WEGWERKZAAMHEDEN A12/A50
Rijkswaterstaat voert vanaf vrijdagavond

27 juli 21.00 uur tot zondag 5 augustus

23.59 uur groot onderhoud uit op de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord
in de richting Utrecht. Gedurende deze periode is de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg
en Grijsoord in de richting Utrecht volledig afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met
ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid van de regio Arnhem. De A12/A50 tussen
Grijsoord en Waterberg in de richting Arnhem/Duitsland blijft open.

OMLEIDINGEN
Verkeer vanuit richting Oberhausen (A12) en retour
• Heenweg: via de A12 afrit 26 Arnhem-Noord. Op de afrit, waar u rechtsaf slaat, zijn Park Hoge
Veluwe en Kröller-Müller op de borden aangegeven (route Apeldoornseweg/Koningsweg
(N311). Voor Papendal volgt u de N311 tot de zijweg met de N310 richting Arnhem/Utrecht.
• Terugweg: Vanaf Park Hoge Veluwe en Kröller-Müller rijdt u de route in tegengestelde richting:
via de Koningsweg/Apeldoornseweg/aansluiting Arnhem-Noord en vervolgens de A12. Vanaf
Papendal rijdt u via de N224 richting Utrecht/Ede naar de aansluiting Oosterbeek (25) en
vervolgens de A12.
Verkeer vanuit richting Utrecht (A12) en retour
• Heenweg: reis via afrit 25 Oosterbeek. Op de afrit, waar u rechtsaf slaat, staan Park Hoge
Veluwe en Kröller-Müller op de borden aangegeven (route Amsterdamseweg
(N224)/Koningsweg (N310)/ Koningsweg (N311).
• Terugweg: u rijdt de route in tegengestelde richting: via de Koningsweg (N311)/Koningsweg
(N310)/Amsterdamsweg (N224) naar de aansluiting Oosterbeek en vervolgens de A12.

WEGWERKZAAMHEDEN A12/A50
Verkeer vanuit richting Apeldoorn (A50) en retour
• Heenweg: via de A50 afrit 20 Schaarsbergen en de route via de Koningweg (zie Oberhausen
A12).
• Terugweg: rijdt u de route in tegengestelde richting naar de A50. Aan het einde van de
Koningweg (N311) volgt u de borden richting Apeldoorn.

WAT KUNT U DOEN?
• Houd rekening met extra reistijd vanwege een langere (omleidings)route én kans op file(s) en
pas uw vertrektijd aan.
• Raadpleeg rijkswaterstaat.nl voor gedetailleerde informatie.
• Raadpleeg de actuele verkeersinformatie.
• Borden langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoostnl

