Bereikbaarheid
Pleijroute (N325)

Werkzaamheden N325 knooppunt Velperbroek - Nijmeegseplein
Van donderdag 15 t/m zondag 18 augustus 2019
Provincie Gelderland voert groot onderhoud uit aan de N325. We vernieuwen
het asfalt en leggen 4 nieuwe pechhavens aan. De weg is afgesloten voor alle
verkeer vanaf knooppunt Velperbroek tot aan het Nijmeegseplein (Arnhem).
Dit veroorzaakt ernstige verkeershinder. De Pleijroute (N325) is wel open voor
verkeer vanaf het Nijmeegseplein naar knooppunt Velperbroek.
Afsluitingen
15 t/m 18 augustus - 24 uur
Knooppunt Velperbroek - Nijmeegseplein
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Omleidingsroute Industriepark Kleefse Waard
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Bereikbaarheid Industriepark Kleefse Waard en IJsseloord 1 en 2
Industriepark Kleefse Waard is bereikbaar via de
Westervoortsedijk, John Frostbrug en
de Nijmeegseweg.
IJsseloord 1 is bereikbaar via een lokale
omleidingsroute via de IJssellaan en de Waterstraat.
IJsseloord 2 is bereikbaar vanuit de richting
Nijmeegseplein en uitgaand richting knooppunt
Velperbroek.

Het verkeer volgt de omleidingsroutes zoals
aangegeven op bovenstaande kaart. De omleidingen
zijn met borden langs de weg aangegeven.

Hoofdomleiding
knooppunt Velperbroek wordt omgeleid vanaf
knooppunt Ressen via A15 (knooppunt Valburg) A50 (knooppunt Grijsoord) - A12 naar knooppunt
Velperbroek. Het verkeer kan via borden langs de
weg de omleidingsroutes volgen.

Plan uw reis op tijd!

Ga slim op weg

• Pas uw vertrektijd aan op een langere route
en kans op file.
• Houd rekening met een extra reistijd
van 15 tot 20 minuten.
• Volg de omleidingsroute.
• Rij veilig en alert.
• Houd u aan de snelheid.
• Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via
www.bereikbaargelderland.nl.
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Meer informatie
Uitgebreide informatie over de werkzaamheden
vindt u op www.gelderland.nl/A325-N325
Actuele verkeersinformatie vindt u op
www.bereikbaargelderland.nl en op
www.vananaarbeter.nl

Mijd de spits.
Werk thuis als het kan.
Reis met het openbaar vervoer.
Neem de fiets voor kortere ritten.
Gebruik de snelle fietsroute RijnWaalpad.
Stem uw vakantie af op de werkzaamheden.
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Van 8 juli t/m 25 augustus 2019 voeren we groot
onderhoud uit aan de A325 en de Pleijroute (N325)
tussen knooppunt Ressen en knooppunt
Velperbroek. Doorgaand verkeer vanuit Nijmegen
en A15 met bestemming Arnhem-Noord en A12

