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INFOBULLETIN
Werkzaamheden

N351 MUNTWEG

Zomer/najaar 2019

In de zomer van 2019 legt Provincie
Flevoland een rotonde aan op de
kruising Muntweg/Kuinderweg. Ook
krijgt het ﬁetspad naast de Muntweg
een opknapbeurt. Beide
werkzaamheden leveren overlast op
voor het verkeer. In dit infobulletin leest
u alles over beide projecten.

De rotonde is qua afmetingen een standaard
provinciale rotonde, met een ruime overrijdbare
binnenring. Deze is dan ook geschikt voor alle
soorten verkeer, inclusief groot en speciaal
transport. De rotonde wordt in beton uitgevoerd:
beton is sterker en onderhoudsvriendelijker dan
asfalt.
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De huidige kruising Muntweg/Kuinderweg is een
t-splitsing. Door het groeiende verkeer zorgt deze
kruising voor steeds meer oponthoud. De provincie
heeft daarom besloten om de kruising om te
bouwen tot een rotonde. Met een rotonde verbetert
de doorstroming aanzienlijk tussen de A6 en
bedrijventerrein De Munt en verkeer voor
Steenwijkerland / Weststellingwerf. Ook is het een
zeer verkeersveilige oplossing.
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De rotonde wordt naast de locatie van de huidige
t-splitsing gelegd. Door de rotonde niet exact op
dezelfde locatie te leggen, creëren we voldoende
ruimte tussen de verschillende aansluitende wegen
en daarmee een goede, veilige aanrijroute voor het
verkeer. In het ontwerp is rekening gehouden met
een weg naar de toekomstige uitbreiding van
bedrijventerrein De Munt. Het fietspad loopt langs
de westzijde van de rotonde en wordt iets verlegd.
Een middengeleider zorgt er voor dat (brom)fietsers
straks in twee keer de weg kunnen oversteken.

Vlot en veilig door flevoland: www.ﬂevowegen.nl
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PLANNING & FASERING AANLEG ROTONDE

De werkzaamheden zijn in drie fases opgedeeld. Voorbereidende werkzaamheden, zoals het verplaatsen van een aantal
kabels en leidingen, hebben al in april plaatsgevonden. De fasering van de werkzaamheden is als volgt:
Fase

Data*

Gevolgen wegverkeer

0

Maandag 20 mei tot vrijdag 5 juli

Geen afsluiting, wel snelheidsbeperking

1

Vrijdag 5 juli t/m zondag 7 juli

Volledige afsluiting kruising

2

Maandag 8 juli t/m vrijdag 12 juli

Afsluiting Kuinderweg tussen Casteleynsweg en Muntweg

* De exacte tijden van de weekendafsluiting worden later bekend en gecommuniceerd via borden ter plaatse.

OMLEIDINGSROUTES

Tijdens fase 0 wordt de rotonde aangelegd. Voor het verkeer blijven de weg en kruising open, maar er geldt wel een
snelheidsbeperking ter hoogte van het werkvak. Tijdens fase 1 wordt de rotonde aangesloten op de wegen, dit gebeurt in
één weekend. Fase 2 tot slot is het opruimen van de oude kruising. Tijdens fase 1 en 2 moet (een deel van) het verkeer
omrijden.

Wegverkeer fase 1
Fase 1:
volledige afsluiting kruising
Periode: vrijdag 5 juli tot en met
zondag 7 juli
Tijdens fase 1 wordt de rotonde aangesloten op de Muntweg en Kuinderweg.
Hiervoor moeten beide wegen dicht. De
Muntweg gaat dicht vanaf de kruising met
het Friesepad (de kruising zelf blijft open)
tot en met de nieuwe rotonde met de
Kuinderweg. De Kuinderweg gaat dicht
tussen de kruising met de Casteleynsweg
en de rotonde met de Kuinderweg (entree
naar industrieterrein De Munt). De kruising
en rotonde zelf blijven open.
Er gelden verschillende omleidingsroutes.
A6 Bant is het alternatief voor verkeer van
de N50/A6 naar Luttelgeest, Marknesse,
Kuinre en Steenwijk (en omgekeerd).
Verkeer van en naar industrieterrein De
Munt wordt omgeleid via de Marknesserweg
en Kamperweg (N50) en de Marknesserweg,
Randweg, Hannie Schaftweg (A6).
Fase 1

Wegverkeer fase 2
Fase 2:
afsluiting Kuinderweg
Periode: maandag 8 juli tot en met
vrijdag 12 juli
In fase 2 wordt de oude kruising opgebroken. Tijdens deze fase is de Kuinderweg
daarom dicht tussen de kruising met de
Casteleynsweg en de nieuwe rotonde met
de Muntweg. De route A6–Marknesse is
open: op de Muntweg kan verkeer rechtsaf
richting Marknesse, maar dus niet linksaf
richting Luttelgeest/Kuinre. Om sluipverkeer te voorkomen gaat de Casteleynsweg
dicht voor doorgaand verkeer; alleen
bewoners, leveranciers en (brom)fietsers
worden toegelaten.
Verkeer vanuit Emmeloord en op de N50/A6
in de richting van Kuinre/Luttelgeest wordt
omgeleid via A6 Bant.

Fase 2

(Brom)fietsers alle fases
Het fietsverkeer op de Muntweg richting
Luttelgeest/Kuinre (en omgekeerd) kan
zoveel mogelijk doorgang vinden. Het
doorgaande fietsverkeer op de Kuinderweg
(kruising overstekend) zal grotendeels
moeten worden omgeleid. Eventuele
afsluitingen zullen tijdig met borden ter
plaatse worden gecommuniceerd. De
algemene omleidingsroute loopt via
Emmeloord.

Fietspad Muntweg
In september en oktober werkt Provincie
Flevoland aan het fietspad langs de Muntweg.
Tijdens de werkzaamheden is het fietspad
afgesloten voor (brom)fietsers en geldt een
omleidingsroute.
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Bij de werkzaamheden aan het fietspad wordt het
huidige asfalt vervangen door duurzaam beton.
Dit heeft een tot 65% lagere CO2-uitstoot. Beton is
daarnaast vlak en stroef wat zorgt voor rijcomfort
en veiligheid. Ook heeft beton weinig onderhoud
nodig en kent het een lange levensduur. Het
fietspad blijft 3 meter breed en wordt ook weer
voorzien van belijning.
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TRAJECT

Het traject waar gewerkt wordt, loopt van Het
Hooiveld tot de kruising met de Kuinderweg.
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OMLEIDINGSROUTES

Tijdens de werkzaamheden worden (brom)fietsers
omgeleid door het centrum van Emmeloord
(Boslaan, Noordzijde, Marknesserweg en
omgekeerd; zie kaart 1). Fietsers op het Friesepad
richting Emmeloord moeten omrijden via de
Casteleynsweg en Kuinderweg.

 P

7RSRJUDȴH%57k.DGDVWHU

)/(92/$1'_*(2_E

Kaart 1: omleidingsroute
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Het bospad tussen de Marknesserweg en het
viaduct A6 loopt tijdens de werkzaamheden dood;
vanuit het Emmelerbos is de aansluiting naar het
fietspad langs de Muntweg dicht (zie kaart 2).
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Kaart 2: fietspaden die doodlopen

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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