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Aan de bewoner(s) van dit adres 

 

 

 

 

 

Beste meneer, mevrouw,  

 

In 2020 voerden wij groot onderhoud uit aan de N844 in Malden. Van 31 mei tot en met  

15 juli 2021 voeren we nog een aantal resterende werkzaamheden uit aan de waterafvoer en het 

kruispunt met de Kloosterstraat. Daarnaast werken we vanaf het najaar van 2021 aan de bermen 

langs de weg. In deze brief informeren wij u over deze werkzaamheden.  

 

Waterafvoer en kruispunt Kloosterstraat 

We passen de nieuwe drainagebuizen aan tussen de Veldsingel en de Grootveldschelaan en ter 

hoogte van de wadi’s bij de Veldsingel, Molensingel en Grootveldschelaan. Na deze aanpassing 

hebben de buizen minder onderhoud nodig. Ook optimaliseren we het kruispunt met de 

Kloosterstraat. Daar verbeteren we de oversteekvoorzieningen voor voetgangers, de 

toegankelijkheid van de bushaltes en we passen de detectielussen van de nieuwe verkeerslichten 

aan, zodat ze beter werken.   

 

De werkzaamheden aan de waterafvoer en het kruispunt met de Kloosterstraat voeren we uit tussen 

maandag 31 mei en donderdag 15 juli 2021. We stemmen deze week met de gemeente 

Heumen en de aannemer af welke verkeersmaatregelen we daarvoor inzetten, en dus ook wat de 

hinder voor verkeer is tijdens de werkzaamheden. Meer informatie daarover volgt later via onze 

projectwebsite: www.gelderland.nl/N844.  

 

Bermen  

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, planten we groen aan in de bermen van de Rijksweg 

(N844). We starten daarmee in het najaar van 2021. We doen dit pas na de andere werkzaamheden 

om te voorkomen dat net ingezaaid groen kapot gaat. Daarnaast is het najaar een geschikte periode 

voor het inzaaien van groen. U ontvangt rond het najaar een nieuwe brief zodra meer bekend is 

over de planning voor de werkzaamheden aan de bermen.  

 

Meer informatie  

Actuele informatie over dit project vindt u op onze website: www.gelderland.nl/N844. Actuele 

informatie over de werkzaamheden vindt u ook in de bouw-app van aannemer Van Kessel. U kunt 

de app downloaden via www.kessel.nl/app (alleen voor mobiele telefoon). Vink daarna het project 

‘N844: Nijmegen – Malden’ aan als favoriet. U ontvangt een push-bericht bij wijzigingen in de 

planning, verkeerssituatie of andere bijzonderheden.  

 

Contact 

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, neem dan contact op met provincie Gelderland. 

Dat kan via ons Provincieloket: provincieloket@gelderland.nl of telefoon 026 359 99 99.  


