
 

  

Onderwerp:  Informatie werkzaamheden aanleg fietstunnel Gennep 

Datum:  18 april 2019  

 
Geachte lezer, 
 
Vanuit de gemeente Gennep heeft aannemer Roelofs de opdracht gekregen voor het voorbereiden 
en uitvoering van de werkzaamheden betreffende de aanleg van de fietstunnel onder de rotonde 
Weverstraat - Brabantweg en de reconstructie van de Weverstraat. De realisatie van de fietstunnel 

en de reconstructie van de Weverstraat worden uitgevoerd in de tweede helft van 2019. Echter in 
de aankomende maanden worden er diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. 
 
Planning en omleidingsroutes  
Tijdens deze werkzaamheden kunt u hinder ondervinden van een minder goede bereikbaarheid, dit 
is helaas onvermijdelijk. Hieronder vindt u een opsomming van de werkzaamheden, de 

uitvoeringsduur en de bijbehorende omleidingsroutes.  
 
Week 18 (29 april t/m 3 mei): Uitvoering sanering ter plaatse van de reeds gekapte bomen, van 30 
april t/m 2 mei. Deze week is er geen fietsverkeer mogelijk over het Spoorwegje tussen het 
Voorhoevepark en rotonde Weverstraat. Details en omleidingsroutes zijn weergegeven in de 

bijlage. 
 

Week 19 (6 t/m 10 mei): Uitvoering voorbereidende werkzaamheden fietspad Weverpark en 
uitvoeren tijdelijke aanpassingen kruising Weverstraat – Burg. Woltersstraat. Doorgaand (fiets-) 
verkeer ondervindt beperkte hinder tijdens deze werkzaamheden, er zijn geen omleidingen. 
 
Week 20 (13 t/m 17 mei): Uitvoering voorbereidende werkzaamheden voor het aanpassen van 
kabels en leidingen en uitvoeren tijdelijke aanpassingen kruising Weverstraat – Burg. 
Woltersstraat. Doorgaand (fiets-)verkeer ondervindt beperkte hinder tijdens deze werkzaamheden, 

er zijn geen omleidingen. 
 
Week 21 (20 t/m 24 mei): Aanbrengen buizen in verband met kabels en leidingen ter hoogte van 
de Weverstraat en op 20 mei wordt het fietspad door het Weverpark geasfalteerd. Deze week is er 
geen fietsverkeer mogelijk over het Spoorwegje tussen het Voorhoevepark en de Weverstraat en 
geen gemotoriseerd verkeer over de Weverstraat. Details en omleidingsroutes zijn weergegeven in 

de bijlage. 
 

Eind mei (vanaf 27 mei) t/m augustus: Verleggen kabels en leidingen, dit zal door andere 
aannemers uitgevoerd worden. Deze periode is er geen fietsverkeer mogelijk over het Spoorwegje 
tussen en Voorhoevepark en de Weverstraat. Fietsverkeer wordt omgeleid via het Weverpark. 
Details en omleidingsroutes zijn weergegeven in de bijlage.  
 

September t/m november: Realiseren van de fietstunnel en reconstrueren Weverstraat. Te zijner 
tijd wordt u geïnformeerd over de omleidingsroutes.   
 
Meer informatie 
Op de projectwebsite www.roelofsgroep.nl/weverstraat vindt u meer informatie over de 
werkzaamheden en een contactformulier.  
 

Tot slot  
Gezamenlijk zorgen gemeente Gennep en Roelofs ervoor dat de uitvoering van de werkzaamheden 
soepel verloopt en zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Hierbij staan de veiligheid en 
bereikbaarheid centraal. Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen 
vragen wij uw medewerking door:  

 de (verkeers)afzettingen intact te laten;  

 aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen. 
 
Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden en verwachten u voldoende geïnformeerd te 
hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Roelofs  

 
E.A. (Arthur) Baudet 
Omgevingsmanager 
06 – 12 05 37 53 



Week 18 (29 april t/m 3 mei) 

Uitvoering sanering vervuilde grond

• Doorgaand fietsverkeer over het Spoorwegje 

wordt omgeleid via Voorhoevepark – Burg. 

Woltersstraat – Weverstraat.

Week 21 (20  t/m 24 mei)

20 mei: Asfalteren fietspad Weverpark

• Doorgaand fietsverkeer over het Spoorwegje 

ter hoogte van het Weverpark wordt op 

aanwijzing van verkeersregelaars om de 

werkzaamheden geleid.

21 t/m 24 mei: Aanbrengen buizen in verband 

met kabels en leidingen

• Doorgaand fietsverkeer over het Spoorwegje 

wordt omgeleid via Voorhoevepark – Burg. 

Woltersstraat – Weverstraat.

Omleidingen fietsers

OMLEIDING WEEK 18 en 21

OMLEIDING VAN 27 MEI T/M AUGUSTUS

27 mei t/m augustus: Verleggen kabels en leidingen

• Doorgaand fietsverkeer over het Spoorwegje wordt omgeleid via 

Voorhoevepark – Burg. Woltersstraat – Weverpark.

• De kruising Weverstraat- Burg. Wolterstraat wordt aangepast om 

een veilige oversteekplaats te creëren.


