
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de bewoner(s) van dit pand 

  

 

 

 

 

Beste meneer, mevrouw,  

 

In 2020 voerden wij groot onderhoud uit aan de N844 in Malden. We moeten nog een aantal 

resterende werkzaamheden uitvoeren. In deze brief informeren wij u over deze werkzaamheden en 

de planning.  

 

Waterafvoer 

Tussen de Veldsingel en de Grootveldschelaan en ter hoogte van de wadi’s bij de Veldsingel, 
Molensingel en Grootveldschelaan liggen nieuwe drainagebuizen. Deze drainagebuizen helpen, 

samen met de wadi’s, wateroverlast te voorkomen. De nieuwe buizen vragen meer onderhoud dan 
vooraf ingeschat. Daarom passen we de drainagebuizen aan, zodat ze minder onderhoud nodig 

hebben. Hiervoor heeft aannemer Van Kessel de benodigde materialen besteld. Voor een deel zijn 

dit materialen die speciaal hiervoor gemaakt worden. We weten nu nog niet wanneer deze 

materialen geleverd worden.  

 

Kruispunt Kloosterstraat 

 

Ter hoogte van de Kloosterstraat hebben we nieuwe verkeerslichten geplaatst. Deze verkeerslichten 

werken nog niet optimaal. Voor een optimale werking moeten we de detectielussen op een andere 

plek leggen. Daarnaast willen we betere oversteekplaatsen maken voor voetgangers en de bushaltes 

bij deze kruising toegankelijker maken voor minder validen. Daarom plaatsen we zogenaamde 

geleidelijnen en we passen de belijning aan.  

 

Bermen 

De bermen van de Rijksweg (N844) werken we af in het najaar van 2021. We wachten hiermee 

totdat alle werkzaamheden zijn afgerond. Dit doen we om te voorkomen dat net ingezaaid groen 

meteen weer kapot gaat. Hiermee maken we de omgeving aantrekkelijker. Wij hebben in overleg 

met gemeente Heumen het groenplan aangepast. In plaats van de vooraf geplande rozenbottels 

planten we zogenaamde ‘green to color’ beplanting aan. Dit zijn verschillende planten en bloemen 
die het hele jaar door zorgen voor een kleurrijke berm. Dit is ook goed voor de biodiversiteit. We 
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 onderzoeken nu welke grondsoorten hiervoor geschikt zijn. Als er andere grond aangebracht moet 

worden doen we dat tijdens de werkzaamheden aan de Kloosterstraat en de waterafvoer. Het 

inzaaien van de bermen en het planten van de bloembollen doen we in het najaar. Zo zorgen we 

ervoor dat de planten zoveel mogelijk kans op overleven hebben. 

 

Planning 

We willen de hinder in het dorp zoveel mogelijk beperken. Daarom kiezen we ervoor de 

aanpassingen aan de waterafvoer en de aanpassingen aan het kruispunt Kloosterstraat gelijktijdig 

uit te voeren. We verwachten in de komende weken meer te weten over de levertijden van de 

benodigde materialen. Zodra dat duidelijk is maken we een planning voor de uitvoering. Hierover 

informeren wij u via een nieuwe bewonersbrief en via de webpagina www.gelderland.nl/N844.  

 

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. Actuele 

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

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Albert Joosse 

Projectmanager Uitvoering Werken 
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