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Wegverbreding
A12 Waterberg
Sloopwerkzaamheden

Velperbroek
viaducten

Januari 2012

De wegverbreding in het kort

Larensteinselaan en dient rekening te houden met

Rijkswaterstaat verbreedt in beide richtingen

extra reistijd.

de A12 tussen de knooppunten Waterberg en
Velperbroek van 2x2 naar 2x3 rijstroken met
een vluchtstrook. Ten behoeve van de nieuwe
situatie worden drie viaducten vervangern
(Schelmseweg, Velperweg en IJssellaan) en
twee viaducten verbreed (Rozendaalseweg,
Spoorviaduct) en de Luinhorsttunnel verlengd.
Tussen Arnhem en Velp wordt een nieuwe fietsvoetgangers-tunnel aangelegd.

Viaduct IJsseliaan/

Larensteinselaan

Het oude gedeelte van het viaduct IJssellaan wordt
naar verwachting van dinsdagavond 13 maart tot en
met zondagochtend 18 maart gedurende zes nachten
gesloopt. Vanaf 10 maart tot zondag 18 maart zullen
er ook overdag sloopwerkzaamheden plaatsvinden.
De onderdoorgang van het viaduct zal tijdens deze
werkzaamheden afgesloten zijn van 20.00 tot 06.00
uur. Verkeer wordt omgeleid via de Velperweg en de

In maart 2012 wordt het middenstuk van de
viaducten over de Velperweg en de IJssellaan

Arnhemsestraatweg en dient rekening te houden met
extra reistijd.

gesloopt. Tegen die tijd rijdt het verkeer op de A12
aan de nieuwe buitenzijden van deze viaducten.

Verwachte geluidshinder
De sloopwerkzaamheden zullen tot geluidsoverlast

Viaduct Velperweg/

Arnhemsestraatweg

De sloop van het oude gedeelte van het viaduct
Velperweg vindt naar verwachting plaats van
vrijdagavond 9 maart vanaf 19.00 uur tot en met
dinsdagochtend 13 maart, 6.00 uur. In verband met

leiden. Deze overlast is vergelijkbaar met de overlast
in september 2011 toen de buitenste delen van de
twee viaducten werden gesloopt. Omwonenden
worden voorafgaand aan de werkzaamheden door
aannemer Heijmans nader geïnformeerd.

de te treffen maatregelen door de aanwezigheid van
een asbestleiding vinden de sloopwerkzaamheden

Meer informatie

aaneengesloten plaats.

Kijk voor meer informatie over de wegverbreding op
www.rijkswaterstaat.nl/A12Waterberg-Velperbroek.

Gedurende deze werkzaamheden' is de
onderdoorgang van het viaduct volledig afgesloten.
Verkeer wordt omgeleid via de IJssellaan en de

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief. Heeft u aanvullende vragen, bel
dan de gratis landelijke informatielijn:

0800-8002

(ma t/rn zo 06.00 - 22.30 uur).

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

