
Stand van zaken werkzaamheden Hengelder  
 

 

Mede dankzij de zachte weersomstandigheden liggen de werkzaamheden met betrekking 

tot de reconstructie Hengelder nog steeds op schema. Dit houdt in dat de doelstelling om 

de werkzaamheden voor 1 april af te ronden nog steeds haalbaar is. 

 

De actuele situatie is als volgt : 

 

Hengelder tussen Edisonstraat en Marconistraat :  

Hier vinden op dit moment geen wegwerkzaamheden plaats. Wel is hier inmiddels gestart 

met het aanbrengen van nieuwe beplantingen en bomen. 

Het doorgaande verkeer richting Didam rijdt al over de fietstunnel.  

De parallelweg is vanaf de zijde Edisonstraat toegankelijk in eenrichtingsverkeer. 

Fietsers rijden nog over het oude fietspad. Vanaf 17 februari worden zij tijdelijk omgeleid 

via het nieuwe fietspad langs de zuidzijde van de spoorlijn. 

Vooruitlopend op de weekendafsluiting wordt in de week van 9 t/m 13 maart de 

asfaltdeklaag en markeringen op de parallelweg aangebracht.  

 

 

 
                                                        Omleiding voor fietsers vanaf 17 september 

 

 

Edisonstraat 

Hier worden werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van het vrij liggende fietspad en 

het omleggen van de watergang. 

Vanaf de Edisonstraat is het alleen mogelijk om richting Zevenaar de Hengelder op te 

rijden. Richting Didam is dit  niet meer mogelijk. Verkeer wordt omgeleid via de Griekse 

Poort. Vanaf 16 maart is Hengelder weer bereikbaar via de Fahrenheitstraat en 

Marconistraat. 

 

Kruising Einsteinstraat-Hengelder-Marconistraat :  

Hier wordt gewerkt aan de Marconistraatzijde van de kruising. De Marconistraat is 

hiervoor voorlopig van deze kant nog afgesloten.  



Einsteinstraat :  

De Einsteinstraat is nog steeds alleen toegankelijk vanaf de kruising Marconistraat – 

Hengelder. Pas na de weekendafsluiting op 14 en 15 maart is de Einsteinstraat weer 

vanaf 2 kanten bereikbaar 

 

Hengelder tussen Einsteinstraat westzijde en Einsteinstraat oostzijde :  

Zowel het bestemmingsverkeer als het doorgaande verkeer rijdt over de parallelweg, die 

tijdelijk voor twee richtingen gebruikt wordt. Fietsers rijden over het nieuw aangelegde 

fietspad en kunnen tijdelijk bij de Kringloopwinkel oversteken. Er wordt volop gewerkt 

aan de aanleg van de nieuwe hoofdrijbaan en de rotonde bij de ingang naar het 

sportpark. Deze verkeerssituatie blijft zo tot de weekendafsluiting. 

 

 
                                                                       Aanleg fundatie t.b.v. de rotonde 

 

Marconistraat :  

Op 14 februari worden de asfaltonderlagen op het gedeelte Hengelder tot en met 

toegang parkeerterrein aangebracht. Tijdens deze werkzaamheden blijft Bloem 

bereikbaar. Parkeerterrein is overdag vanaf de Marconistraat afgesloten, maar wel 

bereikbaar via het sportpark ( langs Jeu de Boulesbaan ) 

De deklaag op bovengenoemd gedeelte incl. het vervangen van de deklaag op het 

gedeelte tot en met de kruising met Fahrenheitstraat wordt vooruitlopend op de 

weekendafsluiting in de week van 9 tot en met 13 maart uitgevoerd. Aanliggende 

bedrijven en verenigingen worden hier nog nader over geïnformeerd. 

 

Ringbaan Oost :  

Tot de weekendafsluiting blijft het autoverkeer hier over de huidige omleidingsroutes 

rijden. In de week voor de weekendafsluiting worden de asfalt onderlagen op de nieuwe 

rijbanen aangebracht 

 

Fietstunnel :  

De bouwkundige werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. In maart wordt de verlichting 

aangebracht. Fietstunnel wordt vanaf begin april opengesteld voor het fietsverkeer. 

 

Weekendafsluiting : 

Voor de reeds eerder aangekondigde weekendafsluiting t.b.v. het aanbrengen van 

deklagen en markeringen is besloten om dit in het weekend van 14 en 15 maart uit te 

voeren. Tijdens dit weekend zijn de Ringbaan – Oost en Hengelder vanaf Didam volledig 

afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bedrijven en sportverenigingen zijn dan alleen 

bereikbaar via Edisonstraat en Marconistraat. Via bebordingen wordt dit aangegeven. 

Komende weken worden bedrijven en verenigingen op Hengelder hier verder over 

geïnformeerd. 

 


