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Groot onderhoud Galecopperlaan

De Galecopperlaan wordt opnieuw 

geasfalteerd. Het gaat om het gedeelte 

tussen de rotonde bij de Pieter de 

Hooghhage/Galecopperlaan en A.C. 

Verhoefweg.  De werkzaamheden 

worden in 4 fasen uitgevoerd vanaf 

maandag 13 september 2021 tot en met 

14 november 2021. De aanliggende 

buurten blijven bereikbaar. Verkeer 

wordt met borden omgeleid. 

Wat gaat er gebeuren? 

Het onderhoud bestaat grotendeels uit het 

vernieuwen van twee lagen asfalt. Daar 

waar meer schade is aan het asfalt worden 

meerdere lagen asfalt weggefreesd en 

terugbracht. Ook worden alle 

middeneilanden voorzien van nieuwe 

onkruidvrije bestrating. De 

onderhoudsmaatregelen hebben tot doel 

de weg voor de komende 15 jaar veilig te 

houden.  

Wat voor overlast kan ik ervaren? 

Tijdens de werkzaamheden kunnen de 

bewoners van de aangrenzende woningen 

overlast ervaren. De overlast bestaat uit 

geluidsoverlast door het frezen van de 

bestaande asfaltlaag. Ook is het mogelijk 

dat er tijdelijk meer verkeer door uw straat 

gaat.  

 

 

Oopsfoto.nl 

 

Welke gevolgen zijn er voor de bus? 

Bus 48 en U-link 77 moeten gedurende langere 

tijd een omleiding rijden, waarbij uw halte 

mogelijk komt te vervallen. Dat kan betekenen 

dat u moet instappen op een andere halte dan u 

gewend bent, en dat de loopafstand tussen deur 

en halte toeneemt. Kijk voor de juiste informatie 

op de www.u-ov.info of bel 0900 – 525 2241).  

Bij de rotonde Rembrandthage/Kempenaerpark/ 

Galecopperlaan worden tijdelijk extra 

fietsenrekken geplaatst.  

Wanneer vinden de werkzaamheden 

plaats?  

Om de overlast voor het openbaar vervoer en de 

omgeving zoveel mogelijk te beperken, worden 

de werkzaamheden in vier fasen uitgevoerd. 

Hieronder ziet u een planning van de fasering. 

Deze is onder voorbehoud. Het is mogelijk dat 

er wijzigingen plaatsvinden in de planning. Houd 

daarom de borden op straat in de gaten en kijk 

indien nodig op de website 

www.nieuwegein.nl/galecopperlaan voor actuele 

informatie. 

 

Zie ommezijde 

 

http://www.u-ov.info/
http://www.nieuwegein.nl/galecopperlaan


 

Fase 1: 13 september – 26 september 

De eerste fase betreft het deel van de 

Galecopperlaan tussen rotonde bij de 

Pieter de Hooghhage/Galecopperlaan en 

het kruispunt met Guido 

Gezellehove/Herman de Manhove.  

 

Fase 2: 27 september – 10 oktober 

De tweede fase van het werk is het 

gedeelte van de Galecopperlaan van het 

kruispunt Guido Gezellehove/Herman de 

Manhove tot aan de rotonde bij de Simon 

Vestdijkhove.  

 

Fase 3: 11 oktober – 31 oktober 

De derde fase is het gedeelte van de 

rotonde bij de Simon Vestdijkhove tot en 

met de helft van de rotonde bij Herman 

Heijermanshove.  

 

Fase 4: 1 november – 14 november 

De vierde fase is het gedeelte van de helft 

van de rotonde bij Herman 

Heijermanshove tot aan de A.C 

Verhoefweg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie 

Alle actuele informatie over de werkzaamheden en 

de voortgang, kunt u vinden op 

www.nieuwegein.nl/galecopperlaan  

 

Alle actuele informatie over het openbaar vervoer 

kunt u vinden op: www.u-ov.info 

 

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u 

contact opnemen met: 

- projectleider de heer E. Walraven via tel. 

14 030 (Klant Contact Centrum) of mail: 

e.walraven@nieuwegein.nl  

- toezichthouder A.Gort via 14.030 of 

a.gort@nieuwegein.nl 

 

  

 

  

http://www.nieuwegein.nl/galecopperlaan
http://www.u-ov.info/
mailto:a.gort@nieuwegein.nl

