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Fase 2
Fase 2: 27 mei t/m 30 juni
Tollebekerweg – Zuidwesterringweg 38
Espelerweg

Emmeloord

N714

Espel

Hannie Schaftweg

N712

INFOBULLETIN

Doorgaand verkeer tussen Tollebeek en Espel
rijdt via de Urkerweg, Hannie Schaftweg en
Espelerweg. Verkeer vanaf de A6/Emmeloord
voor het industrieterrein kan gebruik maken van
de Urkerweg, Zuidwesterringweg en Het Revier.

Espelertocht

Espelerringweg

Tijdens deze fase is de kruising met de
Tollebekerweg dicht tot uiterlijk 7 juni.

In 2020 wordt groot onderhoud uitgevoerd
aan de Espelleringweg. We gaan dan
verder waar we dit jaar eindigen: de weg
wordt opgeknapt van de Steenbanktocht
tot de kruising met de Zuidermiddenweg.
Verdere informatie hierover volgt dit
najaar.

N351

Groot onderhoud N713

ZUIDWESTERRINGWEG

Tollebekerweg

In fase 2 en 3 moet de weg tot en met de
fundering worden verwijderd. Het werkverkeer
en de bewoners maken dan gebruik van het
fietspad.

Urkerweg

Zuidwesterringweg
N351
Urkervaart

Tollebeek

N713

A6

Afgesloten voor motorverkeer
Omleidingsroute voor motorvoertuigen
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Van maandag 13 mei t/m vrijdag 19 juli

Het fietspad gaat daarom dicht voor (brom)
fietsers. Zij worden omgeleid via het
Urkerdwarspad. Het Urkerdwarspad is in deze
periode dicht voor regulier (weg)verkeer,
uitgezonderd bewoners en leveranciers. Dit is
voor de veiligheid van de (brom)fietsers.

Fase 2

Espelerweg

Espel

Emmeloord

N714
Espelertocht

Espelerringweg

Hannie Schaftweg
N712

Tollebeek
Staartweg

Urk

Urkerweg

WERKZAAMHEDEN

Verbreding
De Zuidwesterringweg wordt verbreed naar 7,30
meter. Daarmee voldoet de weg straks aan de
nieuwe provinciale standaard. De verbreding
houdt in dat na het verwijderen van het asfalt,
links en rechts van de weg gegraven moet
worden om ruimte te maken voor de verbreding.
Daarna wordt het nieuwe asfalt aangebracht.
Aan de zijkant van de rijstrook komen glasbollen
en ribbelstroken. Dit attendeert bestuurders op
het einde van de rijstrook en helpt voorkomen
dat ze de berm raken.

Het fietspad is afgesloten en (brom)fietsers
worden omgeleid via het Urkerdwarspad. Het
Urkerdwarspad is afgesloten voor regulier
(weg)verkeer.

Zuidwesterringweg
Urkervaart

N351

Fase 3
Fase 3: 1 juli t/m 19 juli
Zuidwesterringweg 38 – Espelerringweg
(Steenbanktocht)
Tijdens de derde fase is de kruising
Zuidwesterringweg/Staartweg/Espelerringweg
afgesloten. Verkeer tussen Urk en Tollebeek
rijdt via de Staartweg, Singel en Urkerweg;
verkeer tussen Espel en Tollebeek rijdt via
Emmeloord.

N351

N713

Singel
A6

Nagele
Afgesloten voor motorverkeer
Omleidingsroute Espel-Tollebeek v.v.
Omleidingsroute Urk-Tollebeek v.v.
Topografie: BRT © Kadaster

Fase 3

• Het wordt lastiger om (met hoge snelheid) van
de Espelerringweg de Staartweg op te draaien
en ook om de bocht aan de verkeerde kant te
nemen;
• Er komt een middengeleider op de Staartweg
en een verhoging tussen de rijstroken voor het
doorgaande verkeer Zuidwesterringweg/
Espelerringweg;
• Verlichting wordt geplaatst om de zichtbaarheid van de kruising te verbeteren.

Van maandag 13 mei tot en met
vrijdag 19 juli wordt in vier fases
gewerkt aan de Zuidwesterringweg.
De weg wordt verbreed en voorzien
van nieuw asfalt. De werkzaamheden leveren overlast op voor
bewoners en wegverkeer.

1,5 km
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FLEVOWEGEN.NL
Kijk op www.flevowegen.nl voor
meldingen over provinciale werkzaamheden, actuele omleidingen en nieuws
over infrastructurele projecten.
Ook kunt u zich hier aanmelden voor onze
SMS-waarschuwingsdienst. Hiermee
wordt u op de hoogte gehouden van alle
werkzaamheden en calamiteiten op de
door u geselecteerde provinciale wegen.

Dit is een uitgave van: Provincie Flevoland
Visarenddreef 1, Postbus 55, 8200 AB Lelystad
Contact
Telefoon: 0320 - 265 566
e-mail: werkaandeweg@flevoland.nl
www.flevowegen.nl
@flevowegen

Kruising Staartweg
De kruising met de Staartweg wordt veiliger
ingericht. Op basis van ongevallencijfers en
-analyses is besloten om een aantal maatregelen toe te passen:
• De bocht wordt verlegd en tegelijkertijd
verbreed: hij wordt haakser waardoor de
snelheid omlaag gaat;
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Kruising Karel Doormanweg
Op de kruising met de Karel Doormanweg wordt
het plateau opnieuw aangebracht. Het plateau is
vanaf de Zuidwesterringweg begaanbaar met 80
km/u en vanaf de Karel Doormanweg met 30
km/u. Het plateau heeft daarmee een snelheidsremmende werking voor verkeer dat op de Karel
Doormanweg rijdt. Het asfalt op het plateau is
lichtgrijs waarmee het kruisingsvlak beter
zichtbaar en herkenbaar is. Om verkeer op de
Karel Doormanweg erop te attenderen dat ze

Fase 1
Fase 1: 13 mei t/m 26 mei
Traject: Urkerweg – Tollebekerweg

een kruising naderen, wordt markering aangebracht op de weg in de vorm van horizontale
strepen. Deze strepen worden breder naar mate
je dichter bij de kruising komt en zijn hoorbaar
wanneer je eroverheen rijdt.
Brugdek A6
In opdracht van Rijkswaterstaat wordt het
brugdek van de brug over de A6 vervangen. De
werkzaamheden bestaan uit het vervangen van
twee lagen asfalt evenals de voegovergangen.

Espelerweg

Emmeloord

N714

Espel

Emmeloord

De kruising Zuidwesterringweg/Tollebekerweg
is tijdens deze fase geopend evenals de rotonde
Urkerweg/Zuidwesterringweg.

N712

N351

Tijdens de verschillende fases gelden omleidings routes voor het wegverkeer. Bij een aantal fases is
ook het fietspad afgesloten. De omleidingen staan met borden aangegeven.

N351

Urkerweg

Zuidwesterringweg

Traject

Periode

1

Urkerweg - Tollebekerweg

13 mei t/m 26 mei

1A

Tollebekerbrug - A6

13 mei t/m 7 juni

2

Tollebekerweg - Zuidwesterringweg 38

27 mei t/m 30 juni

3

Zuidwesterringweg 38 - Espelerringweg

1 juli t/m 19 juli

Karel
Doormanweg

N713

N352

N351

Fase

Zuidwesterringweg

Urk
Meep

Let op: fase 1 en 1A overlappen in tijd! Tussen 13 mei en 26 mei werken we aan twee trajecten
tegelijk. In geval van tegenslag bij deze werkzaamheden kan het zijn dat de ondergenoemde planning
en fasering verandert.

Karel
Doormanweg

Urkerweg

Tollebekerweg

PLANNING

N717

Tollebeek

Tijdens deze fase rijdt doorgaand verkeer
tussen Tollebeek en Espel via de Urkerweg,
Hannie Schaftweg en Espelerweg.

Hannie Schaftweg

Hannie
Schaftweg

Urkerweg

Espelertocht

Espelerringweg

Fase 1A
Fase 1A: 13 mei t/m 7 juni
Tollebekerbrug – viaduct A6

IJsselmeer

Nagele

Domineesweg

Urkervaart

A6

Tollebeek

N713

A6

Tollebeek - Karel Doormanweg Noord en v.v.

Omleidingsroute voor motorvoertuigen

Tollebeek - Karel Doormanweg Zuid en v.v.

1,5 km
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Bestemmingsverkeer Karel Doormanweg ten
noorden van de Zuidwesterringweg rijdt dan
via Emmeloord (Hannie Schaftweg, Urkerweg);
bestemmingsverkeer Karel Doormanweg ten
zuiden van de Zuidwesterringweg rijdt via Urk
(Domineesweg, Urkerweg).
Verkeer tussen Nagele en Tollebeek kan
omrijden via Emmeloord.

Afgesloten voor motorverkeer

Afgesloten voor motorverkeer

Bij de afsluiting tussen de Tollebekerbrug en
het viaduct over de A6 gaat ook de kruising
met de Karel Doormanweg dicht. De kruising is
maximaal 1 aaneengesloten werkweek dicht
voor het wegverkeer. De exacte week van
afsluiting is op moment van druk nog niet
bekend. Dit wordt z.s.m. bekend gemaakt, o.a.
met borden ter plaatse.

1,5 km
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Fase 1A - Karel Doormanweg

Fase 1

Espelerweg

Emmeloord

N714

Espel

Verkeer vanaf de A6/Emmeloord voor het
industrieterrein kan gebruik maken van de
Espelerweg, Espelerringweg,
Zuidwesterringweg en gaat dan bij de kruising
met de Tollebekerweg het industrieterrein op
(en omgekeerd).
Het fietspad langs de Zuidwesterringweg is in
deze fase geopend.

Espelertocht

Espelerringweg

Tijdens de werkzaamheden aan het brugdek is
ook het fietspad tussen Nagele en Tollebeek
dicht. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat
duren. Borden ter plaatse zullen de exacte data
van de afsluiting aangeven.

Emmeloord
N351
Hannie Schaftweg

Urkerweg
Urkervaart

Tollebeek

Fietsers vanuit Nagele kunnen omfietsen via de
Nagelerweg, Hannie Schaftweg en de Urkerweg
(en omgekeerd).
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A6
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Tollebeek
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Afgesloten voor motorverkeer

Afgesloten voor motorverkeer

Omleidingsroute voor motorvoertuigen

Omleidingsroute voor motorvoertuigen
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Fase 1 - Industrieterrein

1,5 km
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Fase 1A

Nagele
1 km
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