Informatiebrief

Groot onderhoud
N706 Vogelweg
De provincie Flevoland gaat grootschalig onderhoud uitvoeren aan de N706 Vogelweg. Tegelijk wordt een
kort traject van de Roerdompweg dat aansluit op de Vogelweg vernieuwd. Hoewel de werkzaamheden
gepland staan voor de zomer van 2022, is het mogelijk dat deze verplaatst worden naar 2023. De weg is
tijdens de werkzaamheden gesloten voor doorgaand verkeer. Voor bestemmings- en landbouwverkeer
worden maatregelen genomen om de omleidingsroutes zo kort mogelijk te houden. De werkzaamheden
gaan ongeveer 6 weken duren.
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kruisingen Reigerweg/Roerdompweg en Ooievaarsweg/Lepelaarsweg. Ook wordt er gewerkt
op een stuk van 600 meter op de Roerdompweg
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PLANNING: 2022 of 2023

A27

De werkzaamheden staan gepland voor juni/
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juli 2022 en worden gefaseerd uitgevoerd. Op

N305

Harderwijk

Zeewolde

dit moment loopt er nog een onderzoek naar de
bomen langs de weg. Daardoor is het mogelijk
dat de werkzaamheden uitgesteld worden naar
2023. De bomen veroorzaken zogenaamde
droogteschade aan de weg. Doordat de wortels
water opnemen klinkt de grond in en veroor-
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zaakt het schade aan de wegconstructie. Uiteraard willen we een weloverwogen keuze maken:
vandaar het onderzoek naar de noodzaak om
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bomen weg te halen en ook naar de eventuele
herplant van bomen.

Werkzaamheden

Traject afsluiting Vogelweg

Fase 2: duur vier weken
In deze fase zijn er werkzaamheden aan de Vogelweg tussen de Reigerweg/

De N706 Vogelweg is toe aan groot onderhoud.

Roerdompweg en Ooievaarsweg/Lepelaarsweg. De kruisingen Reigerweg/

Het hele traject van 2,5 kilometer wordt ver-

Roerdompweg en Ooievaarsweg/Lepelaarsweg zijn gesloten voor alle ver-

nieuwd. De noordelijke rijstrook wordt voorzien

keer. Bestemmingsverkeer en landbouwverkeer kan dan langs de kruising

van een nieuwe wegconstructie terwijl de zuide-

Ooievaarsweg/Lepelaarsweg rijden via een tijdelijke bypass. Bestem-

lijke rijstrook alleen wordt voorzien van nieuwe

mingsverkeer en landbouwverkeer kan niet langs de kruising Reigerweg/

asfaltlagen. De kruisingen Ooievaarsweg/Lepe-

Roerdompweg rijden en wordt omgeleid.

laarsweg en Reigerweg/Roerdompweg worden

Ook vinden er in deze fase werkzaamheden plaats aan de Roerdompweg

ook voorzien van nieuw asfalt. Ook wordt circa

(tot circa 600 meter vanaf de Vogelweg).

600 meter van de Roerdompweg tot aan de N706
Vogelweg vernieuwd. Voor de fietsers wordt een
fietsoversteek gerealiseerd bij de Vogelweg/
Roerdompweg. Tot slot vernieuwen we twee
bushaltes bij de Vogelweg/Reigerweg.

Fase 1: duur twee weken
De werkzaamheden vinden plaats aan de
Vogelweg tussen de kruisingen Reigerweg/Roerdompweg en Ooievaarsweg/Lepelaarsweg. De
kruisingen zijn gesloten voor doorgaand verkeer.
Bestemmings- en landbouwverkeer kan wel
gebruik blijven maken van beide kruisingen.

Omleidingsroute voor
doorgaand verkeer
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Automobilisten kunnen gebruik maken van de
omleidingsroute over A27, de N305 Gooiseweg
en de N302 Larserweg.
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Omleidingsroutes
bestemmings- en
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Fase 1: omleidingsroute doorgaand verkeer

Fase 1:
• Lepelaarweg, Schollevaarweg, Roerdompweg; of via de
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• Ooievaarsweg en de Reigerweg
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• Lepelaarweg, Schollevaarweg en Duikerweg;
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• Ooievaarsweg, Ibisweg en Dodaarsweg.
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Verkeersregelaars zien toe op het gebruik van
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Reizigers openbaar vervoer
Reizigers van buslijn 159 moeten rekening
houden met een gewijzigde dienstregeling.

N301

Blaricum

Eemnes
Afsluiting N706 Vogelweg

Tijdens fase 2 van de werkzaamheden zal de
bus waarschijnlijk worden omgeleid vanaf de
bushalte Gelderseweg via rotonde Spiekweg

Omleidingsroute fase 2
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Op de Vogelweg vervallen 4 haltes en 2 haltes
op de Schollevaarweg. De provincie overweegt
reizigers gebruik te laten maken van een belbus. Nadere informatie hierover volgt.

2km
FLEVOLAND | GEO | 210017-36-2
Topografie: BRT © Kadaster

naar Gooiseweg, A27 op-afrit 36 naar op-afrit
37 Vogelweg.
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Fase 2: omleidingsroute doorgaand verkeer
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