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N815: Wehl - A18
In 2022 voeren wij groot onderhoud uit aan de N815 tussen Wehl en de A18. Naast het vervangen van het
asfalt voeren we enkele kleine aanpassingen uit aan de weg en de directe omgeving. Op deze pagina leest u
welke werkzaamheden we uitvoeren en wat de planning is voor de werkzaamheden.

Werkzaamheden

vervangen asfalt tussen de Broekhuizerstraat (km 4,4) en Pannenkoekenhuis de Zon (km 6,0)
aanbrengen kantbelijning fietspad
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vernieuwen fietspad op plekken waar wortelopdruk is
aanpassen voorsorteervakken op de brug over de A18. We passen de belijning aan, zodat
rechtdoorgaand verkeer niet af hoeft te slaan
vervangen bewegwijzering (onderhoud)
versterken laanstructuur (aanplanten bomen op lege plekken)

Planning

najaar 2021: voorbereiden bestek
naar verwachting april 2022: uitvoering onderhoud

Mogelijk vinden er wel onderhoudswerkzaamheden plaats. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op
Bereikbaar Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulierDeze link opent een andere website of neem telefonisch contact op via
026 359 99 99.
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