
 

 

 

 

 

Beste meneer, mevrouw,  

 

In het voorjaar van 2020 voeren we groot onderhoud uit aan de Schoenaker (N847) tussen Wijchen en 

Beuningen. Aannemer De Jong Zuurmond Beesd B.V. start op 30 maart met de werkzaamheden  

 

Inloopavond 

De geplande inloopavond van donderdag 19 maart gaat i.v.m. het corona virus niet door.  

 

Werkzaamheden 

Het groot onderhoud aan de Schoenaker (N847) bestaat uit:  

• Vervangen verkeerslichten bij het viaduct van de A73; 

• Vervangen van het asfalt van de Schoenaker (N847) tussen de Goudwerf en de rotonde Woeziksestraat;  

• Aanpassen van verschillende kruisingen waaronder de Ficarystraat;  

• Veiliger maken verkeerssituatie bij het Shellstation in Wijchen.  

 

Planning 

De Jong Zuurmond voert de werkzaamheden uit in 5 fasen:  

• 30 maart t/m 16 april – kruising Wilhelminalaan tot noordelijke op/afrit A326 

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A73, A50 en A326. 

• 17 t/m 20 april – Beuningen tot toerit A73 naar Arnhem 

(Het verkeer komende van knooppunt Ewijk richting Beuningen moet vanaf vrijdag 10:00 de 

omleiding volgen via afrit 1A (A73) Wijchen).   

• 8 t/m 11 mei– toerit A73 naar Arnhem tot Verlengde Wilhelminalaan 

(Het verkeer komende van knooppunt Ewijk richting Beuningen moet vanaf vrijdag 10:00 de 

omleiding volgen via afrit 1A (A73) Wijchen).   

• 13 t/m 16 mei - A326 tot de rotonde bij het Shellstation in Wijchen 

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A73, A50 en A326. 

• 16 en 17 mei – Schoenaker (N847) ter hoogte van de aansluitingen van de A326.   

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A73, A50 en A326. 

 

Verkeershinder 

Wij werken samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig 

onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken altijd hinder voor de weggebruiker. Deze 

hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te 

verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én 

van verkeersregelaars op te volgen.  

 

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, bel Gert-Jan van Doremaele 06-22267010 

 


