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Wandelaars Midzomernacht
halen bijna 110.000 euro op
De in totaal 4.000 deelnemers
aan de derde Midzomernachtloop van Natuurmonumenten
hebben samen bijna 110.000 euro opgehaald. Dat is bijna een
kwart meer dan vorig jaar.
De meesten liepen verspreid
over heel Nederland door de natuur afstanden vanaf 5 kilometer. 250 wandelaars liepen de
wandelmarathon over de Veluwezoom over 21, 43 of zelfs 63 kilometer, om zo de schoonheid
van natuur in het donker te beleven. Natuurmonumenten koopt

nieuwe natuur van het geld.
De actie van dit jaar stond in het
teken van bloemrijke weides
waarmee Natuurmonumenten
vogelsoorten als grutto, veldleeuwerik en boerenzwaluw wil helpen. Deze vogels eten insecten
maar die komen volgens Natuurmonumenten nauwelijks meer
voor op het platteland doordat
grasland intensief wordt gebruikt voor landbouw. Gifgebruik, lage waterstanden en intensief maaien worden genoemd
als boosdoeners.
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● Opstoppingen ‘geen echte verrassing’
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Werk aan
Wolfhezerweg

1Boom is terug
op Middachten

Nog tot vrijdag 17 juli werkt de
provincie Gelderland aan de
Wolfhezerweg in Wolfheze. Tussen de Utrechtseweg en het viaduct over de A50 komt nieuw asfalt. Dat ligt straks ook wat hoger, waardoor onder meer de afwatering verbetert. Daarnaast
worden bushaltes aangepast aan
de nieuwste eisen. Omdat de route al die tijd is afgesloten wordt
verkeer omgeleid, via Oosterbeek en de Amsterdamseweg. Direct aanwonenden kunnen hun
woning gewoon bereiken. Voor
fietsers wordt geen omleiding ingesteld, zij kunnen de werkzaamheden veilig passeren.

Bij kasteel Middachten is vanaf
donderdag 25 juni de 1Boom-expositie te zien. Deze expositie bestaat uit houten producten die
gemaakt zijn van een reusachtige eik die op 27 maart 2013 gekapt is in het Kooibos op het
landgoed Middachten. Nadat de
boom was verzaagd, zijn ruim zeventig meubelmakers, beeldhouwers, beeldend kunstenaars, muziekinstrumentenmakers, houtdraaiers en andere vormgevers
uit heel Nederland ermee aan de
slag gegaan. In de maanden juli
en augustus is de tentoonstelling te bezoeken voor 6 euro per
persoon.
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Brassconcert in
muziektent
villapark

Gelreband
houdt weer
rommelmarkt

Botanische
kunst in het
Everwijnsgoed

De brassband Dr.
Brass verzorgt op
zondag 28 juni een
concert in de muziektent in het Velpse villapark. De aanvang is 16 uur.
Dr Brass bestaat uit
een groep getalenteerde (jazz)musici
die zijn afgestudeerd
aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Zij brengen
funk, jazz, en pop.
Het concert is georganiseerd door de
Geërfden van Velp,
de club waarbij Velpse eigenaren van onroerend goed zich
kunnen aansluiten.

Het muziekkorps
Gelreband in Dieren
houdt zaterdag 27
zijn jaarlijkse rommelmarkt bij het
clubgebouw van de
Imboslaan 69 in Dieren (achter Tango
tankstation). Er is
een boekenmarkt, er
is een kraam met
muziekinstrumenten en er zijn meerdere kramen met kleding, elektra, kleine
meubelen, gereedschap en speelgoed
Het rad van avontuur draait en er is
catering. De markt
duurt van 09.00 tot
15.00 uur.

Kunstenaars Jops Jacobs en Rob van Es
exposeren zondag 28
juni in het Everwijnsgoed in Renkum. De dubbeltentoonstelling heet ‘Botanica in duplo’. Jabobs maakt etsen
met plantenbladeren, bloemen en
stengels met organische afdrukken als
resultaat. Van Es fotografeert plantencellen via de microscoop en maakt botanische sjabloondrukken. Ook is er een natuurwandeling mogelijk. Open tussen
11.00 en 17.00 uur.
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Dolblij inspecteert de familie Mulder uit Amersfoort bij de Arnhemse autodealer Van Hunnik een spliksplinternieuwe Citroën C1. De auto is de hoofdprijs van de duckrace, op 10 mei gehouden door de
Eusebiuskerk om geld in te zamelen. Het badeendje van de Mulders
versloeg 3.046 andere eendjes. foto Gerard Burgers

terochtend weer in een rechte lijn
met Arnhem verbonden. De tijdelijke knik, de omleidingsroute van
350 meter bij Lent, is uit de Waalbrug gehaald. Maar de openstelling van de nieuwe verlengde
Waalbrug brengt vooralsnog geen
verkeersrust. Want op de Waalbrug zijn tot de Vierdaagse slechts
twee rijbanen open, één stadinwaarts en één staduitwaarts.
Het advies van Nijmegen is dan
ook: wie niet in de stad hoeft te
zijn moet de Waalbruggen bij Nijmegen mijden en kiezen voor de
A15 en de A50-brug bij Ewijk en
dan de A73. Die route is ook het
snelste traject voor wie in de spits
in Nijmegen-Zuid moet zijn.
Gisterochtend stond het verkeer vanuit het noorden voor Nijmegen lang stil. Er ontstond in de
spits heel snel een file van 3 kilometer vanaf de Ovatonde bij Ressen naar Nijmegen. Zelfs voor Ressen op de A325, stonden automobilisten stil.
De escaperoute, de parallelweg
aan de westzijde naast de spoorlijn, zat ‘s morgens ook vrij snel
op slot. Die route is eigenlijk een
‘snelle’ verbinding naar de nieuwe
stadsbrug De Oversteek richting
Nijmegen-West. Maar maandagochtend bleek dat veel automobilisten deze weg kozen om bij het
splitsingspunt bij Lent alsnog
voor de oude Waalbrug te kiezen.
En daar reden ze zich vervolgens
vast. Ook op de Griftdijk bij Oosterhout kwam het verkeer knel te
zitten.
Ook ’s middag liep het verkeer
op diverse plekken vast, onder
meer op de singels in Nijmegen
Toch laat de woordvoerder van
Nijmegen weten dat verkeersopstoppingen ‘geen echte verrassing
waren’. „We wisten dat het druk
zou worden. Het aantal rijbanen
op de oude Waalbrug blijft nog
even beperkt. De verkeersdeelnemers moeten daaraan wennen.”
Volgens de woordvoerder was de
ellende echter niet buitensporig.
Nijmegen had nog de pech dat
een van de informatieborden voor
het verkeer langs Prins Mauritssingel bij de Ovatonde op zwart
stond. Dat probleem wordt snel
verholpen.
Nijmegen volgt de verkeersontwikkelingen nauwgezet. Zo reden
afgelopen weekeinde op beide dagen (en de komende dagen ook
nog tijdens de spits) twee motorrijders op de toegangswegen om
het verkeer te volgen. Bovendien
houdt Nijmegen toezicht via 35 camera’s langs de wegen.
Nijmegen vindt het nu nog te
vroeg om al met grootse aanpas-
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singen te komen. „We meten de
drukte constant. Over een week
trekken we conclusies.”
De verkeerslichten worden
vooralsnog niet anders ingesteld.
Op eentje na. Het nieuwe verkeerslicht op de verlengde Waalbrug krijgt langer groen voor
rechtdoorrijdend verkeerd. Automobilisten die vanaf de zijroute
uit de richting Bemmel komen
moeten hier langer wachten.
Verder heeft Nijmegen besloten om op enkele plekken de afzetting, de wegvernauwingen, dichter op de Waalbrug te zetten. Dat
䢇 䢇 䢇

Er is een noodscenario
waarop de busbaan
op de brug als
extra rijbaan kan
worden ingezet

gebeurt onder meer aan de oostzijde voor het verkeer dat uit de richting Beek/Duitsland komt. De invoegstrook wordt hier ruimer.
Nijmegen houdt ook vast aan
twee rijbanen voor autoverkeer op
de brug. Er is een noodscenario
waarop de busbaan op de brug als
extra rijbaan kan worden ingezet.
Dan gaat het om het verkeer sneller de stad uit te leiden. Dat gebeurt alleen als het verkeer op het
Keizer Karelplein en de singels
compleet vast komt te zitten. Dat
is volgens de gemeentelijke woordvoerder nu echter niet aan de orde.
Nijmegen volgt de verkeersontwikkelingen de komende weken
scherp omdat de oude Waalbrug
na de vierdaagse van 2016 wordt
gerenoveerd. Ruim een jaar zijn
dan waarschijnlijk maar twee rijbanen beschikbaar. Tegen die tijd
is wel de oude brug over de Waal
bij Ewijk beschikbaar, dat levert
daar een verdubbeling van de rijbanen op.

