INFOBLAD ONDERHOUD A73 TUSSEN MALDEN EN RIJKEVOORT 28 – 31 MEI

Aannemerscombinatie ViaOptimum voert in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoud uit aan
de A73 tussen Nijmegen en Venlo. De werkzaamheden worden in vier weekenden uitgevoerd
van vrijdagavond tot maandagmorgen. Ieder weekeind is er een deel van de A73 afgesloten.
Doorgaand verkeer wordt via autosnelwegen omgeleid. Verkeer met een herkomst of
bestemming langs de A73 wordt via omleidingsroutes geleid.
De vier geplande weekeinden zijn:
• 28 mei – 31 mei, A73 afgesloten vanaf oprit Malden tot knooppunt Rijkevoort
• 04 juni – 07 juni, A73 afgesloten vanaf knooppunt Rijkevoort tot afrit Malden
• 11 juni – 14 juni, A73 afgesloten vanaf Venray tot knooppunt Rijkevoort
• 16 juli – 19 juli, A73 afgesloten vanaf knooppunt Rijkevoort tot Venray-Noord.
Ieder weekeinde is de rijbaan in één rijrichting afgesloten voor alle verkeer vanaf vrijdagavond 21:00
tot maandagmorgen 05:00.
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Afgesloten wegvak
A73Li afgesloten vanaf Heumen / Malden
tot invoegpunt vanaf A77 in knooppunt
Rijkevoort

OMLEIDINGEN
Doorgaand verkeer:
• Doorgaand verkeer richting Venlo wordt vanaf knooppunten Deil en Ewijk en vanaf Nijmegen
omgeleid via autosnelwegen (A2, A50 – A2 en A67).
• Verkeer met een herkomst of bestemming tussen Heumen en Venray wordt omgeleid via de N271
(oostelijk van de Maas) en N277 (westelijk van de Maas). Verkeer wordt zo min mogelijk via
Grave geleid vanwege de werkzaamheden aan de brug bij Grave.
• Verkeer richting Nijmegen wordt gewoon via de A73 afgewikkeld.
NOOD- EN HULPDIENSTEN, OPENBAAR VERVOER
Nood- en hulpdiensten met Prio-1 kunnen met gepaste snelheid door het werkvak passeren.
Het afgesloten deel van de A73 is geen onderdeel van diensten openbaar vervoer.
VERZORGINGSPLAATSEN
Verzorgingsplaats Lokkant is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar vanaf de A73.
Wegrestaurant Malden is bereikbaar vanuit beide richtingen (Nijmegen en Venlo). Bezoekers van het
wegrestaurant kunnen niet rechtstreeks over de A73 richting Venlo maar moeten daar een omleiding
voor volgen.
WERKZAAMHEDEN
Onderhoud aan de rijbaan (asfalteren) en voegen vervangen.

CONTACT
Voor nadere informatie kunt u kijken op www.vanAnaarBeter.nl of bellen met 0800-8002.
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de mail van de projectorganisatie van ViaOptimum:
31108577@vandoorngeldermalsen.nl, of met omgevingsmanager Mattieu Nuijten via 06 – 5119 6066.
Tijdens de werkzaamheden is de uitvoerder ter plaatse bereikbaar via 06 – 433 98 039.

ROUTEKAARTEN
Doorgaand verkeer:

Gestippeld (rood): afgesloten wegvak van Malden tot Rijkevoort
Omleidingen
• Geel: omleiding doorgaand verkeer (Nijmegen – Eindhoven – Venlo)
• Bruin: omleiding Boxmeer en Haps via A50 en N277-N272.

Bestemmingsverkeer

Gestippeld (rood): afgesloten wegvak van Malden naar Rijkevoort
Omleidingsroutes:
• Nijmegen naar Cuijk, Linden en Kraaijenbergse plassen via Grave (behalve vrachtverkeer >
10 ton ivm beperkingen brug Grave);
• Cuijk naar Venray en verder via Heerstraat en Oeffelt naar A77 – A73
• Nijmegen naar Mook, Milsbeek en Gennep of vanuit deze plaatsen richting Venray via N271..

