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De veiligheid op en rondom de 
Vogelweg wordt vergroot. Er komen 
twee rotondes, de snelheid gaat 
omlaag en betonstroken aan de 
zijkant van de weg geven land-
bouw verkeer meer ruimte. Al deze 
werk zaamheden worden in april, 
mei, juni en juli 2019 uitgevoerd. In 
vier verschil lende fases wordt 
gewerkt vanaf de op- en afritten 
A27 Almere Hout in de richting van 
de Waterlandseweg. 

Werkzaamheden

De groei van de woonwijken Almere Hout en 
Ooster wold zorgt voor een veranderende 
verkeers stroom op de Vogelweg. Het door-
gaande verkeer tussen Almere en Lelystad 
maakt plaats voor bestemmingsverkeer van en 
naar de woonwijken. Dit vraagt om een andere 
inrichting van de Vogelweg. Om de veilig heid op 
en rondom de weg te vergroten nemen we 
verschillende maatregelen: 

Groot onderhoud  
N706 VOGELWEG
Maandag 1 april t/m vrijdag 19 juli 2019

• De aanleg van twee rotondes bij de kruisingen 
met de Nachtegaallaan en de Tureluurweg/
Kievitsweg. Rotondes verlagen de snelheid op 
een kruising en creëren een veilige mogelijk-
heid om af te slaan van en naar de woon-
wijken, ook voor (brom)fietsers.  

• De snelheid op de Vogelweg tussen de 
Waterlandseweg en de A27 gaat omlaag van 

 naar   e e nel eid a t 
beter bij het huidige gebruik van de Vogelweg.   

• Aan weerszijden wordt de Vogelweg verbreed 
met een betonstrook, om de weg geschikt te 
houden voor het landbouwverkeer.  

• Het kruispunt met de op- en afritten A27 
Almere Hout wordt voorzien van nieuw asfalt 
en veiliger ingericht met behulp van middenge-
leiders en snelheids remmende maatregelen.  

• Ter hoogte van de Groenlingweg komt een 
faunatunnel voor kleine dieren.  

• Afgelopen najaar is voor de bewoners van 
Oosterwold al een fietspad aangelegd van de 
Norbert Eliasweg richting de huidige kruising 
Nachtegaallaan. Het fietspad wordt aange-
sloten op de nieuw aan te leggen rotonde 
waardoor fietsers veilig kunnen oversteken.  
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Planning & fasering 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in vier verschillende fases die hieronder staan vermeld: 

Fase Traject Periode Opmerkingen

1A  Wulpweg/Gruttoweg tot 
en met Goudplevierweg

ma 1 april t/m  zo 14 april verkeer Goudplevierweg via tijdelijke 
doorsteek

 1B Goudplevierweg tot A27 
Almere Hout

 ma 15 t/m  zo 28 april  verkeer Goudplevierweg via tijdelijke 
doorsteek

2 Goudplevierweg tot 
Tureluurweg/Kievitsweg

ma 29  april t/m zo 19 mei kruising Paradijsvogelweg dicht

3 Tureluurweg tot 
Leeuwerikweg

ma 20 mei t/m zo 30 juni kruisingen Kievitsweg en Nachtegaallaan 
dicht; verkeer Tureluurweg via tijdelijke weg 

4 Leeuwerikweg tot 
Waterlandseweg

ma 1 juli t/m vr 19 juli kruising Leeuwerikweg dicht

WEGVERKEER 
Fase 1A 
periode: ma 1 april t/m  zo 14 april 
traject: Wulpweg/Gruttoweg  tot en 

met Goudplevierweg

Tijdens fase 1A wordt de kruising met de 
op- en afritten Almere Hout (afrit 37) 
veiliger ingericht. Alle op- en afritten 37 
zijn dan dicht. Dit houdt in dat Almere 
Hout en Oosterwold niet bereikbaar zijn 
via A27 afrit Almere Hout (afrit 37). De 
omleidingsroute loopt via A27 Almere 

aven a rit  en de  
Waterlandseweg.  

Voor bewoners Nobelhorst en 
aradi vogel eg i   l ere iten 
e t a rit  oo  een ogeli eid

Voor bestemmingsverkeer 
Goudplevier weg wordt een tijdelijke 
bypass aangelegd vanaf de Vogelweg, 
vanuit de richting N305 Waterlandseweg.

N305
A27

Almere

FLEVOLAND | GEO | 190001-8a

2,5 km
Topografie: BRT © Kadaster

Afgesloten voor motorverkeer

Omleidingsroute A27 naar Almere-Hout en Oosterwold en v.v.

Gooiseweg

Vogelweg Zeewolde

Afrit 37 Almere-Hout

Roerdompweg

Omleidingsroute Almere/A27 naar Vogelweg/Zeewolde en v.v.

Almere-Hout

Afrit 36 Almere-Haven

N302
N706

Spiekweg

Waterlandseweg

A6

Goudplevierweg

Paradijsvogelweg

Fase 1A
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Fase  1B 
periode:  ma 15 april t/m  zo 28 april
traject: Goudplevierweg tot A27 

Almere Hout

In deze fase is A27 Almere Hout (afrit 37) 
weer open; kruising Goudplevierweg is 
nog steeds dicht. 

Verkeer voor Almere Hout en Oosterwold 
ri dt via de  l ere aven a rit  en 
de N305 Waterlandseweg; via A27 Almere 
Hout is het niet mogelijk om Almere Hout 
en Oosterwold te bereiken. 

Voor bestemmingsverkeer Goudplevier-
weg  ligt er een tijdelijke bypass  vanaf de 
Vogelweg, vanuit de richting N305 
Waterlandseweg. 

Doorgaand verkeer op de Vogelweg van 
en naar Lelystad en Zeewolde kan in deze 
fase weer gebruik maken van op- en afrit 
A27 Almere Hout (afrit 37).

N305

Paradijsvogelweg

A27

Almere-Hout

FLEVOLAND | GEO | 190001-8c

1 km
Topografie: BRT © Kadaster

Afgesloten voor motorverkeer

Vogelweg

Afrit 37 Almere-Hout
Kr s g arad s oge eg

ope

Gooimeer

Hoge Vaart

Omleidingsroute voor bestemmingsverkeer
Almere-Hout, Paradijsvogelweg, Oosterwold

Afrit 36 Almere-Haven

N305
N706

Waterlandseweg

Goudplevierweg

Beste gs er eer o dp e er eg
a pass a ee  a  e  aar 

Fase 1

N305

Paradijsvogelweg

A27

Almere-Hout

FLEVOLAND | GEO | 190001-8d

1 km
Topografie: BRT © Kadaster

Afgesloten voor motorverkeer

Vogelweg

Afrit 37 Almere-Hout

Gooimeer

Hoge Vaart

Omleidingsroute

Afrit 36 Almere-Haven

N305
N706

Tureluurweg

Waterlandseweg

Goudplevierweg

Kievitsweg

Fase 2

Fase 2
periode: ma 29  april t/m  zo 19 mei 
traject: Goudplevierweg tot 

Tureluurweg/Kievitsweg

In fase 2 is de Vogelweg dicht tussen de 
Goudplevierweg en de Tureluurweg/
Kievitsweg. De kruising Vogelweg/
Paradijsvogelweg is dicht; de kruisingen 
Vogelweg/Goud plevier weg en Vogelweg/
Tureluurweg/Kievitsweg zijn open.

Verkeer van en naar de Paradijsvogelweg 
nee t de ievit eg en de  l ere 

iten e t a rit  de  i  oo  een 
optie voor bewoners Nobelhorst. 

 Verkeer op de A27 voor Almere Hout en 
Oosterwold wordt omgeleid via afrit 

l ere aven a rit  en de  
Waterlandseweg. 
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Fase 3 
periode: ma 20 mei t/m  zo 30 juni 
traject: Tureluurweg tot Leeuwerikweg

In fase 3 wordt kruising Vogelweg/
Tureluurweg/Kievitsweg omgebouwd tot 
een rotonde evenals de kruising 
Vogelweg/Nachtegaallaan. De kruising 
Vogelweg/Kievitsweg is dicht; de kruising 
Vogelweg/Tureluurweg is open. 
De Vogelweg is dicht tot de kruising 
Leeuwerikweg; de kruising zelf is open. 
Verkeer van en naar Oosterwold 
(Tureluurweg) kan via een tijdelijke 
bypass richting A27 Almere Hout; in de 
richting N305 Waterlandseweg is niet 
mogelijk. 

 Verkeer van en naar Almere Hout kan 
ge r i  a en van de  l ere iten 

e t a rit  o  de  
Waterlandse weg  en de Leeuwerikweg. 

 Doorgaand verkeer op de Vogelweg 
tussen de N305 Waterlandseweg en 
Lelystad wordt omgeleid via de A27.  

Fase 4 
periode: ma 1 juli t/m vr 19 juli 
traject: Leeuwerikweg tot 

Waterlandseweg

In fase 4 is de Vogelweg dicht tussen de 
Nachtegaallaan en de Waterlandseweg; 
de kruisingen Vogelweg/Leeuwerikweg 
en Vogelweg/Groenlingweg zijn daarmee 
afgesloten. De rotonde Vogelweg/
Nachtegaallaan is open in deze fase, 
maar het verkeer kan vanuit de wijk 
alleen linksaf, in de richting van de A27 
Almere Hout.

Verkeer van en naar Almere Hout en 
Oosterwold wordt omgeleid via A27 

l ere o t a rit  o   l ere 
iten e t a rit  i  e i aar  

N305

Paradijsvogelweg

A27

Almere-Hout

FLEVOLAND | GEO | 190001-8f

1 km
Topografie: BRT © Kadaster

Vogelweg

Afrit 37 Almere-Hout

Kr s g ee er eg
ope

Gooimeer

Hoge Vaart

Afrit 36 Almere-Haven

N305

N706

Tureluurweg

Waterlandseweg

Goudplevierweg

Kievitsweg

Leeuwerikweg Kr s g K e ts eg T re r eg
a ges ote  er eer oster o d a pass

a ee  r t g  e  

Afgesloten voor motorverkeer

Verkeer Vogelhorst-Nobelhorst richting N305 en omgekeerd

Omleidingsroute Oosterwold, Paradijsvogelweg, Goudplevierweg richting A27 en v.v.

Fase 3

N305

Paradijsvogelweg

A27

Almere-Hout

FLEVOLAND | GEO | 190001-8g

1 km
Topografie: BRT © Kadaster

Afgesloten voor motorverkeer

Vogelweg

Afrit 37 Almere-Hout

Gooimeer

Hoge Vaart

Omleidingsroute

Afrit 36 Almere-Haven

N305

N706

Tureluurweg

Waterlandseweg

Goudplevierweg

Kievitsweg

Nachtegaallaan

Watersnipweg

Fase 4
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OPENBAAR VERVOER 
Fase 1A
periode:  ma 1 t/m zo 14 april

Bus 159 (Almere-Zeewolde) kan tijdens 
de werkzaamheden niet haar reguliere 
route rijden. 

Tijdens fase 1A rijdt de bus een alterna-
tieve route over de Gooiseweg. Haltes 
Paradijsvogelweg, Nachtegaallaan, 
Vogelweg en De Kemphaan worden 
bediend door een taxibus die reizigers 
van en naar halte Veluwsekant brengt. 

 Haltes Schollevaarweg, Reigerweg, 
Dodaarsweg en Gruttoweg vervallen en 
worden alleen bediend door een taxibus 
op afroep. Aanmelden voor de taxibus 
dient minimaal één uur van te voren 
gebeuren en kan via telefoonnummer 

     ei iger  orden van en 
naar halte Trekkersveld gebracht waar ze 
kunnen overstappen op lijn 159.

Voor alle informatie over de gewijzigde 
route en de taxibus, bezoek www.
connexxion.nl of bel met Connexxion: 

    

Schollevaar

Reigerweg

Dodaarsweg

Gruttoweg

Paradijsvogelweg

Nachtegaallaan

Vogelweg

De Kemphaan

Veluwsekant

N305

A27

Almere

FLEVOLAND | GEO | 190001-8e

3 km
Topografie: BRT © Kadaster

Gooiseweg

Trekkersveld

Zeewolde

A6

Tijdelijke route lijnbus 159

Halte wordt bediend door taxibus naar halte Veluwsekant (Almere)

Halte wordt bediend door lijnbus 159

Fase 1B, 2, 3, 4 - Openbaar vervoer

Fase  1B, 2, 3 en 4
periode:  ma 15 april t/m vr 19 juli

Tijdens fase 1B, 2, 3 en 4 rijdt bus 159 een 
alternatieve ro te via de  en  
Haltes Paradijsvogelweg, Nachtegaallaan, 
Vogelweg en De Kemp haan worden 
bediend door een taxibus die reizigers 
van en naar halte Veluwsekant brengt. 

Schollevaar

Reigerweg

Dodaarsweg

Gruttoweg

Paradijsvogelweg

Nachtegaallaan

Vogelweg

De Kemphaan

Veluwsekant

N305

A27

Almere

FLEVOLAND | GEO | 190001-8b

3 km
Topografie: BRT © Kadaster

Gooiseweg

Trekkersveld

Zeewolde

A6

Tijdelijke route lijnbus 159

Halte wordt bediend door taxibus naar halte Veluwsekant (Almere)

Halte wordt op afroep bediend door taxipendelbus naar halte Trekkersveld (Zeewolde)

Halte wordt bediend door lijnbus 159

Fase 1A - Openbaar vervoer
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LANDBOUWVERKEER 
Fase 1A-2
periode:  ma 1 april t/m zo 19 mei

Doorgaand landbouwverkeer op de 
Vogelweg kan tijdens fase 1A,  1B en 2 
omrijden via de Gruttoweg, Kluutweg en 
Tureluurweg. 

Fase 3
periode:  ma 20 mei t/m zo 30 juni

In fase 3 kan doorgaand landbouwverkeer 
op de Vogelweg gebruik maken van de 
reguliere omleidingsroute via de 
Paradijsvogelweg, Kievitsweg en 
Leeuwerikweg. De Vogelweg kan op de 
kruising Tureluurweg/Kievitsweg niet 
overgestoken worden (de route 
Tureluurweg-Kievitsweg is dicht).  

N305

Kluutweg

A27

Almere-Hout

FLEVOLAND | GEO | 190001-8h

1 km
Topografie: BRT © Kadaster

Afgesloten

Vogelweg

t  ase a

Omleidingsroute voor landbouwverkeer

Tureluurweg

Waterlandseweg

Leeuwerikweg

Gruttoweg

t  ase 

t  ase 

Wulpweg

Fase 1A-2 - Landbouwverkeer

N305

Almere-Hout

FLEVOLAND | GEO | 190001-8i

500 m
Topografie: BRT © Kadaster

Afgesloten

Vogelweg

Hoge Vaart

Omleidingsroute voor landbouwverkeer

Tureluurweg

Waterlandseweg

Leeuwerikweg

Kievitsweg

a d o er eer ag o er
et ro fietspad

Watersnipweg

Fase 4 - Landbouwverkeer

Fase 4
periode:  ma 1 juli t/m vr 19 juli

In fase 4 kan doorgaand landbouw-
verkeer op de Vogelweg gebruik maken 
van een speciale omleidingsroute via de 
Kievitsweg, Watersnipweg, Leeuwerikweg,
Vogelweg. Verkeersregelaars begeleiden 
het landbouwverkeer bij de brug over de 
Hoge Vaart.

(BROM)FIETSERS 
Alle fases
Tijdens de werkzaamheden blijft het 
fietspad langs de Vogelweg geopend. 
Bij de aanleg van de rotondes bij de 
Tureluurweg en Nachtegaallaan kan het 
wel zijn dat (brom)fietsers tijdelijk 
moeten afstappen of over een bypass 
moeten. 

 Tijdens fase 4 mag ook landbouwverkeer 
(tijdelijk) gebruik maken van het (brom)
fietspad tussen de Leeuwerikweg en de 
Waterlandseweg. 
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Dit is een uitgave van: Provincie Flevoland
Visarenddreef 1, Postbus 55, 8200 AB Lelystad

Contact
ele oon:    

e-mail: werkaandeweg@flevoland.nl
www.flevowegen.nl

 @flevowegen 

Maart 2019
Aan de teksten in dit infobulletin kunnen geen rechten worden ontleend

FLEVOWEGEN.NL

Kijk op www.flevowegen.nl voor 
meldingen over provinciale werkzaam-
heden, 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. 
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