
FASE 7A
Aanleg voetpad, aanplant 
haag en aanbrengen 
afrasteringen. Zuidzijde.

FASE 7B
Reconstructie van de 
rijbaan

FASE 7C
aanplant haag en 
aanbrengen afrasteringen

FASE 6A
Volledige reconstructie 
van de riolering en 
bovenbouw

FASE 6B
Volledige reconstructie 
van de riolering en 
bovenbouw

6A: NUTSBEDRIJVEN

6A: RECONSTRUCTIE

6B: NUTSBEDRIJVEN

week 35 week 36 week 37 week 38 week 39 week 40 week 41 week 42 week 43 week 44 week 45 week 46 week 47 week 48 week 49 week 50

6B: RECONSTRUCTIE

week 51 week 52 week 01 week 02

7A + 7B: NUTSBEDRIJVEN

7A:AANLEG VOETPAD/HAAG/HEKW.

7B: RECONSTRUCTIE RIJBAAN

7C: RECONSTRUCTIE

week 31 week 32 week 33 week 34

BOUWVAK KERSTVAKANTIE

week 03 week 04 week 05 week 06 week 07

Altijd bereikbaar [via bestaand trottoir óf nieuw trottoir óf loopschotten]

via fietsomleiding
Baneheide [zie bebording] Via nieuw voetpad fase 7 > Goedenraadsbergweg > Putsteegje > Op De Kamp en v.v. [Ter plaatse van Putsteegje ca. 100 m. lopen i.v.m. halfverharding]

via bestaande rijbaan, in 
westelijke richting

Aanwonende 6B via tijdelijke route. Inrijden Kelderweg > Op De Kamp 
(Groen) en uitrijden via Kamphofke > Op de Kamp (Blauw).

Aanwonende 6A via rijbaan in westelijke 
richting (beperkt bereikbaar) Aanwonende 6A via westelijke richting.

6A: beperkt bereikbaar 
i.v.m. werkzaamh. NUTS

6A: niet bereikbaar. 
6B: beperkt bereikbaar i.v.m. werkz.NUTS

6A: niet bereikbaar. 
6B: bereikbaar.

6A: niet bereikbaar. 
6B: niet bereikbaar.

6A: bereikbaar. 
6B: niet bereikbaar.

parkeren op eigen inrit 6A: elders in de wijk
6B: op eigen inrit/rijbaan

6A: elders in de wijk 
6B: op eigen inrit/rijbaan

6A: elders in de wijk
6B: elders in de wijk

6A: op eigen inrit/rijbaan
6B: elders in de wijk

BEREIKBAARHEID
EN

PARKEREN

<< VOETGANGERS
<< FIETSERS
<< ONTSLUITING AANWONENDEN
<< INRITTEN
<< PARKEREN

OVER WERKZAAMHEDEN 2023 WORDT U NOG NADER GEÏNFORMEERD

Reconstructie Eys
bereikbaarheid fase 6 & 7

HOEBIGERWEG
WORDT IN 

ÉÉN RICHTING 
OPENGESTELD 
VOOR LOKAAL 

VERKEER VOORZIENING 
FIETSERS 

PUTSTEEGJE
OF LOPEN MET 
FIETS A/D HAND

OMLEIDING 
DOORGAAND VERKEER

De Meester Dr. Froweinweg is 
afgesloten voor doorgaand 
verkeer tussen de Kromhagerweg 
en de gemeentegrens met 
Simpelveld.
Voor doorgaand verkeer wordt een 
omleidingsroute ingesteld via N281 
en N278 (Nijswiller).
Ook doorgaand fietsverkeer wordt 
omgeleid.

Parkeren
Waar te parkeren als in “mijn” fase wordt gewerkt?

Het riool wordt stapsgewijs aangelegd (circa 10 meter per dag). Zolang 
het oude asfalt nog aanwezig is bljiven uw inritten na werktijd beperkt 
bereikbaar. Nadat het oude asfalt is verwijderd is uw inrit niet meer be-
reikbaar totdat het nieuwe asfalt is aangebracht. Parkeren op de rijbaan 
is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk. Als u gebruik wilt maken van 
uw voertuig, dient u deze elders in de wijk te parkeren.

NUTS-
bedrijven

Vooruitlopend op de reconstruc-
tie worden door Enexis en WML 
werkzaamheden uitgevoerd in het 
trottoir aan de zijde met even huis-
nummers. De rijbaan blijft 
gedurende deze werkzaamheden 
bereikbaar voor bewoners. Ook 
inritten zijn in deze fase via 
rijplaten beperkt bereikbaar.

meer informatie:
www.reconstructie-eys.nl


