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Werkzaamheden

N706 VOGELWEG

3 juni t/m 19 juli 2019

In de zomer werkt Provincie Flevoland
zeven weken lang aan de N706 Vogelweg.
Tijdens de werkzaamheden is de weg
afgesloten voor het verkeer en gelden
omleidingsroutes. Het ﬁetspad blijft
open.
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TRAJECT

Het traject waar gewerkt wordt, ligt tussen de
Knardijk en de N302 Larserweg.

PLANNING

De werkzaamheden worden uitgevoerd van
maandag 3 juni tot en met vrijdag 19 juli 2019 en zijn
opgedeeld in twee fases.
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Werkzaamheden
De N706 Vogelweg is toe aan groot onderhoud. Dit is de
afgelopen jaren in verschillende fases opgepakt. Met deze
werkzaamheden ronden we het onderhoud aan de Vogelweg
af en moet de weg weer zo’n 15 jaar vooruit kunnen.
We verbreden de weg naar 7,30 meter. De verbreding bestaat
uit het aanbrengen van ribbelstroken en glasbollen naast
de rijbaan. Door bestuurders op deze manier te attenderen
op het einde van de rijbaan vergroten we de veiligheid van
weggebruikers. Ook wordt het hele traject voorzien van
nieuw asfalt.

Omleidingsroutes
Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het
verkeer. Dit heeft verschillende omleidingsroutes tot gevolg.

BESTEMMINGSVERKEER FASE 1

BESTEMMINGSVERKEER FASE 2

Tijdens fase 1, van 3 juni t/m 16 juni, zijn de wegen rondom
de Vogelweg (Meerkoetenweg, Eendenweg, Meeuwenweg,
Pijlstaartweg en Knarweg) alleen te bereiken via de N302
Larserweg en eventueel het Larserpad. De Knarweg (zowel
noord als zuid) loopt tijdens deze fase dood bij de kruising
met de Vogelweg. Oversteken van de Vogelweg bij de
kruising Knarweg is niet mogelijk.

Tijdens fase 2 zijn de gemeentelijke wegen ten noorden
van de Vogelweg (Meerkoetenweg, Eendenweg, Knarweg
noord) bereikbaar via de Vogelweg (uit zuidelijke richting)
en de Larserweg. De gemeentelijke wegen ten zuiden van
de Vogelweg (Meeuwenweg, Pijlstaartweg, Knarweg zuid
en Larserpad) zijn alleen bereikbaar via de Vogelweg
vanuit zuidelijke richting. De kruising Larserweg/Vogelweg
is dicht evenals de kruising met het Larserpad.

DOORGAAND VERKEER
ALMERE - LELYSTAD

Tijdens beide fases loopt de omleidingsroute voor het doorgaande verkeer tussen
Almere en Lelystad via de N705, N305 en
N302 (Roerdompweg, Gooiseweg,
Larserweg) (en omgekeerd).
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LANDBOUWVERKEER FASE 1

Tijdens fase 1, van 3 t/m 16 juni, kan het
landbouwverkeer de Knardijk niet oversteken bij de Vogelweg. De omleidingsroute
op dat moment loopt via de Roerdompweg,
Baardmeesweg , Knarweg en Pijlstaartweg.
Bij het Larserpad bestaat de mogelijkheid
om de Vogelweg over te steken.
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Landbouwverkeer - Fase 1

LANDBOUWVERKEER FASE 2

Lelystad

Tijdens fase 2 kan het landbouwverkeer de
Vogelweg alleen oversteken bij de Knarweg.
De kruising met het Larserpad is afgesloten.
Dit betekent ook dat de Larserweg niet
overgestoken kan worden bij de Vogelweg.
Hiervoor zijn als alternatieven de kruising
Meerkoetenweg/Larserweg (richting
Lelystad) en de onderdoorgang van het
Larserpad bij de Hoge Vaart (richting
Dronten) beschikbaar.
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Werkzaamheden
N302 Larserweg
In juli en augustus 2019 werkt Provincie
Flevoland aan de N302 Larserweg, tussen
Lelystad en de Gooiseweg. Om de overlast
voor de omgeving enigszins te beperken,
vinden de werkzaamheden aan de kruising
Larserweg/Vogelweg tegelijk plaats met de
werkzaamheden aan de Vogelweg zelf. De
werkzaamheden aan de kruising staan op
dit moment gepland voor maandag 1 tot en
met zaterdag 6 juli 2019. Verdere informatie
over de werkzaamheden aan de Larserweg
volgt zo spoedig mogelijk. De inloop voor
deze werkzaamheden vindt plaats op 6 juni
aanstaande, van 17.00 tot 19.00 uur bij Boer
Kok aan de Meerkoetenweg.

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.
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