende momenten:
• Zaterdag 11 april van 19:00 uur tot zondagochtend 

12 april 10:00 uur in beide richtingen;
• Zondagochtend 12 april van 10:00 uur tot zondag-

avond 12 april 19:00 uur alleen stadinwaarts;
• Zondagavond 12 april van 19:00 uur tot maandag-

ochtend 13 april 06:00 uur in beide richtingen;
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de S100
(De Oversteek). Op maandag 13 april om 06:00 uur wordt 
de Prins Mauritssingel in beide richtingen weer open 
gesteld voor alle verkeer. 

Voor het verwijderen van de bypass is het noodzakelijk 
dat de Prins Mauritssingel 2 avonden/nachten wordt 
afgesloten. Dit gebeurt op de volgende momenten:
• Maandag 20 april van 21:00 uur tot dinsdagochtend 

06:00 uur in beide richtingen;
• Dinsdag 21 april van 21:00 uur tot woensdag 06:00 

uur in beide richtingen.

PLAATSEN TUNNELELEMENTEN
Van maandag 13 april tot en met donderdag 16 april start 
het graafwerk ten behoeve van de fietstunnel. waarbij 
dag en nacht wordt gewerkt. Daarna worden de tun-
nelelementen geplaatst. Op maandagochtend 20 april 
kan het verkeer weer in beide richtingen over de Prins 
Mauritssingel rijden. De weken daarna werken wij aan de 
zijwanden en de op en afritten van de fietstunnel.
Belangstellenden kunnen de werkzaamheden volgen 
vanaf een uitkijkpunt dat wij maken in de nabijheid van 
het Witte Huis. 



INFORMATIEAVOND VAN DER VALK
Tijdens de informatieavond over de nieuwbouw van het 
hotel Van der Valk is verteld dat de werkzaamheden van 
het heiwerk pas starten in week 18. Dit is later dan in 
eerste instantie is gezegd. Dit komt doordat wij dan beton 
gaan storten. Dit beton moet eerst uitharden om te voor-
komen dat door trillingen scheuren in de beton ontstaan. 

INLOOP SPREEKUUR
De assistent omgevingsmanager, Michel Nas houdt iedere 
donderdagochtend van 08:00 uur tot 09:00 uur inloop-
spreekuur in het aannemersverblijf, boven de voormalige 
Rabobank aan de Laauwikstraat nummer 8.

COMMUNICATIE EN CONTACT
Voor eventuele vragen omtrent het project ‘Fietstunnel 
Laauwikstraat’ kunt u contact opnemen met de assistent 
omgevingsmanager Michel Nas, tel. 06 21 11 17 32.

NIEUW E-MAILADRES
Vanaf heden kunt u vragen of klachten mailen naar
fietstunnellent@vanboekel.com. Ook het oude mailadres 
blijft voorlopig nog in stand. Uw berichten worden auto-
matisch doorgestuurd.

Actuele informatie is te vinden op de projectwebsite 
www.FietstunnelLent.nl en u wordt tevens via Twitter 
op de hoogte gehouden van het laatste nieuws over de 
bouw. Volg ons op @FietstunnelLent.
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