
  

 

 

 

 

 

 

 

Aan de bewoner(s) van dit pand 

  

 

 

 

 

 

Beste meneer, mevrouw,  

 

Tussen 18 juli 2021 en 22 oktober 2021 voeren wij werkzaamheden uit aan de A348 tussen 

industrieterrein de Beemd en de aansluiting N317/N348 bij Doesburg/Dieren. In deze brief geven 

wij u informatie over de gevolgen van de werkzaamheden voor uw bereikbaarheid.  

 

Werkzaamheden opgedeeld in fasen 

We hebben de werkzaamheden opgedeeld in twee fasen om de overlast voor de omgeving zo klein 

mogelijk te houden. In de eerste fase werken we aan de rijrichting Arnhem – Doesburg/Dieren. 

Deze werkzaamheden starten op 18 juli en zijn op 14 augustus naar verwachting klaar. Op  

14 augustus starten we aan een ombouwweekend. Dit weekend eindigt 16 augustus. Tussen 16 

augustus en 12 september werken we aan fase 2. Dan pakken we de A348 aan in de rijrichting 

Doesburg/Dieren – Arnhem.  

 

Afsluitingen A348 de Beemd - Doesburg/Dieren 

Tussen 18 juli 07.00 uur en 14 augustus 07.00 uur is de A348 dicht tussen afrit 1 de Beemd en 

Doesburg/Dieren. We leiden doorgaand verkeer in deze fase om via de N338 en de N317. Afrit 1 de 

Beemd blijft bereikbaar vanaf knooppunt Velperbroek. Verkeer van Doesburg/Dieren naar Arnhem 

heeft geen last van deze werkzaamheden. In bijlage 1 van deze brief treft u een kaartje aan met 

daarop de afsluiting en de omleidingsroute.  

 

Lokale bereikbaarheid 

De Steeg 

Verkeer vanuit Arnhem richting de Steeg volgt de algemene omleidingsroute over de A12, N338 

(afslag Westervoort op de A12) en N317 naar de A348 richting Arnhem. De eerste afslag op de A348 

gaat naar de Steeg.   

 

Vanuit de Steeg richting Dieren volgt verkeer de Middachterallee naar Ellecom. Bij Ellecom kan het 

verkeer de N348 oprijden richting Dieren.  
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Rheden 

Verkeer vanuit Arnhem richting Rheden volgt de A348 tot aan afslag Velp en gaat daar verder via 

de N785 naar de Arnhemsestraatweg richting Rheden. 

 

Verkeer tot 3,9 meter hoog van Rheden naar Dieren hoog rijdt via de Arnhemsestraatweg, 

Hoofdstraat, Middachterallee en Zutphensestraatweg naar de N348. Verkeer hoger dan 3,9 meter 

rijdt naar knooppunt Velperbroek en volgt vanaf daar de omleidingsroute via de A12, N338 en 

N317.  

 

De Beemd 

Verkeer tot 3,9 meter hoogte van de Beemd richting Dieren rijdt via afslag Velp op de A348 richting 

de Zutphensestraatweg/Arnhemsestraagweg/Hoofdstraat/Zutphensestraatweg naar de N348 

richting Dieren. Verkeer hoger dan 3,9 meter rijdt naar knooppunt Velperbroek en volgt vanaf daar 

de omleidingsroute via de A12, N338 en N317. 

 

Werkzaamheden 

Tijdens de eerste fase vervangen we het asfalt op de A348 tussen de Beemd en Doesburg. We 

brengen ook nieuwe voegovergangen aan in de Middachterbrug. Deze nieuwe voegovergangen zijn 

stiller, waardoor inwoners van de Steeg en Rheden minder last hebben van verkeer op de A348.  

 

Vervolg 

Tussen 14 en 16 augustus bouwen we de afzetting om. Dit doen we om in de tweede fase verkeer in 

beide richtingen mogelijk te maken. Zo hebben de dorpen Velp, Rheden, de Steeg en Ellecom 

minder overlast van omrijdend verkeer. Wij werken nu de planning en omleidingsroutes verder uit. 

In juli informeren wij u over dit ombouwweekend en over de werkzaamheden en 

verkeersmaatregelen tijdens de tweede fase.  

 

CO2 neutraal wegenonderhoud 

We brengen bij iedere weg kansen voor duurzaamheid in beeld, zoals klimaatdoelen. We hebben de 

A348 op een nieuwe manier aanbesteed. Met de nieuwe vorm van aanbesteden willen we ervaring 

opdoen om het groot onderhoud van de A348 te combineren met zoveel mogelijk CO2-reductie. 

Deze weg is gekozen vanwege de hoeveelheid te vervangen asfalt, de verschillende onderdelen 

(zoals bruggen en geleiderails) en de uitstraling van deze weg op het provinciale wegennet. Een 

CO2-neutrale weg vraagt veel innovaties en nieuwe technieken. Door het toepassen van deze 

nieuwe manier van aanbesteden bieden wij nieuwe oplossingen en maatregelen een kans. Daarmee 

willen wij bijdragen aan duurzaam onderhoud van wegen. 
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Meer informatie 

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u ons provincieloket mailen of bellen via 

provincieloket@gelderland.nl of telefoon 026 359 99 99. Actuele informatie over dit project vindt u 

op onze website: www.gelderland.nl/A348. 

       

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Peter Blanken 

Teammanager Projectmanagement en Concessiebeheer 
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